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Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v době
mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu
Zdroj financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – veřejná
správa, sociální inovace a rovné příležitosti
Kdo může žádat:
• školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)
• obchodní korporace
• státní podnik
• NNO
• OSVČ
• kraje
• organizace zřizované kraji
• obce
• organizace zřizované obcemi
• dobrovolné svazky obcí
Jaké projekty budou podporovány:
• Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol
o Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy,
o Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin,
o Doprovod dětí,
o Společná doprava dětí v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí
1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.
Výše dotace:
• 85% + státní rozpočet a příjemce dle typu žadatele
• Minimální výše: 2,1 mil. Kč
• Maximální výše: 9 mil. Kč
Ukončení příjmu žádostí:
• 10. 3. 2020
Nejzazší termín ukončení realizace:
• 31. 12. 2022
Více informací: https://www.esfcr.cz/cs/prehled-vyzev-opz//asset_publisher/eM7NGkQLScRc/content/id/12620400
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Výzva VPS - 228-2 - 2020 Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství
Zdroj financování:
• Ministerstvo financí
Kdo může žádat:
• Obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolných svazků obcí, kde průměr počtu
obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000. Obec je zároveň vlastníkem majetku a
zřizovatelem školy nebo školského zařízení; DSO je zřizovatelem školy nebo školského
zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený jeho
členskou obcí podle stanov svazku obcí
Jaké projekty budou podporovány:
• Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a
rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v
majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně
zázemí, vyjma venkovních hřišť.
Výše dotace:
• Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace 10 % z celkových nákladů akce
• Maximální výše dotace je 20 mil. Kč, přičemž obec může požádat o dotaci na
více akcí.
Ukončení příjmu žádostí:
• 15. 3. 2020
Více informací: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyzva-c-0006_2020_Vyzva-c-6-kpredlozeni-zadosti-o-dotaci-z-podprogramu-298D2280.pdf
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NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady
Zdroj financování:
• Ministerstvo životního prostředí
Kdo může žádat:
• obce
• předškolní zařízení mateřské školy
• lesní mateřské školy (včetně lesních klubů)
• dětské skupiny
• základní školy
• střední školy
• domy dětí a mládeže
• příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO
• nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO
Jaké projekty budou podporovány:
• Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a
dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
• Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění
hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny
legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol a umožnit tak tyto
požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol
(např. lesní kluby).
• Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a
organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména
EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním
prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.
Výše dotace:
• 85%
• Minimální výše: 100 tis. Kč.
• Maximální výše: 500 tis. Kč
Ukončení příjmu žádostí:
• 31. 3. 2020
Nejzazší termín ukončení realizace:
• 31. 12. 2022
Více informací: https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
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Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního
vzdělávání
Zdroj financování:
• OP VVV
Kdo může žádat:
Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku:
o Spolky
o Ústavy
o Obecně prospěšné společnosti
o Registrované církve (nebo jimi zřízené náboženské společnosti)
o Zájmová sdružení právnických osob
Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s.
Jaké projekty budou podporovány:
• Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání
pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v
neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.
Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a
mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména
pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání,
praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská
a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního
a neformálního vzdělávání.
Výše dotace:
• Minimální výše dotace je 1mil. Kč
• Maximální výše dotace je 20 mil. Kč
Ukončení příjmu žádostí:
• 15. 4. 2020
Více informací: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvalityneformalniho-vzdelavani-2.htm?fbclid=IwAR0lmEOPfnLzeDEL0gObcOk9eLv5qT1F3pV3lxjXDZtL1GPVO0l6rfIP18
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Oranžové hřiště pro rok 2020
Zdroj financování:
• Nadace ČEZ
Kdo může žádat:
• Právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria
dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště 2020.
Jaké projekty budou podporovány:
• Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní
rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je
veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a
sociálních zařízení.
Výše dotace:
• Maximální výše nadačního příspěvku je 2 mil. Kč
Ukončení příjmu žádostí:
• 31. 12. 2020
Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovehriste.html
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