
 

 

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro financování, které se konalo dne 27. 

srpna 2020 od 13:30 do 15:00 hodin v zasedací místnosti Mikroregionu 

Čáslavsko 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Hlavním tématem setkání bylo připomínkování materiálu „Dotační příležitosti pro MŠ a ZŠ – 

výhled na rok 2020 a 2021+. 

Tento materiál odráží sběr dat z června 2020, kdy realizační tým MAP zjišťoval potřeby a 

plány škol v území SO ORP Čáslav. Školám má sloužit jako základní vodítko pro orientaci 

v připravovaných dotačních výzvách. 

Na základě diskuze a připomínek byl původní materiál, který členové PS obdrželi 

s dostatečným předstihem k prostudování, doplněn a aktualizován. Jeho konečná podoba je 

součástí zápisu. 

 

 

Dotační příležitosti pro mateřské a základní školy  

Výhled na rok 2020 a 2021+ 

 

 

Materiál je výstupem Pracovní skupiny pro financování a reflektuje požadavky MŠ a ZŠ v území SO ORP 

Čáslav, které byly zjišťovány v červnu 2020. Konkrétní požadavky škol pak byly sloučeny do devíti 

tematických okruhů. 
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1) Víceúčelové hřiště při ZŠ, školní tělocvičny 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova – Dotační titul: Podpora obnovy 

sportovní infrastruktury 

Oprávnění žadatelé: 

• obec do 3000 obyvatel 

• obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Příjem žádostí na rok 2020 (na rok 2021 se předpokládá podobný termín):  

10/2019 – 02/2020 

Podporované  aktivity: 

• obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro 

hodiny tělesné výchovy 

• obnova školních tělocvičen 

• výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti; 

mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity 

objektu 

• vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury 

• vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, 

toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí 

obnovy sportovní infrastruktury 

• oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního 

hřiště 

• zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vstupních, dveří do 

budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy 

školní tělocvičny 

• nezpůsobilé výdaje: 

▪ hřiště, resp. sportoviště, které není primárně určené pro hodiny tělesné výchovy 

(workoutové hřiště, parkourové hřiště, beachvolejbalové hřiště, fotbalové hřiště, 

dětské hřiště apod.) 

▪ nábytek, vybavení a zařizovací předměty 

▪ tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, 

konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a 

sklopné košíkové atpod.) 
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▪ tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, 

trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou 

a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.) 

Výše podpory 

• až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce 

• min. výše celkových způsobilých výdajů: 500 000,- Kč  

• max. výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000,- Kč 
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2) Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ i MŠ, zateplení a rekonstrukce 

střechy na budovách ZŠ, rekonstrukce spojovacích chodeb v komplexu 

budov ZŠ a další stavební práce typu rekonstrukce/přestavba – šlo by 

zřejmě napasovat i na rekonstrukci školních jídelen 
a)  Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova – Dotační titul: 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

Oprávnění žadatelé: 

• obec do 3000 obyvatel 

• obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Příjem žádostí (na rok 2020 nebyl tento dotační titul vyhlášen, byly podpořeny projekty v zásobníku 

projektů z roku 2019, ale na rok 2021 by mohl být tento dotační titul vyhlášen): 

10/2020 – 02/2021 

Podporované  aktivity: 

• obnova veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu: 

▪ kulturní domy 

▪ obecní domy 

▪ multifunkční domy 

▪ školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod. 

• výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti; komerční 

využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční 

apod.) 

 

• nezpůsobilé výdaje: 

▪ nová výstavba 

▪ související s obnovou prostor určených k bydlení 

▪ nákup a pořízení vybavení, nábytku 

Výše podpory 

• až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce 

• min. výše celkových způsobilých výdajů: 500 000,- Kč  

• max. výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000,- Kč 
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b)  Ministerstvo financí - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 

školství 

Oprávnění žadatelé: 

• obce do 3 000 obyvatel, DSO 

Příjem žádostí na rok 2020 (na rok 2021 se předpokládá podobný termín):  

02/2020 – 03/2020 

Podporované aktivity: 

• odstraňování havarijních stavů 

• opravy, modernizace a rekonstrukce 

• případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či 

dobrovolných svazků obcí včetně zázemí 

• nezpůsobilé výdaje: 

• venkovní hřiště 

Výše podpory: 

• až 90 % 

• maximální dotace na akci celkem je 20 mil. Kč, přičemž obec může požádat o dotaci na více 

akcí 

• minimální dotace je stanovena ve výši 200 000 Kč 
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3) Zateplení školních budov, výměna zdroje vytápění, alternativní 

zdroje energie, výměna osvětlení apod. 
  

Operační program Životní prostředí – Energetické úspory - Snížení energetické náročnosti veřejných 

budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 

Oprávnění žadatelé:  

• Kraje, obce a města, svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, 

• organizační složky státu, státní organizace,  

• příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní  

• instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní  

• neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

• obchodní společnosti a družstva 

Příjem žádostí: 

Do 2. 3. 2021 

Podporované  aktivity: 

• celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: 

▪ zateplení obvodového pláště budovy 

▪ výměna a renovace (repase) otvorových výplní 

▪ realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost 

budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního 

osvětlení, systémy měření a regulace vytápění) 

▪ realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

▪ realizace systémů využívajících odpadní teplo 

▪ 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 

▪ instalace fotovoltaického systému 

▪ instalace solárně-termických kolektorů 

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

paliva nebo elektrickou energii, pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody 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, 
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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 

Výše podpory:  

• výše podpory je odstupňována 35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na 

dosažených úsporách 

• bonifikace pro žadatele (5 %) v případě realizace projektů metodou EPC 

• v případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy 

podat samostatnou žádost) dosahuje max. výše podpory 70 % 
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4) Rekonstrukce/budování dílen, jazykových učeben, PC učeben apod. 
V novém programovém období strukturálních fondů EU 2021+ se předpokládá v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu vyhlášení obdobných výzev jako v minulém programovém období, 

tj. Infrastruktura základních škol - podpora byla a zřejmě opět bude zaměřena zejména na stavby a 

stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben, 

a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce 

s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. 
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5) Učební pomůcky, vybavení učeben apod. 
V novém programovém období strukturálních fondů EU 2021+ bude k dispozici Operační program Jan 

Ámos Komenský (následovník OP VVV) – je možné vyhlášení obdobných výzev jako byly Šablony 

v předchozím programovém období. 
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6) Drobné rekonstrukce budov ZŠ/MŠ, nákup pomůcek/vybavení 

učeben v menším finančním objemu 
 

Středočeský fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof 

Oprávnění žadatelé:  

• právnické a fyzické osoby realizující svou činnost či jednotlivé aktivity na území Středočeského 

kraje 

• obce nebo jejich svazky či sdružení 

Příjem žádostí: 

Do 18. 12. 2020 

Podporované  aktivity: 

• v rámci tematického zadání „Podpora hejtmana“ 

▪ na financování činnosti a aktivit 

o v oblasti výchovy a vzdělávání 

o v oblasti kultury 

o v oblasti sportu a tělovýchovy 

o v oblasti sociální 

o v oblasti humanitární 

o v oblasti životního prostředí 

▪ na financování dalších činností a aktivit, nad nimiž převzal záštitu některý z orgánů 

středočeského kraje 

▪ na rekonstrukci majetku v souvislosti se sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací 

činností 

▪ pořízení vybavení pro sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity 

• v rámci Tematického zadání "Zmírnění následků živelních katastrof“ 

▪ na rekonstrukci nebo opravu movitého majetku 

▪ na pořízení nového movitého majetku 

▪ na rekonstrukci nebo opravu nemovitého majetku 

▪ na pořízení nového nemovitého majetku 
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Výše podpory:  

• požadovaná výše dotace v rámci tematického zadání „Podpora hejtmana“ musí minimálně 

činit 5 000 Kč a maximálně 200 000 Kč, maximální spoluúčast Středočeského kraje je stanovena 

na 95% z celkových uznatelných nákladů projektu 

• požadovaná výše dotace v rámci tematického zadání "Zmírnění následků živelních katastrof" 

musí minimálně činit 50 000 Kč a  maximálně  1 000 000 Kč, maximální spoluúčast 

Středočeského kraje je stanovena na 95% z celkových uznatelných nákladů projektu 
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7) Budování/rekonstrukce hřišť při ZŠ/MŠ s jejich zpřístupněním 

veřejnosti 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova – Dotační titul: Podpora 

budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

Oprávnění žadatelé: 

• obec do 3000 obyvatel 

• obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Příjem žádostí na rok 2020 (na rok 2021 se předpokládá podobný termín):  

10/2019 – 02/2020 

 

Podporované  aktivity: 

• budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z 

obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné; výstupy nesmí být 

komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti 

• vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, 

workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště): 

▪ vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, 

sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované) apod., v případě, že tyto práce jsou 

součástí aktivit uvedených v prvním odstavci 

▪ oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše) v případě, že tyto práce 

jsou součástí aktivit uvedených v prvním odstavci 

• nezpůsobilé výdaje:  

▪ nábytek, vybavení a zařizovací předměty 

▪ sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, 

hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové apod.) 

▪ nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné 

kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, 

doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.) 

Výše podpory 

• až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce 

• min. výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč  
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• max. výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000,- Kč 
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8) Zahrady při ZŠ/MŠ v přírodním stylu, EVVO 
 

Ministerstvo životního prostředí - Národní program Životního prostředí: Přírodní zahrady 

Oprávnění žadatelé: 

• obce 

• předškolní zařízení mateřské školy 

• lesní mateřské školy (včetně lesních klubů) 

• dětské skupiny 

• základní školy 

• střední školy 

• domy dětí a mládeže 

• příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO  

• nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO 

Příjem žádostí na rok 2020 (na rok 2021 se předpokládá podobný termín):  

Únor – březen 2020 

Podporované aktivity: 

• vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti 

• pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy 

• vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací 

působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí 

• způsobilé výdaje: 

• pěstitelství – zahradní náčiní a nářadí, rostliny, terénní a plošné úpravy, voda, kameny, 

písek, projektová příprava 

• výuka v zahradě – pomůcky pro výuku v zahradě, exkurze a semináře pro pedagogy, 

odborná literatura 

• mobiliář a technické vybavení – lavičky, školní tabule, kompostér, relaxační prvky – 

houpací síť, tee-pee apod. 

• povinná publicita – pamětní deska 

Výše podpory: 

• 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu 
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• minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 000,- Kč 

• maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 000,- Kč 
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9) Školní autobus 
V novém programovém období strukturálních fondů EU 2021+ bude opět k dispozici Operační 

program Zaměstnanost, v rámci kterého by mohla být vyhlášena výzva podporující tuto aktivitu. 

 

10) Průřezově všechna výše zmíněná témata, ale spíše v menším finančním 

objemu 

Nadace ČEZ – grantové řízení Podpora regionů 

Oprávnění žadatelé:  

• právnické osoby 

• žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován e-mailem nejpozději 30 dnů 

po jejím zasedání 

Příjem žádostí v roce 2020 (vyhlašováno každoročně po dobu celého roku): 

•  do 31. 12. 2020 

Podporované aktivity: 

• podpora veřejně prospěšných aktivit 

• podpora dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, 

kultury, sportu či životního prostředí 

Nezpůsobilé výdaje:  

• podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských a sportovních, dopravních a 

víceúčelových hřišť  

• podpora bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na základních, základních 

speciálních, středních, a vyšších odborných školách 

• náklady na zpracování žádosti   

Míra podpory: 

• maximální výše nadačního příspěvku není stanovena 

• správní rada může žádost schválit v plné výši, částku snížit nebo zamítnout 

• spolufinancování od příjemce není vyžadováno 

 


