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Grantový program pro školy

Obědy pro děti

Grantová výzva pro MŠ

Erasmus+
podprogramu 298D2280:
Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické
základny regionálního
školství v působnosti obcí

ukončení
příjmu žádostí

oprávnění
žadatelé

Další grantová
výzva bude
vyhlášena v 2. pol.
2021 - ZATÍM
NEVYHLÁŠENO

Základní školy

průběžně

Základní školy

31. 10. 2021 -31.
12. 2021

Mateřské školky

INFO MAP č. 7 (07/2021)
výše dotace

100 000 KČ

AŽ 400 TISÍC
KČ

podporované aktivity

Grantová výzva je určena pro základní školy a dětské
domovy z celé České republiky bez ohledu na zřizovatele.
V rámci programu mohou instituce požádat o podporu na
projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí https://www.o2chytraskola.c
na internetu, počítačové a mediální gramotnosti.
z/grantovy-program
Podpoříme také školy při implementaci distančního
(digitálního) vzdělávání. Cílovou skupinou plánovaných
aktivit a osvěty ze strany základních škol jsou děti a
mládež, učitelé a rodiče.
Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že
https://www.obedyprodeti.c
jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy.
z/potrebujete-pomoci
Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo
prostřednictvím základních škol na základě darovací
smlouvy, aby se obědy dostaly k dětem, nezkomplikovalo
to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.
·
·
·
·

Adaptační opatření
Herní prvek
Terénní úpravy
Kryté místo

https://www.nadacepromeny.cz/cz/novinky/617_
v-rijnu-otevreme-grantovouvyzvu-pro-skolky.html
https://www.dzs.cz/program
/erasmus/

do 19. 10. 2021

cca 02-03/ 2021

web odkaz

Obce, DSO, ZŠ a
MŠ

MAX. 20 MIL.
KČ

file:///C:/Users/houskovat/D
Obnova a modernizace stávajících kapacit pro výuku
ownloads/Isprofin_Dokumen
včetně
zázemí, nikoliv jejich rozšiřování, respektive zasahování do
tace_Program-29821.pdf
koncepce rozvoje sítě školských zařízení.

Bližší informace lze získat na těchto kontaktech:
Animátor projektů OP VVV, MAP II., Mgr. Tereza Houšková, map2@muberoun.cz, +420 777 841 775
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