DOTAČNÍ BULLETIN
aneb
PENÍZE NA TO, CO POTŘEBUJETE
květen 2019

Tento informační zpravodaj pro Vás vychází v rámci projektu MAP II Mnichovohradišťsko. Klade si
za cíl podávat aktuální informace z dotačního prostředí: o finančních zdrojích na podporu investičních
a neinvestičních projektů škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově a v
souvisejících oblastech. Se svými dotazy, připomínkami a náměty se obracejte na email
marketa.tomasova@mnhradiste.cz.

Webové stránky projektu: www.map-mh.cz
Facebookový profil projektu: www.facebook.com/mapmnichovohradistsko/
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ROZDĚLENÍ AKTUÁLNÍCH DOTAČNÍCH/GRANTOVÝCH PŘÍLEŽITOSÍT PODLE
TYPU ŽADATELE
Pro školské právnické osoby
·
·
·
·
·
·
·

Energie pro děti
Občanská společnost
Česko-německá spolupráce
Výsadba stromů 2019
ŠKODA STROMKY
T-Mobile Pomáháme
Podpora regionů pro rok 2019

Pro neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti atp.)
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Energie pro děti
Občanská společnost
Česko-německá spolupráce
Bezpečnost v online prostředí – digiGrant @ ČSOB
Výsadba stromů 2019
ŠKODA STROMKY
T-Mobile Pomáháme
Podpora regionů pro rok 2019
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (výzva č. 02_18_071)

Pro vzdělávací příspěvkové organizace
·
·
·
·
·

Občanská společnost
Česko-německá spolupráce
Výsadba stromů 2019
T-Mobile Pomáháme
Podpora regionů pro rok 2019

Pro knihovny
·
·
·

Veřejné informační služby knihoven, Podprogram č. 3 Informační centra knihoven
Česko-německá spolupráce
Podpora regionů pro rok 2019

Pro muzea
·
·
·

Česko-německá spolupráce
Podpora expozičních a výstavních projektů pro rok 2019
Podpora regionů pro rok 2019

Pro fyzické osoby
·
·

T-Mobile Pomáháme
Podpora vysokoškolských studentů z dětských domovů a náhradní péče
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Energie pro děti
Poskytovatel finanční podpory: ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
Kdo může žádat o podporu:
·
·
·

Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti)
Školy − MŠ, ZŠ, SŠ
Sídlo musí být v okrese Mladá Boleslav

Na co lze žádat o podporu:
·
·
·
·

Sport − činnost mládežnických týmů ve všech výkonnostních a věkových kategoriích nebo
zajímavé sportovní akce
Ekologie − ekologická výchova a aktivity spojené s ochranou životního prostředí a
biodiverzita
Kultura − činnost mládežnických hudebních a taneční skupin, pěveckých a divadelních
spolků a kulturní akce
Vzdělávání − programy na výchovu mládeže na školách v oblasti sportu, kultury, vzdělávání
a ekologie a volnočasové aktivity dětí

O kolik je možné žádat:
·

Minimální výše grantu není stanovena, maximální výše grantu je 100 000 Kč.

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
·

Není vyžadováno.

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

10. 6. 2019

Ukončení realizace projektu:
·

Do 31. 12. 2019

Více informací: https://www.sko-energo.cz/cs/granty/
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Občanská společnost
Poskytovatel finanční podpory: ŠKODA AUTO Nadační fond (prostřednictvím NROS)
Kdo může žádat o podporu:
·

·
·

Spolky, obecně prospěšné společnosti, účelové zařízení registrované církve a náboženské
společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb,
ústav; Nadace a nadační fondy
Příspěvková organizace (např. DDM); Školy a školská zařízení ve vztahu k rozvoji
mimoškolních vzdělávacích nebo sportovních aktivit
Sídlo musí být v okrese Mladá Boleslav

Na co lze žádat o podporu:
·

·

·
·
·

Pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních,
vzdělávacích) za účelem posílení sousedských vztahů, budování důvěry, oživení veřejného
prostoru, ochrany a rozvoje místních tradic a dědictví
Podpora občanské spolkové vybavenosti (komunitní centra, apod.); Dobrovolnické aktivity
ve městě a obcích; Podpora komunitního a mezigeneračního učení a předávání znalostí;
Podpora mezigeneračního soužití
Rozvoj volnočasových aktivit (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.) pro různé věkové
a zájmové skupiny ve vztahu k regionu a jeho specifikům
Návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek
Ochrana a rozvoj místního kulturního života, založení nových a obnova stávajících tradic,
oživení zapomenutých míst a míst pamětí; Revitalizace veřejné zeleně, zahrad, zákoutí
(např. komunitní zahrady)

O kolik je možné žádat:
·

Maximální ani minimální výše grantu není stanovena.

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
·

Není vyžadováno.

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

12. 6. 2019

Ukončení realizace projektu:
·

Do 31. 12. 2019

Více informací: https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantova-vyzva-obcanskaspolecnost/
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Česko-německá spolupráce
Poskytovatel finanční podpory: Česko-německý fond budoucnosti
Kdo může žádat o podporu:
·
·
·
·
·

Školy
Spolky
Knihovny
Muzea
Obce a města

Podmínkou je zapojení partnera z Německa.
Na co lze žádat o podporu:
·
·
·
·

Setkávání žáků všech stupňů škol, spolupráce mateřských škol
Práce s mládeží, volnočasové aktivity
Partnerství obcí, organizací, spolků
Kulturní akce, festivaly atd.

Co konkrétně je možné z příspěvku platit:
·

Ubytování, stravování, program setkání, částečně propagaci, honoráře (dle typu projektu)

O kolik je možné žádat:
·

Maximální ani minimální výše grantu není stanovena.

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
·

Spolufinancování minimálně 50 % z celkového rozpočtu (resp. 30 % pokud projekt spadá
do tzv. Tématu roku, které se každý rok nově vyhlašuje).

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

30. 6. 2019 (pro projekty realizované v 4. čtvrtletí 2019 nebo později),
další termín 30. 9. 2019

Více informací: http://www.fondbudoucnosti.cz/
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Podpora expozičních a výstavních projektů pro rok 2019
Zdroj finanční podpory: Ministerstvo kultury
Kdo může žádat o podporu:
·

Určeno pro žadatele, kteří jsou vlastníky sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek
muzejní povahy Ministerstva kultury

Na co lze žádat o podporu:
·
·

Instalace expozic nebo výstav
Zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

O kolik je možné žádat:
·

Minimální ani minimální výše dotace není stanovena.

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
·

Spolufinancování minimálně 30 % z celkového rozpočtu

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

30. 6. 2019

Ukončení realizace projektu:
·

Do konce roku 2019 (realizace celého projektu nebo ucelené etapy)

Více informací: https://www.mkcr.cz/podpora-expozicnich-a-vystavnich-projektu-1352.html
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Veřejné informační služby knihoven, Podprogram č. 3 Informační centra knihoven
Zdroj finanční podpory: Ministerstvo kultury
Kdo může žádat o podporu:
·
·

Provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.
Spolky a zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 89/2012 Sb., jejichž hlavním
účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

Na co lze žádat o podporu:
·
·
·
·

·
·

·

Zahájení a pokračující automatizace knihovnických činností, zpřístupnění on-line katalogu
Podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce (nákup licencí)
Podpora upgrade automatizovaného knihovního systému z formátu UNIMARC na
MARC21
Podpora dostupnosti knihovnický služeb pro občany se zdravotním postižením (nákup
technických zařízení − počítačových sestav, tabletů; softwaru; elektronických
informačních zdrojů a služeb v knihovnách nevidomým, slabozrakým a sluchově
postiženým; úpravy webu pro potřeby nevidomých a slabozrakých)
Speciální vybavení učeben a dílen v knihovnách (hardware, elektronika, software)
Zlepšení kooperace knihoven v získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů
(vytváření celostátních a regionálních kooperačních systémů na bázi ICT, podpora
centrálních služeb pro systém knihoven ČR, podpora zapojování do Centrálního portálu
knihoven)
Podpora využití nástrojů pro LTP

O kolik je možné žádat:
·

Minimální ani minimální výše dotace není stanovena.

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
·

Spolufinancování minimálně 30 % z celkového rozpočtu

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

31. 5. 2019

Ukončení realizace projektu:
·

Do konce roku 2019 (realizace celého projektu nebo ucelené etapy)

Více informací: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mestopraha-verze-1.htm
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Bezpečnost v online prostředí – digiGrant @ ČSOB
Zdroj finanční podpory: ČSOB Nadační program vzdělání
Na co lze žádat o podporu:
·

Projekty na téma kybernetická bezpečnost a bezpečný pohyb v prostředí internetu pro
cílovou skupinu mladá generace (děti a mladé lidi ve věku 6–25 let) a/nebo senioři

Kdo může žádat o podporu:
·

Nevládní neziskové organizace s právní formou (spolek, ústav, obecně prospěšná
společnost, nadace, nadační fond, evidovaná církevní právnická osoba poskytující
sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, sociální družstvo)

O kolik je možné žádat:
·

Minimální výše grantu není stanovena, maximální výše grantu je 200 000 Kč.

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
·

Není vyžadováno

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

28. 5. 2019

Ukončení realizace projektu:
·

do 31. 8. 2020

Více informací: https://www.csob.cz/portal/csob/spolecenska-odpovednost/filantropie/granty/csobnadacni-program-vzdelani
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Výsadba stromů 2019
Zdroj finanční podpory: Nadace Partnerství
Na co lze žádat o podporu:
·
·
·

výsadba stromů (sazenice, materiál, nářadí, propagace)
podpora výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování
vody krajině,
zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí

Kdo může žádat o podporu:
·

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové
organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky
obcí

O kolik je možné žádat:
·

·

Minimální výše grantu: 10 000 Kč
Maximální výše grantu: 30 000 Kč

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
·

Není vyžadováno

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

31. 5. 2019

Ukončení realizace projektu: od 1. 10. do 30. 11. 2019
Více informací: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vysadba-stromu-2019

ŠKODA STROMKY
Zdroj finanční podpory: ŠKODA AUTO Nadační fond (prostřednictvím NROS)
Kdo může žádat o podporu:
·

Především obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a
firemních nadačních fondů), honební společnosti, občanská a zájmová sdružení atd.

Na co lze žádat o podporu:
·

Nekomerční výsadba stromů se zaměřením na: zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi,
rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd., zvyšování biodiverzity lesních porostů
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O kolik je možné žádat:
·

Maximální dotace: 70 000 Kč

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
·

Není vyžadováno

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

30. 6. 2019

Ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2019
Více informací: https://www.nros.cz/novinky/vyhlasujeme-vyzvu-v-grantovem-programu-skodastromky/

T-Mobile Pomáháme
Zdroj finanční podpory: Fond T-Mobile
Kdo může žádat o podporu:
·
·
·
·
·
·

neziskové organizace, tj. spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, sociální družstva,
nadace a nadační fondy
neformální skupiny složené z minimálně tří osob
veřejné knihovny
školy a školská zařízení
obce
domovy pro seniory, dětské domovy a diagnostické ústavy

Na co lze žádat o podporu:
Cílem fondu je podpořit projekty, které:
· zvyšují informační gramotnost (např. orientace v množství zpráv, vyhodnocování relevance
zdroje, ověřování informací);
· osvětlují principy sběru, vyhodnocování a využívání dat uživatelů internetu (stopování
chování na internetu, cílená reklama, obsah zpráv „na míru“ atd.);
· rozvíjejí kritické myšlení ve vztahu k médiím;
· zmírňují ohrožení cílových skupin z důvodu špatného porozumění obsahu na internetu
(kyberšikana, nekalé obchodní praktiky atd.);
· přispívají k vzájemnému respektování, či dokonce propojení názorových bublin na internetu
a sociálních sítích
O kolik je možné žádat:

·

Maximální dotace: 200 000 Kč
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Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
·

10 %

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

21. 6. 2019

Ukončení realizace projektu: do 31. 10. 2020
Více informací:
https://www.t-mobile.cz/microsites/pomahame/grantove-vyzvy.html

Podpora vysokoškolských studentů z dětských domovů a náhradní péče
Zdroj finanční podpory: Nadace Terezy Maxové dětem
Cílem programu je podpořit stávající a nově přijaté studenty vysokých škol z dětských domovů a
náhradní rodinné péče v akademickém roce 2019/2020.
Na co lze žádat o podporu:
·
·
·
·

Učebnice, studijní materiály a pomůcky
Školné; Jazykové a odborné kurzy
Ubytování na koleji; Cestovné do školy
Poplatky za připojení k internetu

O kolik je možné žádat:
·

Maximální dotace: 50 000 Kč

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

30. 6. 2019

Více informací:
https://www.nadaceterezymaxove.cz/grantove-rizeni/terminy-grantovych-kol/

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138)

www.map-mh.cz

Podpora regionů pro rok 2019
Zdroj finanční podpory: Nadace ČEZ
Kdo může žádat o podporu:
·

Právnické osoby se sídlem v České republice (musí splnit kritéria dané Podmínkami
grantového řízení)

Na co lze žádat o podporu:
·

Veřejně prospěšné projekty týkající se dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s
handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

O kolik je možné žádat:
·

Maximální ani minimální výše grantu není stanovena.

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
·

10 %

Do kdy je potřeba podat žádost:
·

31. 12. 2019

Ukončení realizace projektu: do 31. 10. 2020
·

Maximálně 1 rok od data podání žádosti

Více informací:
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (výzva č. 02_18_071)
Zdroj finanční podpory: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 3 - IP 1 - SC 2)
Kdo může žádat o podporu:
·
·

Spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, registrovaná církev nebo jí zřízená
náboženská společnost tzv. církevní právnická osoba, zájmové sdružení právnických osob
Žadatelé musí působit v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují
organizace pracující s dětmi a mládeží, nebo jsou uvedeny v databázi Místních akčních
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skupin (http://databaze.nsmascr.cz/), nebo zastřešují organizace dětí a mládeže na území
NUTS 3
Na co lze žádat o podporu:
·

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím
neformálního vzdělávání. Výzva umožní pedagogům a pracovníkům neformálního
vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem
práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v
polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém
využívání informačních a komunikačních technologií, v oblasti čtenářské a matematické
gramotnosti a inkluze.

O kolik je možné žádat:
·
·

Minimální výše výdajů: 1 000 000 Kč
Maximální výše výdajů: 20 000 000 Kč

Do kdy je potřeba podat žádost:

Data průběžných uzávěrek:
·

15. 4. 2019, 31. 7. 2019, 15. 10. 2019, 6. 1. 2020

Více informací:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm
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