
 

MAP Českolipsko a Novoborsko II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

SHRNUTÍ DOTAČNÍCH TITULŮ VHODNÝCH PRO FINANCOVÁNÍ  

VYTYČENÝCH CÍLŮ OSTATNÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN 

 Pracovní skupina pro financování 

 Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka 

 Pracovní skupina k matematické gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka 

 Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

 Pracovní skupina aktivní používání cizího jazyka 

 Pracovní skupina polytechnika a EVVO 

 Pracovní skupina sociální a občanské kompetence 

 Pracovní skupina rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu 

Název poskytovatele 

dotace  

Název dotačního titulu  

 

Finanční limity   Žadatel  Poznámky 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj   

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-

c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast 

 

Minimální výdaje projektu  

1 000 000 Kč 

Maximální výdaje projektu  

dle jednotlivých výzev 

Dle jednotlivých výzev 

(např. Obce, svazky 

obcí - zřizovatelé, 

školská zařízení, 

církve, NNO…) 

Konkrétní projekty musí být uvedeny 

v Místních akčních plánech vzdělávání  

Podporovány pouze aktivity, zaměřené na 

bezbariérovost, rozšiřování kapacit u MŠ, 

klíčové kompetence IROP – cizí jazyky, 

přírodní vědy, technické a řemeslné obory, 

práce s digitálními technologiemi) 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast


 

MAP Českolipsko a Novoborsko II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

Euroregion Nisa (ERN) Fond malých projektů (česko – saský)  

http://www.ern.cz/index.php?D=294 

 

 

 

 

 

Fond malých projektů (česko – polský)  

http://www.ern.cz/index.php?D=293 

 

 

Česko – saský fond malých 

projektů  

Minimální výdaje projektu  

1.500 EUR  

 

Maximální výdaje projektu 

30.000 EUR  

 

 

Česko – polský fond malých 

projektů  

Minimální výdaje projektu  

2.000 EUR  

Maximální výdaje projektu 

30.000 EUR  

 

Orgány veřejné 

správy, jejich svazky a 

sdružení  

 

Organizace zřizované 

a zakládané orgány 

veřejné správy  

 

Hospodářské a 

profesní komory  

 

Vzdělávací instituce 

včetně vysokých škol  

 

Nestátní neziskové 

organizace  

 

Evropské seskupení 

pro územní spolupráci  

 

Církve a náboženské 

spolky  

Nutno navázat přeshraniční spolupráci 

 

 

 

  

http://www.ern.cz/index.php?D=294
http://www.ern.cz/index.php?D=293
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Česko – německý fond 

budoucnosti  

Mládež a školy  

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-

podporujeme/mladez-a-skoly/ 

Česko – německé jazykové kurzy  

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-

podporujeme/diskusni-fora-a-odborna-

spoluprace/ 

 

Není určeno 

(cca 2.000 EUR  - 5.000 EUR) 

Vzdělávací instituce 

včetně vysokých škol  

 

Nutno navázat přeshraniční spolupráci 

Podporovány aktivity typu: školní 

partnerství, setkávání žáků všech stupňů 

škol, odborná praktika, roční studijní 

pobyty, práci s mládeží na obou stranách 

hranice, spolupráci mateřských škol, 

volnočasové aktivity v oblasti sportu a 

kultury 

 

INTEREG V A -ČR -

POLSKO 

http://www.cz-pl.eu/ 

 

 

 

VÝZVA VZDĚLÁVÁNÍ  

 

http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-

projektu-a-prehled-schvalenych-projektu 

 

 

40 000EUR – NENÍ 

STANOVENO 

NNO, Vzdělávací 

instituce včetně 

vysokých škol  

 

1. Příprava a realizace společného 

vzdělávání 

2. Spolupráce mezi vzdělávacími 

institucemi a institucemi na trhu práce 

3.Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci 

školského systému (POLŠTINA) 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

PODPROGRAM 133D 531 PODPORA 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY 

SPORTU – ÚSC, SK A TJ 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-

zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2-1 

 

 

Výzva V 3  

(spolky, tělocvičné jednoty)  

 

Minimální dotace  

4.000.000 

 

Maximální dotace 30.000.000 

 

 

 

 

Spolek vyvíjející 

činnost v oblasti sportu 

jako svou hlavní 

činnost (v souladu s 

NOZ), a to včetně 

pobočného spolku.  

 

Sportovní kluby (dále 

jen „SK“) a 

tělovýchovné jednoty 

(dále jen „TJ“) 

 

Rekonstrukce a výstavba sportovišť  

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/mladez-a-skoly/
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/mladez-a-skoly/
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/diskusni-fora-a-odborna-spoluprace/
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/diskusni-fora-a-odborna-spoluprace/
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/diskusni-fora-a-odborna-spoluprace/
http://www.cz-pl.eu/
http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu
http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2-1
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2-1
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http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-

zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1 

 

Výzva V 4  

(obce nad 10.000 obyvatel)  

 

Minimální dotace  15.000.000 

 

Maximální dotace  40.000.000 

Územní samosprávný 

celek (dále jen „ÚSC“) 

nad 10 tis. obyvatel  

 

 

MŠMT Program VIII, organizace sportu ve sportovních 

klubech 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019 

 

Podle počtu členské základny 

sportujících 

NNNO, SPORTOVNÍ 

KLUBY 

PODPORA ČINNOSTI SPORTU 

MŽP Národní program životního prostředí  

https://www.narodniprogramzp.cz/ 

 

Výzva č. 11/2018 Ekomobilita 

 

  

 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj  

 

 

DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury  

 

 

 

 

DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov  

 

Pro obce do 3.000 obyvatel  

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-

a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-

 

Minimální dotace  

500.000 

 

Maximální dotace  

5.000.000 

 

 

Minimální dotace  

500.000 

 

Maximální dotace  

 

Obec do 3000 obyvatel 

 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019
https://www.narodniprogramzp.cz/
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
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regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-

rozvoje-venkova 

 

Pro obce od 3.000 do 10.000 obyvatel  

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-

a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-

regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-

%e2%80%93-10-000-obyvateli 

 

10.000.000 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

 

 

Operační program Zaměstnanost (OP Z) 

prioritní osa I 

Investiční priorita 2 

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i 

pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní 

postup, sladění pracovního a soukromého života a 

podpora stejné odměny za stejnou práci  

 

https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy  

 

Dle jednotlivých výzev organizační složky 

státu a jimi zřízené 

příspěvkové 

organizace, 

zaměstnavatelé,  

kraje a obce, 

poradenské a 

vzdělávací instituce, 

nestátní neziskové 

organizace,  

sociální partneři atd. 

Podporované aktivity: 

 

Podpora vybudování a provozu, nastavení 

kvality a následného rozvoje sítě finančně i 

místně dostupných služeb péče o děti typu 

dětské skupiny, dětských klubů, případně 

dalších typů, s důrazem na pokrytí stávající 

absence služeb pro děti do tří let, případně 

pro starší děti dle aktuální demografické 

situace, včetně vzdělávání osob pracujících 

v podpořených zařízeních péče o děti a osob 

poskytujících resp. připravujících se na 

poskytování služeb péče o děti 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

Operační program Výzkum, Vývoj, Vzdělávání 

(OP VVV) 

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF)  

 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz  

Dle jednotlivých výzev Dle jednotlivých výzev 

(školy, NNO, pracující 

v oblasti zájmového a 

neformálního 

vzdělávání apod.)  

zaměřeno na vzdělávání k sociální integraci 

dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP), 

zvýšení kvality předškolního vzdělávání 

včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, 

zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v 

klíčových kompetencích,  

rozvoj strategického řízení a hodnocení 

kvality ve vzdělávání,  

zkvalitnění přípravy budoucích a 

začínajících pedagogických pracovníků, 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%e2%80%93-10-000-obyvateli
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%e2%80%93-10-000-obyvateli
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%e2%80%93-10-000-obyvateli
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%e2%80%93-10-000-obyvateli
https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
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zvyšování kvality vzdělávání a odborné 

přípravy včetně posílení jejich relevance pro 

trh práce 

Šablony pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, organizace 

zájmového a neformálního vzdělávání 

Národní agentura pro 

program Erasmus+  

 

 

Erasmus + 

 

https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-

spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/aktualni-

vyzva/ 

 

 

 

 

Maximální dotace  

16 500 EUR/škola/rok 

 

 

školská zařízení  

Podporovány aktivity typu:  

získávání a rozvíjení základních dovedností 

a klíčových kompetencí za účelem podpory 

zaměstnatelnosti a sociálně-výchovného a 

osobního rozvoje, jakož i účasti v 

občanském a 

společenském životě 

 

sociální inkluze v oblasti vzdělávání: 

aktivity podporující rozmanitost ve 

formálním a 

neformálním vzdělávání a přípravě se 

zaměřením na rozvoj sociálních, 

společenských 

kompetencí a mediální gramotnosti, na boj 

proti diskriminaci, segregaci, rasismu a 

šikaně; 

podpora projektů zaměřených na snižování 

rozdílů v přístupu k digitálním technologiím 

 

otevřené a inovativní vzdělávání, školení a 

práce s mládeží v digitálním věku (podpora 

součinnosti mezi vzděláváním, výzkumem a 

inovacemi + podpora využívání ICT) 

 

podpora pedagogických pracovníků: 

podpora náboru a výběr nejlepších a 

nejvhodnějších 

kandidátů pro učitelské profese a aktivity na 

podporu vysoce kvalitní a inovativní výuky 

https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/aktualni-vyzva/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/aktualni-vyzva/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/aktualni-vyzva/
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ve 

všech odvětvích vzdělávání; podpora 

dalšího profesního rozvoje pedagogických 

pracovníků 

 

 

transparentnost a uznávání dovedností a 

kvalifikací s cílem podpořit vzdělávání, 

zaměstnatelnost a mobilitu pracovních sil 

 

udržitelné investice do výkonnosti a 

efektivity v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy 

 

sociální a vzdělávací hodnota evropského 

kulturního dědictví, jeho přínos 

k vytváření pracovních míst, 

ekonomickému růstu a sociální soudržnosti; 

podpora 

aktivit přispívajících ke zvyšování 

povědomí o významu 

 

Krajský úřad 

Libereckého kraje 

https://dotace.kraj-lbc.cz/4-1-Program-

volnocasovych-aktivit-r673165.htm 

 

 

4.1. Program volnočasových 

aktivit 

  

 https://dotace.kraj-lbc.cz/4-4-Souteze-a-podpora-

talentovanych-deti-a-mladeze-r673175.htm 

 

4.4. Soutěže a podpora 

talentovaných dětí a mládeže 

 

 

  

https://dotace.kraj-lbc.cz/4-1-Program-volnocasovych-aktivit-r673165.htm
https://dotace.kraj-lbc.cz/4-1-Program-volnocasovych-aktivit-r673165.htm
https://dotace.kraj-lbc.cz/4-4-Souteze-a-podpora-talentovanych-deti-a-mladeze-r673175.htm
https://dotace.kraj-lbc.cz/4-4-Souteze-a-podpora-talentovanych-deti-a-mladeze-r673175.htm
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 Kulturní aktivity v Libereckém kraji  

https://dotace.kraj-lbc.cz/7-1-Kulturni-aktivity-v-

Libereckem-kraji-2018-r689756.htm 

 

 

7. 1. Podpora kulturních 

aktivit 

  

  

https://dotace.kraj-lbc.cz/7-1-Kulturni-aktivity-v-Libereckem-kraji-2018-r689756.htm
https://dotace.kraj-lbc.cz/7-1-Kulturni-aktivity-v-Libereckem-kraji-2018-r689756.htm

