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Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město
Praha
Zdroj financování:
• OP VVV
Kdo může žádat:
Tato výzva je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky,
mimo hl. m. Prahy.
Žádat mohou:
• Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (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
• Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
dle školského zákona 1(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
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1

Cíl výzvy:
• podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování
Oprávněné aktivity:
• Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality
vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností
pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na
pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního
posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga,
sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity,
spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející
metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními
principy OP VVV.
• Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol – oprávněných
žadatelů (tj. právnických osob vykonávajících činnost školy, viz kap. 4 výzvy).
Povinná aktivita:
• Pro MŠ: 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
• Pro ZŠ: 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
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•

Šablona dle výsledků dotazníkového šetření

Další volitelné aktivity:
• Personální šablony: školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální
pedagog, chůva a školní kariérový poradce
• Vzdělávání pedagogů: tandemová výuka, sdílení zkušeností prostřednictvím
návštěv a nová šablona zahraničních stáží
• Projektový den mimo školu, kluby pro žáky, doučování, odborně zaměřená
tematická setkávání a spolupráce s rodiči
Podpora ICT vzdělávání
• Cílem šablony je zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií včetně
možnosti nákupu tabletů či notebooků a jejich dlouhodobé využití ve výuce.
• Šablona obsahuje několik variant podle délky realizace – škola obdrží finanční
prostředky na realizaci šablony a nákup zařízení v takové výši, jak dlouho plánuje
aktivitu realizovat.
• Stejně jako v Šablonách II platí podmínka podpory minimálně 10 žáků a pořízení
minimálně 10 mobilních zařízení.
• Aktivitu je možné zvolit až do hodnoty dosahující poloviny maximální výše finanční
podpory pro daný subjekt.
Podmínky výběru podporovaných aktivit podrobněji viz příloha č. 3 Přehled šablon a jejich
věcný výklad.
Alokace výzvy:
• Celková alokace na výzvu je 2 730 mil. Kč
Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů:
• Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
• Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se
stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč);
• V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní
školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za
základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.2 Podrobný postup pro stanovení
maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v příloze č.
3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.
• Výše výdajů (celkových způsobilých výdajů) na žadatele nesmí překročit částku 5
000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše
podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší
než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).
2

V případě, že je součástí právnické osoby více mateřských škol nebo více základních
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škol (např. základní škola a základní škola speciální), částka 200 000 Kč se počítá vždy
pouze jedenkrát pro mateřskou školu a jedenkrát pro základní školu.
Datum vyhlášení výzvy:
• 31.3.2020 od 14 hodin
Ukončení příjmu žádostí:
• 29.6.2021 do 14 hodin
Nejzazší termín ukončení realizace:
• 30.6.2023
Minimální/maximální délka trvání projektu:
• 12 měsíců/24 měsíců
Více informací, dostupné dokumenty a přílohy:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mestopraha.htm
http://www.maprakovnicko.cz/sablony-iii/
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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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Výzva č. 6 PRV – MAS Rakovnicko - Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských oblastech
Název výzvy:
• Výzva č. 6 PRV, Fiche 20, článek 20
Vyhlašovatel výzvy:
• Místní akční skupina Rakovnicko
Zdroj financování:
• Ministerstvo zemědělství
Kdo může žádat:
• Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízena obcí nebo svazkem obcí,
dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském
rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
Jaké projekty budou podporovány:
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, nebo na drobný dlouhodobý
hmotný majetek:
• Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného
stravovacího a hygienického zařízení ; venkovní mobiliář a herní prvky v případě
mateřské školy
• Pořízení technologií a dalšího vybení mateřské/základní školy či doprovodného
stravovacího zařízení
• Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných
ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení ;
venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) – tvoří max. 30% projektu
• Nákup nemovitostí
Výše dotace:
• 80 %
o Dolní limit: 50 tis. Kč
o Horní limit: 5 mil. Kč
Vyhlášení výzvy: plánováno na prosinec 2020 – leden 2021
Příjem žádostí: leden – únor 2021
Termín ukončení příjmu žádostí: bude znám v okamžiku vyhlášení výzvy
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Více informací: jedná se o totožné podmínky, které platily pro výzvu č. 5, více
informace naleznete zde: http://www.mas-rakovnicko.cz/dotace-pro-rakovnicko2014-2020/vyzvy-pro-prijem-zadosti/ukoncene-vyzvy/ukoncena-5-vyzva-prv2238cs.html. Jakmile bude výzva č. 6 vyhlášena, naleznete na stránkách www.masrakovnicko.cz aktuální informace/data/údaje. Investiční záměry, se kterými byste
chtěli jít do výzvy č. 6 PRV, musí být uvedeny v aktuálním plánu rozvoje obce a
současně musí být v platné verzi Strategického rámce MAP. Následující aktualizace
SR MAP proběhne 15.12.2020 – aktualizace Vašich investičních záměrů v SR MAP je
možné zasílat již nyní.
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