DOTAČNÍ RÁDCE
projektu MAP ORP Rakovník II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701
pro podporu financování škol
verze 1

Vypracováno v rámci PS financování podskupinou pro podporu financování škol
Schváleno PS financování dne 19.2.2020

Platnost k 31. 1. 2020
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DT 117d8210B
Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Zdroj financování:
• Ministerstvo pro místní rozvoj
Kdo může žádat:
• Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), na jejímž
katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem
schválený strategický rozvojový dokument.
Jaké projekty budou podporovány:
• Na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.),
které slouží pro hodiny tělesné výchovy.
• Na obnovu školních tělocvičen.
• Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je
využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto
stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné
dotaci na tuto stavbu použít.
Výše dotace:
• 70 %
o Dolní limit: 500 tis. Kč
o Horní limit: 5 mil. Kč
Ukončení příjmu žádostí:
• 17. února 2020
Nejzazší termín ukončení realizace:
• 31. prosince 2021
Více informací: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvojregionu/podpora-rozvoje-regionu-2020/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
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DT 117D8220B
Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Zdroj financování:
• Ministerstvo pro místní rozvoj
Kdo může žádat:
• Obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy),
na jejímž katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a
zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Jaké projekty budou podporovány:
• Na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.),
které slouží pro hodiny tělesné výchovy.
• Na obnovu školních tělocvičen.
• Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je
využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto
stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné
dotaci na tuto stavbu použít. Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné
výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.
Výše dotace:
• Až do 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
o Dolní limit: 500 tis. Kč
o Horní limit: 5 mil. Kč
Ukončení příjmu žádostí:
• 17. února 2020
Nejzazší termín ukončení realizace:
• 31. prosince 2021
Více informací: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvojregionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli
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DT 117d8210E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Zdroj financování:
• Ministerstvo pro místní rozvoj
Kdo může žádat:
• Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí
mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Jaké projekty budou podporovány:
• Akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z
obecního rozpočtu.
o Jedná se o:
§ Kulturní domy
§ Obecní domy
§ Multifunkční domy
§ Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.
Výše dotace:
• 70 %
o Dolní limit: 500 tis. Kč.
o Horní limit: 10 mil. Kč.
Ukončení příjmu žádostí:
• 28. 2. 2020
Více informací: https://www.mmr.cz/getmedia/2a54bf24-151b-4521-895de2f6d8dc008e/Zasady-podprogramu-Podpora-obnovy-a-rozvojevenkova.pdf.aspx?ext=.pdf
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DT 117d8210H
Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku
Zdroj financování:
• Ministerstvo pro místní rozvoj
Kdo může žádat:
• Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí
mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Jaké projekty budou podporovány:
• Obnova nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť či dětských hřišť
o Uznatelné náklady: - vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť
(hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště,
fotbalové hřiště, dětské hřiště), o vybudování, rekonstrukce nebo
modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety,
střídačky (pevně zabudované) apod., v případě, že tyto práce jsou součástí
aktivit uvedených v prvním odstavci, o oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář
(lavičky, odpadkové koše) v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit
uvedených v prvním odstavci.
o Neuznatelné náklady: - nábytek, vybavení a zařizovací předměty, sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na
šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné
košíkové apod.), - nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky,
bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny,
branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové
můstky, startovací bloky apod.).
Výše dotace:
• Až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
o Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.
o Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč
Ukončení příjmu žádostí:
• 17. 2. 2020
Více informací: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvojregionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
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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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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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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 2.000.000 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. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt.
pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD
Název výzvy:
• 10.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání
Vyhlašovatel výzvy:
• Místní akční skupina Rakovnicko
Zdroj financování:
• Ministerstvo pro Místní rozvoj
Kdo může žádat:
• Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS:
o Obce
o Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
o Nestátní neziskové organizace
o Církve
o Církevní organizace
o Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
o Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti
předškolního vzdělávání a péče o děti
o Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
o Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Jaké projekty budou podporovány:
• Aktivita - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez
rozdílu (včetně mateřský škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015
Sb.,
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-

služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče
o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní
výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
(volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský
zákon,- spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra,
předškolní kluby).
• Aktivita - Infrastruktura základních škol
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol
včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro
základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve
vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol;
- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází
sociálně vyloučená lokalita, navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.
• Aktivita - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace
v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory).
Výše dotace:
• 95%
• Minimální výše: 50 tis. Kč.
• Maximální výše: 1 685 719,15 tis. Kč
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Ukončení příjmu žádostí:
• 28. 2. 2020 16:00
Nejzazší termín ukončení realizace:
• 30. 6. 2023
Více informací: http://www.mas-rakovnicko.cz/dotace-pro-rakovnicko-2014-2020/vyzvypro-prijem-zadosti/vyhlasene-vyzvy-mas-/10-vyzva-mas-rakovnicko-irop-vzdelavanivyzva-modifikovana-2210cs.html
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Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech
Název výzvy:
• Výzva č. 5 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
Ukončení příjmu žádostí:
• 28. února 2020
• Stejná Výzva se bude opakovat začátkem roku 2021
Více informací: http://www.mas-rakovnicko.cz/dotace-pro-rakovnicko-2014-2020/vyzvypro-prijem-zadosti/vyhlasene-vyzvy-mas-/5-vyzva-prv-2218cs.html
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