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DOTAČNÍ INFO K 24. 6. 2016 

 

Nadace Via 

 
Města z jiného těsta – Rychlé granty 
 

Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. Hledáme projekty, které podpo-
rují aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni. Projekty, které jsou krátkodobé a vznikají 
jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách. 
 
O rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně nega-
tivní důsledky pro dotčenou komunitu. 
 

- grant až 30 000Kč na projekt 
- minimálně 800 000 na rok 2016 
- konzultace a vzdělávání 

 
Termíny nejbližších uzávěrek: 

- 7.7.2016 
- 4.8.2016 

 
Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob 
 
http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/ 

 

 

MŠMT 

 
Výzva č. 22 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 
 
PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Investiční priorita: 
IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kva-
litním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního 
a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy  
IP 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové  
Specifický cíl: 
V rámci IP 1:  
SC 1 – Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ  
SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích  
V rámci IP 3:  
SC 1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání  
 
 
Alokace:  4 066 928 200 Kč 
 

http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/
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Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví 

dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy1 x 2 200 Kč). V případě, že součástí právnické osoby 

je mateřská a základní škola, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za zá-

kladní školu, celkem tedy 400 000 Kč.  

Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč.  

 

 
Oprávnění žadatelé: 
 
Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající čin-

nost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, 

minimálně jedno dítě/žáka. 

 
Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona6 
(tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v 
němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.   
Každý žadatel může v rámci této výzvy, nebo výzvy č. 02_16_023 podat pouze jednu žádost o podporu.  
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  23. 6. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídícího or-

gánu, nejpozději však do 30.6.2017 
 

Podporované aktivity: 
Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol – oprávněných žadatelů:  
 
I. Aktivity pro mateřské školy  
1. Personální podpora MŠ  
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ  
3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ  
 
II. Aktivity pro základní školy  
1. Personální podpora ZŠ  
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ  
3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ  
4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ  
 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-

projektu 

Tomíčková Petra, 24.6.2016 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu
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