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DOTAČNÍ INFO K 3. 6. 2022 
 

OP JAK 

Výzva č. 02_22_002 
Šablony pro ZŠ a MŠ I 
 
Alokace:  9 000 000 000 Kč 
 

Oprávnění žadatelé: 
Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny pod-
mínky uvedené v kapitole 5.3 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů:  
 

➢ Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní a základní umělecké školy, 
střediska volného času, školní družiny a školního klubu nezřizovaná organizačními složkami 
státu zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost 
o podporu podává, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka;  

➢ právnická osoba vykonávající činnost MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK zřizovaná Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona zapsaná v rejstříku škol a 
školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně 
jedno dítě/žáka/účastníka;  

➢ právnická osoba vykonávající činnost pedagogicko-psychologické poradny zapsaná v rejstří-
ku škol a školských zařízení.  

 
  
Podání žádosti od   25. 5. 2022 
Podání žádosti do   28. 4. 2023 
. 
 

Oprávněné aktivity: 
Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení – oprávně-
ných žadatelů (viz kapitola 5.1 výzvy) do následujících tematických bloků:  

➢ Personální podpora;  
➢ Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;  
➢ Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v 

MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ;  
➢ Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.  

 
Více informací: 

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/ 

 

Národní program Životní prostředí 

Ekomobilita 

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
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Alokace:  600 000 000  CZK 
 
Oprávnění příjemci podpory:  

➢ Obce 
➢ Kraje 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Státní či národní podniky 
➢ Správa železnic, státní organizace 
➢ Státní příspěvkové organizace 
➢ Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

➢ Veřejnoprávní instituce 
➢ Městské části hl. města Prahy 
➢ Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 
➢ Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby 
➢ Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, za-

psané ústavy, spolky) 
➢ Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby 
➢ Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem. 

 
Podání žádosti od   6. 6. 2022 
Podání žádosti do           15. 12. 2023 
 
Popis podporovaných aktivit 
Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvko-
vých organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou fi-
nančního leasingu. 
Podporovány jsou:  

➢ elektromobily,  
➢ automobily s vodíkovým pohonem.  

 
Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elek-
tricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).  
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108 
 

 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108

