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Přehled aktuálních možnosti dotací pro školská i mimoškolní zařízení INFO MAP č. 1 (01/2019) 

gestor/program podprogram/výzva 
ukončení 

příjmu 
žádostí 

oprávnění žadatelé výše dotace podporované aktivity web odkaz 

(MMR) 
 

Podpora obnovy a 
rozvoje venkova 

 

DT 117d8219E Rekonstrukce 
a přestavba veřejných budov 
 

28.2.2019 obce do 3tisíc obyvatel 
70% min.  
(500 tisíc Kč, 
max. 10 mil. Kč) 

rekonstrukce školních budov, jejichž 
zřizovatelem je obec (bez nutnosti navyšovat 
kapacitu) 

https://www.mmr.cz/getmedia/de1fc283-d89a-4982-
8fdf-
316d37686e7/Vyzva_k_podavani_zadosti_117D8210_
1.pdf.aspx?ext=.pdf 
 

DT 117d8210B Podpora 
obnovy sportovní 
infrastruktury 

28.2.2019 obce do 3tisíc obyvatel 
70% min.  
(500 tisíc Kč, 
max. 5 mil. Kč) 

na obnovu školních hřišť (multifunkční a 
víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které 
slouží pro hodiny tělesné výchov a na 
obnovu školních tělocvičen. 

https://www.mmr.cz/getmedia/2a54bf24-151b-4521-
895d-e2f6d8dc008e/Zasady-podprogramu-Podpora-
obnovy-a-rozvoje-venkova.pdf.aspx 

 
IROP 

 

Výzva č. 86 INFRASTRUK. 
VEDOUCÍ K PŘECHODU DO 
ŠKOL HL.  VZDĚLÁV. 
PROUDU A K SAMOSTAT. 
ZPŮSOBU ŽIVOTA 
 

27.10.2019 

Je určena pro školy 
samostatně zřízené 
podle § 16 odstavce 9 a 
§ 48 zákona č. 561/2004 
Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Žadateli: obce, 
školská zařízení, NNO 

až 95 %  
(min. 1 mil. Kč). 

vybudování či úprava tréninkových 
pracovišť školy a tréninkových bytů, úprava 
školního poradenského pracoviště, zajištění 
bezbariérovosti. 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-
infrastruktura-vedouci-k-prechodu 
 

 
 

MAS 
KARLŠTEJNSKO* 

výzva č. 03/18_03 
Občanská vybavenost – 
(zkr. infrastruktura MŠ, ZŠ, 
SŠ, VOŠ a zájmové 
vzdělávání) 

29.3.2019  

Oprávněnými žadateli 
jsou členové MAS*, výše 
dotace až 95%. 
Podrobnější informace 
uvedeny u jednotlivých 
výzev na web stránkách 
MASek. 

až 95 %  
(max.5 mil. Kč). 

určeno pro infrastrukturu základní škol a 
pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání – rekonstrukce, vybavení 
apod.  

http://www.karlstejnskomas.cz/?page=vyzva-c-
3_18_irop_mas-karl_03 

 
MAS MEZI HRADY** 

1. výzva„MAS MH_Výzva 
I_č.62 IROP_ Sociální 
infrastruktura“ 

10.2.2019 do 
12hod 

NNO, obce 
Max. 3,7mil.Kč, 
95% 

Aktivita 3 - Rozvoj komunitních center: 
- stavby a stavební práce spojené s 
výstavbou infrastruktury kC vč. vybudování 
přípojky pro přivedení inž. sítí, 
- rekonstrukce a stavební úpravy  
- nákup pozemků, budov a staveb 
- pořízení automobilu, vybavení pro 
zajištění provozu zařízení. 

http://www.mezihrady.cz/mas/irop/vyzvy/ 

2. výzva „MAS MEZIHRADY 
ad výzva č. 68 IROP: 
Mateřské školy 

28.2.2019 
Obce, školy, další 
vzdělávací subjekty 

Max.  
7 400 000 Kč 

95% 
rekonstrukce i na nákup vybavení v MŠ. 

http://www.mezihrady.cz/mas/irop/vyzvy/ 
 

 
MAS JIHOZÁPAD*** 

3. výzva "MAS Jihozápad – 
IROP - Vzdělávání" 

15.3.2019 
Obce, školy, další 
vzdělávací subjekty 

Max.  
2 526 320 Kč 

určeno pro infrastrukturu základní škol a 
pro zájmové, neformální a celoživotní 

http://www.masjihozapad.cz/irop-3-vyzva-vzdelavani/d-
1171/p1=1171 

https://www.mmr.cz/getmedia/de1fc283-d89a-4982-8fdf-316d37686e7/Vyzva_k_podavani_zadosti_117D8210_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/de1fc283-d89a-4982-8fdf-316d37686e7/Vyzva_k_podavani_zadosti_117D8210_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/de1fc283-d89a-4982-8fdf-316d37686e7/Vyzva_k_podavani_zadosti_117D8210_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/de1fc283-d89a-4982-8fdf-316d37686e7/Vyzva_k_podavani_zadosti_117D8210_1.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.mezihrady.cz/mas/irop/vyzvy/
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95% vzdělávání – rekonstrukce, vybavení 
apod.  

PLÁNOVANÁ  

5. Výzva MAS Jihozápad - 
IROP - Vzdělávání  

bude 
vyhlášeno 
03/2019 

Obce, MŠ,??? Alokace 3mil.Kč 

Podpora předškolního vzdělávání - MŠ, 
dětské skupiny apod. (rekonstrukce a 
stavební úpravy, pořízení vybavení v 
souvislosti s růstem kapacity zařízení) 

http://www.masjihozapad.cz/vyzvy/ds-1030/p1=1171 

 
 
 
 
 

MŠMT – OPVV 
 

Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II – mimo hlavní 
město Praha 
 

28.6.2019 
MŠ, ZŠ, ZUŠ a 
školská zařízení 

min. 100 tisíc, 
max. 5 mil. 
Kč, 100% 
(výpočet 

podpory dle 
vzorce) 

personální podpora, profesní rozvoj 
pedagogů, různé aktivity apod. 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-
ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm 

 

výzva č. 02_18_065 - 
Šablony pro SŠ a VOŠ II – 
MRR 

Do 
vyčerpání 
alokace, 

nejpozději 
však do 29. 

11. 2019 

SŠ, VOŠ a domovy 
mládeže 

min. 100 tisíc, 
max. 5 mil. 
Kč, 100%. 
(výpočet 

podpory dle 
vzorce) 

koordinátor spolupráce školy a firem, 
tandemová výuka, vzdělávací aktivity 
pro pedagogy, personální podpora 
apod. 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-
pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm 

PLÁNOVANÁ  
 výzva č. 02_18_071 - 
Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání 

bude 
vyhlášeno: 

1/2019 
 

NNO,územně 
samosprávní celky 

? 

Vzdělávání a spolupráce pracovníků 
NNO, sdílení zkušeností, zavádění 
nových metod v neformálním 
vzdělávání. 

https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-
vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-

vzdelavani-2.htm 

 
 
 
 
 

ERASMUS+ 

  
Projekt mobility osob – 
Školní vzdělávání 

9.1.2019 - 
5.2.2019 

Mateřské, základní a 
střední školy  

- 

Školy mohou vysílat své pracovníky do 
zahraničí s cílem jejich dalšího profesního 
rozvoje Např. výukové pobyty pro učitelé, 
profesní rozvoj, účast na kurzech nebo 
školeních v zahraničí, stínování (job-
shadowing) 

https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-
skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/  

 
Projekt mobility osob – 
Odborné vzdělávání 

9.1.2019 - 
5.2.2019 

Střední školy, včetně 
odborných, 
speciálních, 
uměleckých a učilišť 

- 

Aktivita je určena žákům, absolventům, 
osobám zaměstnaným v organizacích 
aktivních v oblasti odborného vzdělávání 
Jedná se o zahraniční praktické stáže v 
podnicích, odborných školách nebo 
organizacích zabývajících se odborným 
vzděláváním a přípravou. 

https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-
odborne-vzdelavani/ 

 
OPZ - ESF 

Výzva č. 03_17_076 
Podpora inovativních 
služeb pro ohrožené děti 
a rodiny 

15.3.2019 
NNO a školy (až 
100%), obce (95%) 

min.  
1 mil. Kč 

podpora inovativních služeb3 a procesů 
pro ohrožené děti 
a rodiny 

https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
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*MAS KARLŠTEJNSKO působí v obcích: Bavoryně, Běštín, Březová, Bykoš, Bzová, Cerhovice, Černolice, Černošice, Dobřichovice, Drozdov, Hlásná Třebaň, Hořovice, 
Hostomice, Chlustina, Chodouň, Jivina, Karlík, Karlštejn, Koněprusy, Korno, Kotopeky, Lážovice, Lety, Lhotka, Libomyšl, Liteň, Lochovice, Málkov, Měňany, Mořina, Nesvačily, 
Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podbrdy, Praskolesy, Roblín, Řevnice, Skřipel, Skuhrov, Stašov, Suchomasty, Svinaře, Tetín, Tlustice, Tmaň, Točník, Třebotov, 
Újezd, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Vonoklasy, Všenory, Všeradice, Zadní Třebaň, Záluží, Žebrák. 

**MAS MEZI HRADY působí v obcích: Broumy, Červený Újezd, Hředle, Hudlice, Hýskov, Chrustenice, Chyňava, Kublov, Nenačovice, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, 
Ptice, Svárov, Svatá, Trubín, Trubská, Úhonice, Vráž, Železná 

***MAS JIHOZÁPAD působí v obcích: Bubovice, Dobříč, Drahelčice, Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jinočany, Kosoř, Loděnice, Lužce, Mezouň, Nučice, Ořech, Rudná, 
Srbsko, Svatý Jan pod Skalou, Tachlovice, Vysoký Újezd a Zbuzany. 

 

Bližší informace lze získat na těchto kontaktech: 

Animátor projektů OP VVV, MAP II., Mgr. Tereza Houšková, teri.houskova@gmail.com, +420 777 841 775 

mailto:teri.houskova@gmail.com

