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DOTAČNÍ BULLETIN 

aneb 

PENÍZE NA TO, CO POTŘEBUJETE 

leden 2020 
 

 

 

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/ 

 

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV            

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) 

mailto:marketa.tomasova@mnhradiste.cz
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ROZDĚLENÍ AKTUÁLNÍCH DOTAČNÍCH/GRANTOVÝCH PŘÍLEŽITOSÍT PODLE 

TYPU ŽADATELE 

Pro školy a školská zařízení 

· Fond prevence Středočeského kraje 

· Středočeský Fond sportu a volného času 

· Česko-německý fond budoucnosti 

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

· Fond prevence Středočeského kraje 

· Středočeský Fond sportu a volného času 

Pro vzdělávací příspěvkové organizace 

· Fond prevence Středočeského kraje 

· Středočeský Fond sportu a volného času 

Pro knihovny 

· Středočeský Fond kultury a obnovy památek 

Pro obce 

· Fond prevence Středočeského kraje 

· Středočeský Fond sportu a volného času 

· Středočeský Fond kultury a obnovy památek 
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Fond prevence Středočeského kraje 

 

Poskytovatel finanční podpory: Středočeský kraj 

Na co lze žádat o podporu: 

 Tematické oblasti 

· 1) Primární prevence − projekty primární prevence, vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 

· 2) Prevence kriminality − činnosti a opatření zaměřené na předcházení kriminality 

 

· Další tematické oblasti nemají souvislost se vzděláváním, dětmi a mládeží, proto je 

neuvádíme. 

 

· Uznatelné náklady jsou osobní náklady, provozní náklady.  

Kdo může žádat o podporu: 

· školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem není Středočeský kraj 

· obce s rozšířenou působností 

· nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti) 

O kolik je možné žádat: 

· minimální výše dotace 10 000 Kč, maximální výše dotace je 300 000 Kč u tematického 

zaměření č. 1 a 750 000 Kč u tematického zaměření č. 2 

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel): 

· min. 20 % z celkového rozpočtu 

Do kdy je potřeba podat žádost: 

· 23. 1. 2020 

Ukončení realizace projektu: 

· do 31. 12. 2020 

Více informací: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-bezpecnostni-reditel/dotace-fondu-

prevence 

 

 

 

 

https://www.sko-energo.cz/cs/granty/
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-bezpecnostni-reditel/dotace-fondu-prevence
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-bezpecnostni-reditel/dotace-fondu-prevence
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-bezpecnostni-reditel/dotace-fondu-prevence
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Středočeský Fond sportu a volného času 

 

Poskytovatel finanční podpory: Středočeský kraj 

Na co lze žádat o podporu: 

 Tematické oblasti 

· 1) „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“ – výstavba 

nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na 

modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a 

volnočasovou činností dětí a mládeže 

·  

· 2) „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora“ – podpora 

činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže (opravy a 

údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže, 

drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a 

mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady – např. nájmy, energie) 

 

· Další tematické oblasti nemají souvislost se vzděláváním, dětmi a mládeží, proto je 

neuvádíme. 

Kdo může žádat o podporu: 

1) ad investiční podpora 

· nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží – spolky, pobočné spolky, nadace 

a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské 

společnosti 

· obce 

2) ad neinvestiční podpora 

· školy a školská zařízení 

· nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží – spolky, pobočné spolky, nadace 

a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, školské právnické osoby, 

církve nebo náboženské společnosti 

 

O kolik je možné žádat: 

1) ad investiční podpora 

· minimální výše dotace 40 000 Kč, maximální výše dotace je 300 000 Kč  

2) ad neinvestiční podpora 

· minimální výše dotace 10 000 Kč, maximální výše dotace je 200 000 Kč  
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Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel): 

· obce – 30 % z celkového rozpočtu 

· ostatní žadatelé – 20 % z celkového rozpočtu 

Do kdy je potřeba podat žádost: 

· 23. 1. 2020 

Ukončení realizace projektu: 

· do 31. 12. 2020 

Více informací: https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/granty-a-dotace    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/granty-a-dotace
https://www.sko-energo.cz/cs/granty/
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Středočeský fond kultury a obnovy památek - tematické zadání „Obecní knihovny“ 

 

Poskytovatel finanční podpory: Středočeský kraj 

Kdo může žádat o podporu: 

· obec ve Středočeském kraji  

· knihovna zřízená jako příspěvková organizace obcí ve Středočeském kraji. Knihovna musí 

být zapsána v evidenci knihoven MK ČR (platí pro oba body). Podmínkou je zapojení 

partnera z Německa. 

Na co lze žádat o podporu: 

· technické vybavení pro práci s veřejností, databázové knihovnické systémy umožňující 

vyhledávání veřejností v knihovním katalogu, vzdáleným přístupem, vybavení knihovny 

mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální, technikou – náklady neinvestičního/investičního 

charakteru (z dotace nelze hradit stavební práce apod.) 

O kolik je možné žádat: 

· minimální výše dotace 20 000 Kč, maximální výše dotace je 70 000 Kč  

Spolufinancování (tzn. kolik musí přispět žadatel): 

· spolufinancování minimálně 20 % z celkového rozpočtu 

Do kdy je potřeba podat žádost: 

· 23. 1. 2020 

Ukončení realizace projektu: 

· do 31. 12. 2020 

Více informací:  https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/tematicke-zadani-obecdni-knihovny 
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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. 3. 2020 (pro projekty realizované v 3. čtvrtletí 2020 nebo později) 

Více informací: http://www.fondbudoucnosti.cz/ 

 

 

 

 

 

http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://www.fondbudoucnosti.cz/

