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DOTAČNÍ INFO K 9. 9. 2016 

 

MŠMT 

Informační semináře pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona - Společné vzdělávání 

a OP VVV 

 

Informační seminář je určen především pro ředitele škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského 

zákona v daném kraji. Vystoupí na něm zástupci MŠMT, Řídícího orgánu OP VVV a Národního ústa-

vu pro vzdělávání. 

Na seminář je možné se přihlásit nejpozději týden před konáním akce. 

Kapacita semináře je cca 20 míst. 

 

Program semináře: 

9:00 – 9:30 Registrace účastníků 

9:30 – 9:45 Úvod, zahájení 

9:45 – 11:15 Specifika vzdělávání ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 

  - § 19 vyhlášky č. 27/2015 Sb. 

  - Personální podpora 

  - Kompenzační pomůcky 

            Vyhláška č. 197/2016 Sb. 

  - Standardní činnosti SPC pro žáky se SVP 

  - Práce s formulářem doporučení 

11:15 – 12:00 Diskuze 

12:00 – 13:00 Přestávka 

13:00 – 14:00 Výzva Podpora žáků se zdravotním postižením (Implementace Akčního plánu inklu-

zivního vzdělávání) 

14:00 – 15:00 Šablony pro speciální školy 

15:00 – 15:30 Diskuze 

 

Termíny seminářů: 

5. října Praha 

11. října Liberec 

12. října Ústí nad Labem 

20. října Hradec Králové 

25. října Brno 

26. října Jihlava 

3. listopadu Zlín 

8. listopadu Olomouc 

9. listopadu Ostrava 

14. listopadu Plzeň 
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15. listopadu Karlovy Vary 

24. listopadu Pardubice 

1. prosince České Budějovice 

 

Změna termínu vyhrazena. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare-apiv 

 

ESFCR 

Výzva č. 03_16_060 
Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! 
 

PO 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám 
SC: 
1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační 
úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 
1.3.2 Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 
 
Alokace: 420 000 000  CZK 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
 
a) Profesní a podnikatelská sdružení: 

 Zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9a) 
nebo na základě § 3046 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považované za orga-
nizace zaměstnavatelů podle § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;  

 Sdružení podniků – vzniklá dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů – tzn. sdružení 
registrovaná dle § 6 tohoto zákona (do 1. 1. 2016);  

 Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zá-
jmů podnikajících osob – vzniklá dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů a vykonávající činnost podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku;  

 Spolky založené dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejichž účelem je 
ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob;  

 Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky zřízené podle zá-
kona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších 
předpisů a jejich vnitřní složky;  

 Svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korpora-
cích. 

 

b) Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací, které : 

 mají právní formu korporace podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pro účely této 
výzvy spolek nebo zájmové sdružení právnických osob)   

 samy se prezentují jako zastřešující organizace NNO 

 vznikly jako trvalé uskupení (nikoliv jako dočasné) 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare-apiv
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 mají nejméně 8 samostatných členů z řad NNO 

 nemají nad sebou další tematicky zaměřené zastřešující organizace v rámci České republiky 

 působí na území České republiky 

 mají stanovená a zveřejněná kritéria, které zájemce o členství musí splnit, aby se mohl stát 
členem 

 poskytují služby především svým členům či hájí jejich zájmy 

 prokazatelně působí v oboru po dobu minimálně 2 let před podáním žádosti v rámci výzvy, 
tato podmínka je splněna i v případě fungování neformální platformy či skupiny, v rámci 
které jsou zastoupeny NNO 

 ke dni podání žádosti platí jejich členové členské příspěvky, kterými je činnost a správa za-
střešující organizace alespoň částečně financována 

 mají zavedeny demokratické mechanismy rozhodování a tvorby názorů uvnitř zastřešující 
organizace a jsou otevřeny vůči oborové komunitě 

 mají minimálně 1 zaměstnance na min. 0,2 úvazku, který činnost jejich členů organizuje a 
řídí 

 
c) Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností dle § 15a 
odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozděj-
ších předpisů 
 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování:  

Příjemce/žadatel Podíl 

EU 

Státní 

rozpočet 

Příjemce/ 

žadatel 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou čin-

nost:  

- Spolky 

- Církve a náboženské společnosti 

- Hospodářská komora, Agrární komora 

- Svazy, asociace 

85% 15% 0% 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích: 

- Zájmová sdružení právnických osob, která nevykonávají veřejně 

prospěšnou činnost 

85% 0% 15% 

 

Příjem žádostí od   3. 10. 2016, 8:00 
Podání žádosti do   31. 1. 2017, 12:00 

Popis podporovaných aktivit 

- Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli 

- Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělává-
ní, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, In-
terní lektor 

https://www.esfcr.cz/vyzva-060-opz 

https://www.esfcr.cz/vyzva-060-opz
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Výzva č. 50 
Podnikové vzdělávání zaměstnanců 
 

PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP 1.2: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní 
postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 
SC: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 
 
Alokace: 30 000 000  CZK 
 
Žadatelé:  
Oprávněnými žadateli pro tuto výzvu jsou: 
- obchodní korporace 

- OSVČ 

- státní podnik 

- NNO 

- profesní a podnikatelská sdružení 

- poradenské a vzdělávací instituce 

- školy a školská zařízení 

- vysoké školy 

- veřejné výzkumné instituce 

- kraje 

- organizace zřizované kraji 

- obce 

- organizace zřizované obcemi 

- dobrovolné svazky obcí 

- sociální partneři 

- organizační složky státu 

- příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu 

- právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem 

 

Míra podpory:  

 

Typ organizace – Méně rozvinuté regiony EU 

podíl 

Státní 

rozpočet 

Příjemce 

 organizační složky státu 

 příspěvkové organizace státu 

 státní vysoké školy 

 školy a školská zařízení zřizována ministerstvy dle škol-

ského zákona (č. 561/2004 Sb.) 

85% 15% 0% 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 85% 10% 5% 

 Kraje 

 Obce 

85% 10% 5% 
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 Organizační složky krajů a obcí 

 Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi 

(s výjimkou škol a školských zařízení) 

 Dobrovolné svazky obcí 

Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) a výzkum-

né organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) 

85% 10% 5% 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou čin-

nost: 

 Obecně prospěšné společnosti 

 Spolky 

 Ústavy 

 Církve a náboženské společnosti 

 Nadace a nadační fondy 

 Místní akční skupiny 

 Hospodářská komora, Agrární komora 

 Svazy, asociace 

85% 15% 0% 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích 

 Obchodní společnosti: 

o veřejná obchodní společnost 

o komanditní společnost 

o společnost s ručením omezeným 

o akciová společnost 

o evropská společnost 

o evropské hospodářské zájmové sdružení 

 Státní podniky 

 Družstva 

o družstvo 

o evropská družstevní společnost 

 OSVČ 

 Profesní komory 

85% 0% 15% 

 

Příjem žádostí od   10. 9. 2016, 4:00 hodin 
Podání žádosti do   30. 12. 2016, 18:00 hodin 
 
Popis podporovaných aktivit 
Podporovanou aktivitou je realizace genderového auditu u zaměstnavatele s alespoň 10-ti za-
městnanci (myšleno v přepočtu na celé úvazky v okamžiku uzavření smlouvy o provedení auditu). 
Audit musí odpovídat standardu genderového auditu vydanému Úřadem vlády, který je přílohou 
výzvy č. 1. Výstupem projektu bude závěrečná zpráva odpovídající požadavkům uvedeného stan-
dardu za každý provedený audit v rámci projektu. V rámci výzvy může každý zaměstnavatel projít 
genderovým auditem pouze jednou. Výjimku tvoří situace, kdy je z objektivních časových, nebo 
místních důvodů auditována pouze část určité organizace. V takovém případě je možné, aby oddě-
lená pracoviště jedné organizace prošla více nezávislými audity. Pokud žadatel bude provádět au-
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dity v jiné organizaci, než ve své vlastní, do žádosti uvede jejich předpokládaný počet a velikost. 
Rozpočet projektu bude posuzován z hlediska efektivity ve vztahu počtu auditů vůči celkovým pří-
mým nákladům, přičemž průměrná cena jednoho auditu nesmí bez řádného zdůvodnění překračo-
vat cenu stanovenou tabulkou cen uvedenou v příloze č. 2. 

https://www.esfcr.cz/vyzva-050-opz 

IROP 

Výzva č. 52 
Revitalizace vybraných památek II 
 

PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 
SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
 

Územní realizace: 
Území celé ČR mimo hl. m. Prahy 
 

Oprávnění žadatelé: 
Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kro-
mě fyzických osob nepodnikajících. 
 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 551 850 104 Kč, Státní rozpočet – 273 855 900,70Kč 

 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet –  

 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 15% 

 organizace zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí a jimi zakládané a zřizované 
organizace, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, evidované (cír-
kevní) právnické osoby a jiné soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytvá-
ření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti ochrany kulturního 
dědictví a péče o něj – 10% 

 veřejné výzkumné organizace – 10% 

 kraje, obce a jimi zřizované organizace – 5% 

 ostatní – 0% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  31. 10. 2016, 15:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   28. 3. 2017, 15:00 
 

Podporované aktivity:   
Revitalizace a zatraktivnění: 
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO 
- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturního 
dědictví 
- nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. 1. 2014 

https://www.esfcr.cz/vyzva-050-opz
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- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 
 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-52-Revitalizace-vybranych-pamatek-II 
 

 

Státní fond Životního prostředí ČR 

Výzva č. 9/2016 
 
PO 6: Environmentální prevence 
Podoblast podpory 6.1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Podporované aktivity 6.1.F:  Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových pro-
gramů a školení  
 
Plánovaná alokace:  13 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 
Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, mimo obchodních 
korporací dle zákona č. 30/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  1. 9. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 10. 2016 
 

 

 
Popis podporovaných aktivit Národní síť EVVO–podpora denních a pobytových výukových progra-
mů  
1.1Podporována bude realizace ekologických denních a pobytových výukových programů v rámci 
předškolního, základního a středního vzdělávání 
. 
Předmětem podpory je: 
a)zajištění realizace denních i pobytových ekologických výukových programů (dále jen EVP) pro 
žáky mateřských škol (dále jen MŠ), základních škol (dále jen ZŠ) a středních škol (dále jen SŠ) 
 
Cílovou skupinou jsou: 

 žáci MŠ, ZŠ a SŠ. 
 

 

Cíl Výzvy: 
 Zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a 

v oblasti udržitelného rozvoje 
 Podpořit realizaci ekologických výukových programů v ČR, se zřetelem na plošné pokrytí 

služby ekologických výukových programů pro školy 
 
https://www.sfzp.cz/sekce/842/k-vyzve-9-2016/ 

 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-52-Revitalizace-vybranych-pamatek-II
https://www.sfzp.cz/sekce/842/k-vyzve-9-2016/
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Moravskoslezský kraj 

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel  

Kód programu: RRC/10/2016 

Vymezení okruhu příjemců: 
Příjemce dotace při financování projektu z operačních programů dle č. III/vedoucí partner u pro-
jektů z programů Interreg ČR-PR a Interreg SR-ČR/partner, který se finančně podílí na projektu, u 
projektů z Programů Interreg V-A: 
- obce do 3.000 obyvatel dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, měst-
ské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace 
- dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Člen-
ská obec DSO s počtem obyvatel nad 3. tis. nemůže být zapojena do realizace projektu 
 
 
Minimální výše dotace: 100.000Kč 
Maximální výše dotace: 3. 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
10. 10. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí   31. 10. 2017 
 
Cíle a priority programu: 
 
Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových 
investičních dotací na kofinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací z fondů Evropské 
unie. 
Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů 
EU a zvýšit dostupnost realizace projektů z operačních programů i pro venkovské oblasti. 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-financovani-akci-s-podporou-eu-pro-
obce-do-3-tis--obyvatel-78089/ 
 

 

 

Tomíčková Petra, 9. 9. 2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-financovani-akci-s-podporou-eu-pro-obce-do-3-tis--obyvatel-78089/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-financovani-akci-s-podporou-eu-pro-obce-do-3-tis--obyvatel-78089/

