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Nepravidelný dotační zpravodaj 
MAP II Praha 7 

 

Tento informační zpravodaj pro Vás připravujeme v rámci projektu MAP II Praha 7. Chtěli bychom 
vám 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. Budeme se snažit sledovat dotační a grantové kalendáře pečlivě a včas Vás informovat o 
nových příležitostech financování.  

Se svými dotazy, připomínkami a náměty se na nás kdykoli obraťte. 

Web:  https://www.praha7.cz/temata/operacni-programy/op-vyzkum-vyvoj-a-
vzdelavani/mistni-akcni-plan-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-spravni-obvod-praha-7/ 

FB:   https://www.facebook.com/mapIIpraha7/ 

E-mail:  ruzickovar@praha7.cz 

 

 

 

https://www.praha7.cz/temata/operacni-programy/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/mistni-akcni-plan-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-spravni-obvod-praha-7/
https://www.praha7.cz/temata/operacni-programy/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/mistni-akcni-plan-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-spravni-obvod-praha-7/
https://www.facebook.com/mapIIpraha7/
mailto:ruzickovar@praha7.cz
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OP PRAHA – PÓL RŮSTU 

 

Alokace uvedených výzev může být upravena v návaznosti na výsledky předchozích výzev, 
vyhlášených v dané prioritní ose. 

 

Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem 

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-54-zaclenovani-podpora-zaku-odlisnym-materskym-jazykem-ii/ 

Prioritní osa:     4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Specifický cíl:   4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní 
společnosti 

Stav:   Příjem žádostí 

Zahájení příjmu žádostí:  6. 1. 2020 

Ukončení příjmu žádosti:  26. 6. 2020 

Celková alokace:  200 mil. 

 

 

Výzva č. 47 – Podpora komunitního života 

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-47-podpora-komunitniho-zivota/ 

Prioritní osa:     3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Specifický cíl:   3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci 

Stav: Příjem žádostí 

Zahájení příjmu žádostí:  19. 3. 2020 

Ukončení příjmu žádosti:  18. 6. 2020 

Celková alokace:  125 mil. 

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-54-zaclenovani-podpora-zaku-odlisnym-materskym-jazykem-ii/
http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-47-podpora-komunitniho-zivota/
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Podporované aktivity: 

  sociálně kulturní aktivity – např. divadelní představení na téma řešení domácího násilí, výstava 
fotografií mládeže z řad imigrantů v místní komunitě na téma spojené se zemí původu  

 výchovně vzdělávací aktivity – např. doučování, motivační semináře pro mládež zaměřené na 
budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství  

 environmentální aktivity – např. aktivity zaměřené na zvelebování životního prostředí komunity, 
sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, propojování existujících komunit zahrádkových 
osad či komunitních zahrad s místními komunitami a institucemi (školy, knihovny, apod.) za účelem 
realizace aktivit zacílených na environmentální vzdělávání dětí a prevenci sociálně patologického 
chování, integraci rodinných příslušníků dětí z etnických menšin 

  volnočasové aktivity nekomerčního charakteru – např. volnočasové aktivity pro mládež, aktivity 
pro celé rodiny, aktivity podporující mezigenerační soužití 6  

 komunitní sociální práce – musí být vykonávána kvalifikovaným sociálním pracovníkem dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo komunitním pracovníkem s jiným vzděláním vedeným 
kvalifikovaným sociálním pracovníkem se zkušeností s komunitní sociální prací 

 

Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III 

http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev-rok-2020/ 

Prioritní osa:     4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Specifický cíl:   4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního 
vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let 

Stav:   Připravovaná 

Zahájení příjmu žádostí:  15. 10. 2020 

Ukončení příjmu žádosti:  15. 1. 2021 

Celková alokace:  80 mil. 

 

 

 

 

 

http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev-rok-2020/
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Výzva č. 57: Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování 
péče o děti III 

http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev-rok-2020/ 

Prioritní osa:    4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Specifický cíl:   4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního 
vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let 

Stav:   Připravovaná 

Zahájení příjmu žádostí:  15. 10. 2020 

Ukončení příjmu žádosti:  15. 02. 2021 

Celková alokace:  80 mil. 

 

Výzva č. 58: Rozvoj vzdělávání v Praze II 

http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev-rok-2020/ 

Prioritní osa:     4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Specifický cíl: 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní 
společnosti  

Stav:   Připravovaná 

Zahájení příjmu žádostí:  10. 12. 2020 

Ukončení příjmu žádosti:  10. 1.2021 

Celková alokace:  200 mil. 

 

 

 

 

 

 

 

http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev-rok-2020/
http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev-rok-2020/
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MĚSTSKÉ GRANTY – PRAHA 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/vzdelavani/progra
m_prevence_socialniho_vylouceni_a_otevirani_hrist_pro_MC_HMP_pro_rok_2020.html 

 

Program prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020 

Opatření č. 7 – Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými MČ za účelem mimoškolních 
aktivit pro širokou veřejnost 

Opatření č. 8 – Fond solidarity – prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených MČ HMP včetně škol 
mateřských 

Příjem žádostí: do 28. 2. 2020 

 

NADACE ČEZ 

 

Oranžové hřiště 

http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-hriste.html 

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou 
hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 

Příjem žádostí:  6. 1. - 31. 12. 2020 

Maximální výše příspěvku: 2 mil,- 

Školy mohou získat nadační příspěvek na nákup nebo modernizaci vybavení v učebnách fyziky, pokud se 
přihlásí do některé ze vzdělávacích aktivit Skupiny ČEZ. 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/vzdelavani/program_prevence_socialniho_vylouceni_a_otevirani_hrist_pro_MC_HMP_pro_rok_2020.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/vzdelavani/program_prevence_socialniho_vylouceni_a_otevirani_hrist_pro_MC_HMP_pro_rok_2020.html
http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-hriste.html
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O2 CHYTRÁ ŠKOLA 

 

https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program 
Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity 
v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice. V rámci 
programu mohou školy žádat o podporu na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí na 
internetu a mediální gramotnost. Cílovou skupinou plánovaných aktivit a osvěty ze strany základních škol jsou 
děti a mládež, učitelé a rodiče. 

 

NADACE UNIPETROL 

 

https://www.nadaceunipetrol.cz/CS/Programy/Stranky/Grantovy-program-pro-skoly.aspx 
Vypracujte společně se svou třídou či školním vědeckým kroužkem inspirativní vědecký projekt. Ty 
nejzajímavější a nejpřínosnější, které vybere Rada projektu a schválí Správní rada Nadace, získají podporu. 
Nadace zajistí finanční prostředky na potřebné vybavení a pomůže projekt dotáhnout do konce. 
V rámci výběru projektu pro udělení finanční dotace budou zohledněny pouze náklady na vybavení přímo 
související s praktickou experimentální výukou, tedy takové, které přesahují základní vybavení školy či 
instituce. 
 
Příjem žádostí:  do 15. 3. 2020 

 

 

 

 

 

 

https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program
https://www.nadaceunipetrol.cz/CS/Programy/Stranky/Grantovy-program-pro-skoly.aspx
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ERASMUS + 

 

https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/ 
Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro 
realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na 
školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce. 

1. Partnerství škol (oprávněnými institucemi jsou pouze školy zapsané v Rejstříku škol a školských 
zařízení MŠMT) 

Zjednodušený typ projektů pro školy, který umožňuje mateřským, základním a středním školám aktuálně 
zapsaným v Rejstříku MŠMT (ke dni podávání žádostí) realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími 
školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na 
výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré 
výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy 
mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských 
školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu 
v podobě pracovní stáže. 

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (oprávněnými žadateli jsou 
školy a další instituce, které mají působnost v oblasti školního vzdělávání) 

Tyto projekty umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na sektor školního 
vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských 
zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problému školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod. 
Zapojenými institucemi mohou být školy, vzdělávací instituce, pedagogické fakulty, organizace zajišťující další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, 
neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod. 
V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou partnerské instituce ze tří a více zemí spolupracovat 
na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech 
projektu a ty následně sdílet a šířit. V průběhu projektu se zástupci institucí mohou setkávat na projektových 
schůzkách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat 
podporu i na různé typy mobilit, jedná se o krátkodobá společná školení a dlouhodobou mobilitu v podobě 
pracovní stáže. V případě partnerství většího rozsahu lze žádat o další grantové položky, určené na práci na 
výstupech projektu, organizaci velkých národních či mezinárodních konferencí a mimořádné náklady ve formě 
subdodávek a vybavení. Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědný koordinátor, kterého si mezi 
sebou partnerské instituce volí před podáním žádosti. 

Příjem žádostí: do 24. 3 2020 do 12 hodin 

 

https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
http://rejskol.msmt.cz/
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PROGRAM MALÝCH GRANTŮ VELVYSLANECTVÍ USA V ČESKÉ REPUBLICE 

 

https://cz.usembassy.gov/education-culture/small-grants-program/ 

Prostřednictvím programu malých grantů Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či 
neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a prohlubují porozumění mezi ČR a USA. 

Velvyslanectví USA v Praze vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na projekty, které významně přispějí k posílení 
vzájemné spolupráce mezi USA a Českou republikou. Témata projektů by měla být v souladu s prioritami 
Velvyslanectví, kterými jsou: 

 75. výročí osvobození západních Čech 

 Podnikání/Inovace 

 Svobodná média/Žurnalistika 

Velvyslanectví přijme návrhy projektů také v níže uvedených tématech, přestože nespadají pod priority 
Velvyslanectví: 

 Sport a kultura 
Podpora demokracie, dobrého vládnutí a vlády práva 
Lidská práva a integrace menšin 
Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) projekty (projekty na podporu polytechnického 
vzdělávání) 
Energetická bezpečnost 
Podpora rovnosti pohlaví 
Kybernetická bezpečnost 
Vzdělávací iniciativy 
Americko-české vztahy 
Programové cíle 

Žadatel i cílová skupina musejí být z České republiky. 

Výše grantu:     minimální částka $3,000, maximální částka $10,000 

Délka projektu:     max. 24 měsíců 

Očekávaný začátek projektu:   nejdříve duben 2020 

Příjem žádostí:    do 15. 3. 2020 

 

https://cz.usembassy.gov/education-culture/small-grants-program/
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ŠABLONY III 

  

TATO INFORMACE JE BEZ ZÁRUKY 

Výzva Šablony III bude vyhlášena v prvním čtvrtletí 2020. Obsahově bude navazovat na předchozí výzvy a bude 
určena pouze pro MŠ a ZŠ. 

Předpokládaná alokace na projekt: 200 000 Kč na školu + 1500 Kč na dítě/žáka 

Podporované aktivity: 

- personální podpora MŠ a ZŠ 

- rozvoj a stáže pedagogických pracovníků 

- podpora ICT 

- extrakurikulární aktivity 

- projektové dny 

- spolupráce s rodiči 

 

    

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT [online]. Copyright © Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání [cit. 09.12.2019]. Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-
listopad-2019.htm  

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-listopad-2019.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-listopad-2019.htm

