
 

Aktuální výzvy a grantové a dotační programy  

jako možné zdroje financování aktivit MAP II 
Pracovní materiál skupiny pro financování.  

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 

Výzva č. 02_19_064 Šablony II 

Cíle výzvy Šablony II 

 Podpora společného vzdělávání 

 Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva) 

 Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze 

 Podpora nových metod ve výuce 

 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

 Výuka cizích jazyků metodou CLIL 

 Rozvoj dovedností v ICT 

 Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink) 

 Spolupráce s rodiči a veřejností 

 Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky 

Jaké aktivity jsou podporovány? 

 Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální 

pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem 

 Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání 

 Projektová výuka 

 Zájmové kluby 

Maximální výše výdajů: 

 pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč); 

 pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání: 100 000 Kč na subjekt + (počet 

žáků/účastníků x 1 800 Kč) 

 zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele 

 Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 % 

Jak a kdy si zažádat? 

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 28. 2. 

2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00.  

  



 
Plánovaná výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice 
Podporované aktivity 

Téma A: Inovativní aktivity v předškolním, základním a středním vzdělávání 

Téma B: Pedagogický výzkum 

Cílové skupiny 

akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí učitele,  pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, 

zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení, veřejnost. 

Typy příjemců 

Vysoké školy, výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné organizace), orgány 

státní správy a samosprávy včetně jejich svazů, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další subjekty 

podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Časové parametry 

 Plánované datum vyhlášení Avíza o parametrech výzvy březen 2019 

 Plánované datum vyhlášení výzvy březen 2019 

 Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu březen 2019 

 Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu srpen 2019 

Území (místo dopadu) 

 Celá ČR včetně Prahy 

 
 

Výzvy MŠMT 

Podpora aktivit integrace cizinců 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách  

Obě výzvy tradičně bývají vyhlášeny v říjnu až listopadu s krátkým termínem zpracování, obvykle před 

koncem listopadu. 

 

  



 
Výzva Domu zahraniční spolupráce 
https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/ 

Donorské země Island, Norsko a Lichtenštejnsko, příjemce: ČR 

Výzva pro vzdělávací instituce, jejichž úkolem je podpora inkluzivních přístupů a práce s romskými 

žáky.  

Celý text na 

https://www.dzs.cz/file/7561/Outcome%204%20_v%C3%BDzva%202019_projekty%20inkluzivn%C3

%ADho%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.pdf 

 

 

  

Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019 
Předpokládáme vyhlášení v obdobných termínech i na následující kalendářní rok 

Lhůta pro podání žádostí: od 24. 9. 2018 do 12. 10. 2018 - pro všechny programy 

Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, 

vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými 

organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických 

pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy 

Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských 

zařízení, které poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy s 

výjimkou škol vysokých 

Program č. 3: Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou 

Program č. 4: Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

Program č. 5: Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním 

městem Prahou 

Program č. 6: Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/vzdelavani/  

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/
https://www.dzs.cz/file/7561/Outcome%204%20_v%C3%BDzva%202019_projekty%20inkluzivn%C3%ADho%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.dzs.cz/file/7561/Outcome%204%20_v%C3%BDzva%202019_projekty%20inkluzivn%C3%ADho%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/vzdelavani/


 
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR 
 

Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem 

Prioritní osa: 
4. Vzdělání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti 

Specifický cíl 

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání 

prostřednictvím posílení inkluze v 

multikulturní společnosti 

Stav: Příjem žádostí 

Datum vyhlášení 

výzvy: 
5. 12. 2018 

Zahájení příjmu 

žádostí: 
7. 1. 2019 

Ukončení příjmu 

žádostí: 
26. 9. 2019 

Celková alokace: 300 mil. Kč 

Alokace na váš 

projekt: 
100 000 Kč - 6 000 000 Kč 

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu 
vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí 
s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní 
rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. 

Konzultace projektových záměrů probíhají od 5. 12. 2018 do 19. 9. 2019. 

Kompletní info http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-49-inkluze-a-multikulturni-vzdelavani-ii/ 

 

  

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-49-inkluze-a-multikulturni-vzdelavani-ii/


 
Výzva č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální 

inkluze II 

Prioritní osa: 
4. Vzdělání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti 

Specifický cíl 

SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění 

předškolního, základního a středního 

vzdělávání a zařízení pro poskytování 

péče o děti do 3 let 

Stav: Příjem žádostí 

Datum vyhlášení 

výzvy: 
12. 9. 2018 

Zahájení příjmu 

žádostí: 
15. 10. 2018 

Ukončení příjmu 

žádostí: 
20. 6. 2019 

Celková alokace: 200 mil. Kč 

Alokace na váš 

projekt: 
1 mil. - 40 mil. Kč 

Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. září 2018 vyhlášení výzvy č. 45 – Navýšení kapacit základního 
vzdělávání za účelem sociální inkluze II. 

V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol 
za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Podporovány budou rekonstrukce, přístavby, stavební 
úpravy budov základních škol se sídlem v hl. m. Praze. Účelem podpory je sociální inkluze, tj. podpora 
rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření. Konzultace projektových záměrů 
probíhají od  12. 9. 2018 do 13. 6. 2019. 

Kompletní info http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-45-navyseni-kapacit-zakladniho-vzdelavani-za-

ucelem-socialni-inkluze-ii/ 

 

  

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-45-navyseni-kapacit-zakladniho-vzdelavani-za-ucelem-socialni-inkluze-ii/
http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-45-navyseni-kapacit-zakladniho-vzdelavani-za-ucelem-socialni-inkluze-ii/


 
 

Nadace Partnerství 
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Pro-zadatele/Pro-skoly 

Výsadba stromů 2019  
Výzva | 4. 3. 2019 – 31. 5. 2019 

Výsledky | 30. 7. 2019  

Výše grantu | 10 000 Kč – 30 000 Kč 

Cíl grantu 

Podpora výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v 

krajině. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. 

Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé 

sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů. 

 

  

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Pro-zadatele/Pro-skoly


 
Operační program Životní prostředí 
Prioritní osa 5: Energetické úspory 

Stav výzvy: Plánovaná  

Podání žádosti od: 15. 4. 2019  

Podání žádosti do: 3. 2. 2020 

Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie 

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie 

prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů 

realizovaných metodou EPC:  

o Zateplení obvodového pláště budovy 
o Výměna a renovace (repase) otvorových výplní 
o Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost 

budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního 
osvětlení, systémy měření a regulace vytápění) 

o Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 
o Realizace systémů využívajících odpadní teplo 
o Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s 

výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za 
účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn 
nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající 
obnovitelné zdroje nebo zemní plyn 

o Instalace fotovoltaického systému 
o Instalace solárně-termických kolektorů 

 Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní 

paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje 

využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-

termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 

kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému 

nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny 

vzduchu. 

V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných 

domech. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroje informací, citováno k 23. 3. 2019 

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-45-navyseni-kapacit-zakladniho-vzdelavani-za-ucelem-socialni-

inkluze-ii/ 

https://opvvv.msmt.cz/planovane-vyzvy?axis=1005385 

http://www.msmt.cz/dotacni-programy 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Pro-zadatele/Pro-skoly 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/ 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovycho

va/granty_sport_2019_2021.html 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=124 

 

 

 

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-45-navyseni-kapacit-zakladniho-vzdelavani-za-ucelem-socialni-inkluze-ii/
http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-45-navyseni-kapacit-zakladniho-vzdelavani-za-ucelem-socialni-inkluze-ii/
https://opvvv.msmt.cz/planovane-vyzvy?axis=1005385
http://www.msmt.cz/dotacni-programy
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Pro-zadatele/Pro-skoly
https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/granty_sport_2019_2021.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/granty_sport_2019_2021.html
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=124

