
   

   

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 26. června 2019 

v kanceláři MAP Kutnohorsko od 14:30 do 16:00 hod. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání vedl manažer projektu Mgr. Norbert Kobela společně s manažerkou MAP Kutnohorsko 

Kamilou Drtilovou. Toto setkání bylo koncipováno jako společné pro oba MAPy (Čáslavsko a 

Kutnohorsko). MAS Lípa pro venkov je realizátorem obou MAPů a vzhledem k navrženému tématu 

jednání se jevilo jako efektivní jednání sloučit. 

Hlavní slovo měla dotační poradkyně DSO Mikroregion Čáslavko, Ing. Adéla Mocová Rybová, která 

přítomným představila aktuální dotační příležitosti související se vzděláváním dětí a žáků. 

 

1) Budování MŠ/ZŠ 

a) MŠMT - Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ - Program Rozvoj výukových kapacit mateřských a 

základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky 

Nejbližší předpokládaný termín podání žádosti o podporu (bylo vycházeno z podmínek předchozích 

výzev):  

• červen – září 2019 

Oprávnění žadatelé:  

• obec, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba 

Podporované aktivity: 

• musí souviset s navyšováním výukové kapacity  

• projektová činnost a související přípravné činnosti (např. průzkumy, statické posudky apod.) 

• inženýrská činnost (TDI, koordinátor BOZP, organizátor VŘ apod.) 

• stavení práce vč. vybudování inženýrských sítí umístěných v areálu školy a zabezpečení 

bezbariérového přístupu 

• dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek a prvotní mobiliář) 

• pořízení dalšího investičního vybavení (AV technika, učební pomůcky, apod.) 



 

 

• úpravy venkovních prostor na pozemku areálu školy a nepřesahující stanovený rozsah 10 m 

od stavby 

• výstavba jídelny, družiny, šaten 

Nezpůsobilé výdaje: 

• výstavba nebo rekonstrukce tělocvičny včetně vybavení (vyjma DSO) 

Míra podpory: 

• až do výše 70 % celkových nákladů projektu, pokud je žadatelem obec 

• až do výše 85 % celkových nákladů projektu, pokud je žadatelem DSO nebo školská právnická 

osoba 

• min. výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000,- Kč 

• max. výše celkových způsobilých výdajů: 30 000 000,- Kč  

 



   

   

 

b) MF - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 

Nejbližší předpokládaný termín podání žádosti o podporu (bylo vycházeno z podmínek předchozích 

výzev):  

• únor – březen 2020 

Oprávnění žadatelé:  

• obce do 3 000 obyvatel, DSO 

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 

Míra 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 

c) Dofinancování možné ze Středočeského Infrastrukturního fondu - Podpora rozvoje a obnovy 

základních škol  

d) Individuální dotace od Středočeského kraje? 

e) IROP – nové programové období? Dle posledních zpráv bude v novém programovém dotačním 

období EU 2021 - 2027 opět figurovat IROP, ze kterého by rekonstrukce a výstavba školek měla jít 

financovat. 

 

 



 

 

 

2) Kulturní a sportovní aktivity dětí a mládeže 

a) Středočeský Fond kultury a obnovy památek - Tematické zadání Podpora kultury 

Nejbližší předpokládaný termín podání žádosti o podporu (bylo vycházeno z podmínek předchozích 

výzev):   

• leden 2020 

Oprávnění žadatelé:  

• fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba, která má: 

▪ trvalé bydliště/místo podnikání na území Středočeského kraje a projekt se 

uskutečňuje na jeho území 

▪ trvalé bydliště/místo podnikání na území Středočeského kraje a projekt se 

uskutečňuje mimo Středočeský kraj, ovšem s prokazatelnou vazbou na Středočeský 

kraj 

▪ trvalé bydliště/místo podnikání mimo území Středočeského kraje, ale projekt se 

uskutečňuje na území Středočeského kraje 

Podporované aktivity: 

• akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících 

kritérií: jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost  

• akce/projekty zejména v oblastech amatérské kultury (divadlo, folklor - tradiční lidová kultura, 

hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura - soutěže a publikační činnost) 

• podpora celoroční dobrovolné kulturní činnosti, kulturních slavností k významným kulatým 

výročím, historických slavností, bitev a oživení památek 

• akce/projekty muzejního typu 

• vždy by mělo dojít k posílení věhlasu Středočeského kraje 

• u festivalů, přehlídek a soutěží je požadována alespoň krajská úroveň 

Nezpůsobilé výdaje: 

• pohoštění, s výjimkou cen do soutěží (např. dětské soutěže) 

Míra podpory: 

• lze požádat o dotaci v rozmezí 20 000,- Kč až 100 000,- Kč 

• minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů  

 



   

   

 

b) Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence  

Nejbližší předpokládaný termín podání žádosti o podporu (bylo vycházeno z podmínek předchozích 

výzev):   

• leden 2020 

Oprávnění žadatelé:  

• v rámci tematického zadání "Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit" v 

oblasti podpory - „Investiční podpora“ a „neinvestiční podpora“ 

▪ školy a školská zařízení – pouze oblast „neinvestiční podpora“ 

▪ nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží – spolky, pobočné spolky, 

nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, školské 

právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti 

▪ obce – pouze oblast „investiční podpora“ 

• v rámci tematického zadání „Podpora vrcholového sportu“ v oblasti podpory „Neinvestiční 

podpora“ 

▪ právnické osoby Středočeského kraje, jejichž hlavní činností jsou sportovní aktivity na 

vrcholové úrovni (sportovní subjekty) 

• v rámci tematického zadání „Podpora primární prevence“ v oblasti podpory „Neinvestiční 

podpora“ 

▪ školy a školská zařízení 

▪ nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží a organizace s certifikací 

odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence – spolky, pobočné 

spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, 

školské právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti 

• v rámci tematického zadání „Podpora handicapovaných“ v oblasti podpory „Neinvestiční 

podpora“ 

▪ školy a školská zařízení 

▪ nestátní neziskové organizace pracující s handicapovanými dětmi, mládeží a 

dospělými – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 

společnosti, zapsané ústavy, školské právnické osoby, církve nebo náboženské 

společnosti 

▪ fyzické osoby (dospělí s handicapem a zákonný zástupce handicapovaného) 

• žadatel o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence musí mít 

sídlo organizace na území Středočeského kraje, s výjimkou krajských a celostátních 

sportovních svazů, a aktivity musí být směřované na obyvatele Středočeského kraje.



 

 

 

Podporované aktivity: 

• A) Tematické zadání "Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit“: 

▪ „Investiční podpora“, která zahrnuje výstavbu nových veřejně přístupných 

sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících 

tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou 

činností dětí a mládeže 

▪ „Neinvestiční podpora“, která zahrnuje podporu činnosti související se sportovními, 

volnočasovými a vzdělávacími aktivitami dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních 

zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže, drobné 

materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a 

mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady - např. nájmy, energie) 

• B) Tematické zadání „Podpora vrcholového sportu“: 

▪ „Neinvestiční podpora“, která zahrnuje podporu sportovních subjektů související s 

vrcholovou sportovní činností; kritérium "vrcholového sportu" splňují účastníci 

nejvyšších celorepublikových akcí juniorů a seniorů a dále pak mezinárodní akce typu 

Mistrovství světa, Evropy či Světových pohárů v kategorii juniorů či seniorů 

• C) Tematické zadání „Podpora primární prevence“: 

▪ „Neinvestiční podpora“, která zahrnuje podporu programů zaměřených na 

předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování (projekty 

dlouhodobé specifické primární prevence cílené na získávání informací a dovedností 

vedoucích ke změně postojů a snížení rizikového chování dětí a mládeže a projekty 

zaměřené na vzdělávání pedagogů v oblasti prevence). V rámci tohoto tematického 

zadání nelze hradit adaptační pobyty a aktivity související se sportovními a 

volnočasovými aktivitami dětí a mládeže 

• D) Tematické zadání „Podpora handicapovaných“ 

▪ „Neinvestiční podpora“ která zahrnuje podporu činnosti související se sportovními, 

volnočasovými a vzdělávacími aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých 

(drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a 

mezinárodního významu, cestovné a mzdy) 

Nezpůsobilé výdaje: 

• náklady na zakoupení dopravních prostředků (motocykl, automobil, autobus apod.) 

• pohoštění s výjimkou akcí konaných pro děti a mládež 

Míra podpory: 

• minimální a maximální výše požadované a současně maximální možná výše poskytnuté 

dotace je v jednotlivých oblastech podpory stanovena následovně: 

▪ ad A)  „Investiční podpora“ 40 000 Kč - 300 000 Kč  

   „Neinvestiční podpora“ 10 000 Kč - 200 000 Kč 



   

   

Maximální výše dotace na jednorázový nákup dlouhodobého hmotného majetku 

(movitého – např. stroje, přístroje, zařízení apod.) činí 100 000 Kč 

▪ ad B)  „Neinvestiční podpora“ 10 000 Kč - 200 000 Kč  

▪ ad C)  „Neinvestiční podpora“ 10 000 Kč - 50 000 Kč  

▪ ad D)  „Neinvestiční podpora“ 10 000 Kč - 80 000 Kč  

• dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80 %, 70% (obce) a 100% (handicapovaný 

žadatel) z celkových uznatelných nákladů akce/projektu 

c) Podpora dětí a mládeže ve Středočeském kraji  

Nejbližší předpokládaný termín podání žádosti o podporu (bylo vycházeno z podmínek předchozích 

výzev):   

• duben 2020 

Oprávnění žadatelé:  

• nestátní neziskové organizace a asociace školních sportovních klubů, které minimálně 1 rok 

pracují s mládeží 

• program není určen pro organizace, které mají jako hlavní činnost sport 

Podporované aktivity: 

• podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně 

ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, 

výživy apod. 

• podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových 

aktivit 

• podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné 

dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru 

• podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit 

• podpora činnosti informačních center pro mládež 

Nezpůsobilé výdaje: 

• úhrada výdajů na pohoštění 

• dary a ceny 

• úhradu pořízení investičního majetku 

• platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací 

projektu 



 

 

• výroba, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu 

komerčními prodejci 

• nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy 

• nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností organizace 

• leasing 

• financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace 

• úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR 

• úhrada nákladů zahraničních cest a stáží 

• úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru 

• úhrada mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění funkcionářů a zaměstnanců organizace, kteří se nepodílejí na realizaci projektu 

• vzdělávání, které nesouvisí s činností organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím 

organizačním zajištění 

Míra podpory: 

• maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů 

• výše dotace na jednoho žadatele může činit: maximálně 200 000,00 Kč 

• výše dotace na jednoho žadatele může činit: minimálně 15 000,00 Kč 

d) Fond hejtmana 

Nejbližší předpokládaný termín podání žádosti o podporu (bylo vycházeno z podmínek předchozích 

výzev):   

• do 18. 12. 2020; otázkou je, zda pak bude vyhlášen další obdobný dotační fond 

Oprávnění žadatelé:  

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

kraje 

• obce nebo jejich svazky či sdružení 

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  

 

Míra podpory: 

• výše dotace v rámci tematického zadání „Podpora hejtmana“ – max. 95 % 

• minimální výše: 5 000 Kč  

• maximálně výše: 200 000 Kč 

e) MŠMT – můj klub 

Nejbližší předpokládaný termín podání žádosti o podporu (bylo vycházeno z podmínek předchozích 

výzev):   

• říjen 2019 

Oprávnění žadatelé: 

• žadatel má právní formu spolku   

• hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu 

• ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu dvou let hlavním předmětem 

činnosti žadatele  

• žadatel je sportovním klubem nebo tělovýchovnou či tělocvičnou jednotou   

• žadatel splňuje podmínky členské základny   

• oprávněnými žadateli nejsou spolky, které spolčují handicapované sportovce   

Podporované aktivity: 

• sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku do 23 let 

• zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku (SK/TJ), dle registrovaných 

stanov, se zaměřením na děti a mládež ve věku do 23 let 

• údržba a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží, které jsou ve vlastnictví, 

dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce spolku (kde druhou smluvní stranou je 

státní subjekt, obec nebo jiný sportovní spolek 

• vybavení hmotným majetkem, jehož ocenění je nižší nebo rovno 40 000 Kč vč. DPH 



 

 

• vybavení nehmotným majetkem, jehož ocenění je nižší nebo rovno 60 000 Kč vč. DPH 

• trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady 

(služby), provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti 

dětí a mládeže 

• odměny a mzdové náklady trenérů (včetně trenérských služeb), členů realizačního týmu a 

dalších podpůrných pracovníků 

• úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování 

Nezpůsobilé výdaje: 

• pořízení hmotného nebo nehmotného majetku nad rámec uvedený v podporovaných 

aktivitách 

• úroky, penále, srážky a další finanční postihy, bankovní poplatky 

• úhrada mzdových a ostatních osobních nákladů funkcionářů sportovního spolku, tj. předsedů 

a místopředsedů spolku 

• finanční leasing osobních automobilů a dalšího hmotného majetku   

• cestovních náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, to se 

netýká cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu 

mezinárodní sportovní federace 

• úhrada nákladů na údržbu a provoz takové části nemovitosti, ve které žadatel nevykonává 

svoji vlastní činnost 

• podnikatelská činnost 

• pohoštění a dary 

Míra podpory: 

• až do výše 100 % celkových nákladů projektu  

• náklady souvisejících s údržbou a provozováním sportovních zařízení mohou být hrazeny 

maximálně do výše 50 % přidělené dotace 

• trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady 

(služby), provozní a materiální náklady, nájemné prostor je možné čerpat s limitem do  

 50 000 Kč na osobu a měsíc 

• odměny a mzdové náklady trenérů (včetně trenérských služeb), členů realizačního týmu a 

dalších podpůrných pracovníků je možné čerpat s limitem do 50 000 Kč na osobu a měsíc  

f) MŠMT - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace 

Nejbližší předpokládaný termín podání žádosti o podporu (bylo vycházeno z podmínek předchozích 

výzev):   

• září – říjen 2019 



   

   

Oprávnění žadatelé: 

• spolky, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• ústavy, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• obecně prospěšné společnosti, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

• účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností 

• společnost/organizace, která má ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a 

mládeží jako jednu ze stěžejních činností, příp. sdružuje organizace pracující s dětmi a 

mládeží 

• není určeno: 

▪ pro NNO mající jako hlavní oblast činnosti výhradně sport 

▪ pro NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních 

menšin 

▪ pro NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů 

▪ na podporu NNO zabývajících se pouze nárazovou, jednorázovou nebo jednostrannou 

činností (pouze organizováním dětských táborů bez návaznosti na celoroční činnost, 

provozováním či pronajímáním turistických a táborových základen nebo jiných 

nemovitostí, zařízení apod.), 

▪ na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 

Podporované aktivity: 

• zaměření především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a 

mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování 

činnosti jednotlivých NNO 

• zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže 

• zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního vzdělávání 

• zkvalitňování podmínek pro organizace pracující s dětmi a mládeží 

• vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny 

jednotlivých NNO 

• vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro 

neorganizované děti a mládež 

• významné mezinárodní a celostátní akce určené dětem a mládeži 

• odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží 

• vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání 



 

 

• rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží 

• mezinárodní spolupráce dětí a mládeže 

• mezikulturní dialog 

Míra podpory: 

• dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu  

• v odůvodněných případech může MŠMT rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 %   

• požadovaná výše dotace na projekty s místní nebo regionální působností musí být v rozmezí 

100 000 – 250 000 Kč 

• vyšší dotaci než 250 000 Kč je možné získat pouze na projekty s celostátním či 

nadregionálním dopadem 

g) Nadace ČEZ – grantové řízení Podpora regionů 

Nejbližší předpokládaný termín podání žádosti o podporu (bylo vycházeno z podmínek předchozích 

výzev):   

• 2. ledna - 31. prosince 2019  

Oprávnění žadatelé:  

• právnické osoby 

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

po jejím zasedání 

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 



   

   

 

Přehled plnění úkolů z předchozích setkání: 

- Kontaktovat ředitelku a zřizovatele MŠ Žáky ve věci jejich záměru revitalizace školní zahrady 

s nabídkou konzultační a poradenské činnosti (zodpovídá Mgr. Kobela) 

Výzva je očekávána v září 2019. Jakmile bude aktuální, Mgr. Kobela bude kontaktovat ředitelku a 

zřizovatele MŠ Žáky. 

- Do konce školního roku 2018/19 vypracovat položkový přehled nákladovosti aktivit 

spolupráce škol, které byly realizovány (zodpovídá Mgr. Kobela) 

Vzhledem k tomu, že některé aktivity se teprve uskuteční, bude nákladovost zpracována během 

prázdninových měsíců. 

 

Závěr: 

Termín příštího setkání PS bude stanoven operativně po zahájení nového školního roku 2019/2020. 

 

Zapsala: Bc. Jiřina Kožená                                                                          Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 

Vedoucí PS financování                                                                                         manažer projektu 


