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Poskytování aktivit v oblast primární prevence rizikového chování na rok 2020
Poskytovatel finanční podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kdo může žádat o podporu:
•

Školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ)

Na co lze žádat o podporu:
•

•

•

Realizace aktivit vedoucích ke snižování hrozby vzniku rizikového chování ve školním
prostředí a k vytváření dobrého klimatu školy, budování pozitivní hodnotové orientace a
pozitivních životních návyků.
Tři oblasti:
• Všeobecná primární prevence rizik. chování = zaměřuje se na běžnou populaci dětí a
mládeže bez rozdělování na méně či více rizik. skupiny.
• Selektivní primární prevence rizik. chování = zaměřuje se na skupiny osob, u kterých
jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj různých forem
rizikového chování, tj. jsou více ohrožené než jiné skupiny populace.
• Indikovaná primární prevence rizik. chování = je zaměřena na jedince, u kterých jsou
ve zvýšené míře přítomny rizik. faktory pro vznik a rozvoj rizik. chování, tj. jsou více
ohroženi než jejich vrstevníci, případně, u kterých se již vyskytly projevy rizik. chování.
Jako efektivní se ukázaly projekty typu:
• podpora vedených třídnických hodin (proškolení pedagogů v dovednostech, jak je vést,
a podpora práce s dětmi při třídnických hodinách v průběhu celého školního roku);
• podpora celoroční práce s třídními kolektivy – sociometrie ve třídě, adaptační výjezdy
zaměřené na kohezi kolektivu, práce s klimatem třídy rozvojem pozitivních sociálních
vztahů a vazeb.

O kolik je možné žádat:
•
•

Minimální výše dotace je 50 000 Kč
Maximální výše dotace je 120 000 Kč

Uznatelné náklady:
•
•

Osobní náklady (mzdy)
Provozní náklady

Realizace:
•

Od 1. 1. 2020, náklady hrazeny nejpozději do 31. 1. 2021.

Do kdy je potřeba podat žádost:
•

18. 10. 2019

Více informací: https://is-prevence.msmt.cz/
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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:
•

31. 12. 2019

Více informací: http://www.fondbudoucnosti.cz/
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Program "Kulturní aktivity" v oblasti podpory rozvoje zájmových kulturních –
mimouměleckých aktivit na rok 2020
Zdroj finanční podpory: Ministerstvo kultury
Kdo může žádat o podporu:
•

Fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2018, které
zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.

Na co lze žádat o podporu:
•

Na rozšíření a podporu aktivních forem zájmových vzdělávacích a kulturních –
mimouměleckých aktivit ve volném čase. Projekty mohou být zaměřeny na:
• vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit,
• rozvoj nových a inspirativních metod a forem mimoškolního vzdělávání,
• projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání,
• komponované kulturně – vzdělávací aktivity, zvláště s tematikou etiky (především se
zaměřením na děti a mládež), příprava k partnerským vztahům a rodinnému životu,
prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kouření, gamblerství, nomofobii, mobbingu,
ortorexii, závislosti na elektronických hrách, kyberšikaně, groomingu, HIV/AIDS –
primární prevence,
• kulturně – vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel

O kolik je možné žádat:
•

Minimální ani minimální výše dotace není stanovena.

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
•

Spolufinancování minimálně 30 % z celkového rozpočtu.

Ukončení realizace projektu:
•

Do konce roku 2020

Do kdy je potřeba podat žádost:
•

23. 10. 2019

Více informací: https://www.mkcr.cz/podpora-rozvoje-zajmovych-kulturnich-mimoumeleckychaktivit-2226.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
Podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center
celoživotního vzdělávání v oblasti informační gramotnosti
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)

O kolik je možné žádat:
•

Minimální ani maximální výše dotace není stanovena.

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
•

Spolufinancování minimálně 30 % z celkového rozpočtu

Ukončení realizace projektu:
•

Do konce roku 2020

Do kdy je potřeba podat žádost:
•

10. 12. 2019

Více informací: https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni
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Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu
Zdroj finanční podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kdo může žádat o podporu:
•

Spolek – sportovní klub, tělovýchovná jednota

Na co lze žádat o podporu:
•

Rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou
technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového.

O kolik je možné žádat:
•
•

Minimální výše dotace 4 mil. Kč
Maximální výše dotace 30 mil. Kč

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
•

30 %

Ukončení realizace projektu:
•

do 31. 12. 2020

Do kdy je potřeba podat žádost:
•

31. 10. 2019

Více informací: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d531-3
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Přírodní zahrady
Zdroj finanční podpory: Ministerstvo životního prostředí
Kdo může žádat o podporu:
•
•
•
•
•
•
•

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

Na co lze žádat o podporu:
•

Rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a
středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím:
• vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti;
• pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;
• vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a
organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

O kolik je možné žádat:
•
•

Minimální výše grantu: 100 000 Kč
Maximální výše grantu: 500 000 Kč

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
•

15 %

Ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2022
Do kdy je potřeba podat žádost:
•

31. 3. 2020

Více informací: https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (výzva č. 02_18_071)
Zdroj finanční podpory: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
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
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. 10. 2019, 6. 1. 2020

Více informací: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalnihovzdelavani-2.htm
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Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR (výzva č. 02_18_065)
Zdroj finanční podpory: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Kdo může žádat o podporu:
•

•

Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, které mají ve školním roce, v němž
žádost o podporu podávají,
minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní
akční plány (ŠAP)
Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty, která mají ve školním
roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/studenta

Na co lze žádat o podporu:
•
•

•
•
•

Personální podpora (školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog,
koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, školní kariérový poradce)
Rozvoj pedagogů (vzdělávání – DVPP, vzdělávání zaměřené na inkluzi, vzájemná
spolupráce pedagogů, sdílení zkušeností, tandemová výuka, CLIL ve výuce, nové metody ve
výuce, koučink/mentoring, zapojení odborníka z praxe do výuky, stáže pedagogů u
zaměstnavatelů)
Aktivity rozvíjející ICT (zapojení ICT technika do výuky, využití ICT ve vzdělávání)
Extrakurikulární a rozvojové aktivity (kluby, doučování, projektové dny)
Spolupráce s rodiči a veřejností (komunitně osvětová setkání)

O kolik je možné žádat:
•
•
•

•

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů: 5 mil. Kč
Pro SŠ a VOŠ
varianta a) se schvalovací doložkou Plánu aktivit (PA) vydanou po 1. 1. 2019: 200 000 Kč
na subjekt + (počet žáků/ studentů školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet
žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 500 Kč)
varianta b) se schvalovací doložkou Školního akčního plánu (ŠAP) vydanou po 1. 1. 2019:
300 000 Kč na školu + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 3 000 Kč a/nebo počet
žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 750 Kč)
pro školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže, internáty: 100 000 Kč na
subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč)

Do kdy je potřeba podat žádost:
Data průběžných uzávěrek:
•

29. 11. 2019

Více informací: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm
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Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, ZŠ a pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání (OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 3)
Zdroj finanční podpory: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kdo může žádat o podporu:
•

•
•

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační
složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na
realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na
realizaci vzdělávacích aktivit

Na co lze žádat o podporu:
•
•

•

Navýšení kapacit MŠ, dětských skupin, spolků zajišťujících předškolní vzdělávání dětí dle
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby)
Infrastruktura ZŠ související s klíčovými kompetencemi – komunikace v cizích jazycích,
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory (např. odborné
učebny), bezbariérovost
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání související s klíčovými
kompetencemi – komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory

O kolik je možné žádat:
•
•

Minimální výše dotace: 200 000 Kč
Maximální výše dotace: 3 000 000 Kč

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
•

5%

Ukončení realizace projektu: do 30. 6. 2023
Do kdy je potřeba podat žádost:
•

15. 11. 2019

Více informací: http://www.craj-ops.craj.cz/view.php?cisloclanku=2019090002

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

www.map-mh.cz

Prorodinná opatření (OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření III.)
Zdroj finanční podpory: Operační program zaměstnanost (OPZ)
Kdo může žádat o podporu:
•
•
•
•
•

Obce, dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji
Nestátní neziskové organizace
Obchodní korporace, OSVČ, profesní a podnikatelská sdružení
Školy a školská zařízení.

Na co lze žádat o podporu:
•
•
•
•
•

Podpora zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
Příměstské tábory
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
Dětské skupiny
Vzdělávání pečujících osob

O kolik je možné žádat:
•
•

Minimální výše dotace: 400 000 Kč
Maximální výše dotace: 2 390 016,25 Kč

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
•

0–15 % (dle typu žadatele)

Ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2022
Do kdy je potřeba podat žádost:
•

31. 10. 2019

Více informací: http://www.craj-ops.craj.cz/view.php?cisloclanku=2019090002

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

www.map-mh.cz

Můj klub 2020
Zdroj finanční podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kdo může žádat o podporu:
•

Spolek s hlavním předmětem činnosti v oblasti sportu (sportovní klub, tělovýchovná či
tělocvičná jednota), splňuje podmínky členské základny (více viz výzva)

Na co lze žádat o podporu:
•
•
•

Sportovních aktivity dětí a mládeže ve věku do 23 let
Zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku (SK/TJ), dle
registrovaných stanov, se zaměřením na děti a mládež ve věku do 23 let
Údržba a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží, které jsou ve
vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce spolku (kde druhou smluvní
stranou je státní subjekt, obec nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu)

O kolik je možné žádat:
•

Minimální ani maximální výše podpory není uvedena.

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
•

Není vyžadováno.

Ukončení realizace projektu:
•

Do 31. 12. 2020

Do kdy je potřeba podat žádost:
•

18. 11. 2019

Více informací: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020
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PEPCO: „Více pro děti… každý den“
Zdroj finanční podpory: Nadace rozvoje občanské společnosti
Kdo může žádat o podporu: nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, obecně prospěšná
společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a
náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb)
Na co lze žádat o podporu:
•

Výchova a vzdělávání předškoláků a žáků školního věku: doučování, kurzy pro děti,
mimoškolní vzdělávací aktivity (hudba, kultura, výchova ke vztahu k přírodě apod.),
předškolní vzdělávání, podpora nezahrnuje nákup pomůcek

O kolik je možné žádat:
•
•

Minimální výše podpory: 30 000 Kč
Maximální výše podpory: 50 000 Kč

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel):
•

Není vyžadováno.

Ukončení realizace projektu:
•

Do 31. 12. 2020

Do kdy je potřeba podat žádost:
•

8. 11. 2019

Více informací: https://www.nros.cz/wp-content/uploads/2019/09/Grantov%C3%A1pravidla_Pepco.pdf
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