MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ ŠKOL
MAP ORP KOPŘIVNICE III – Pracovní skupina financování

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

Termín podávání žádosti - 25. 5. 2022 – 28. 4. 2023

Dotační programy Moravskoslezský kraj www.msk.cz
● PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE
Podporovány jsou projekty zaměřené na
- všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů
na podporu bezpečného klimatu a prevence duševního zdraví.
- na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových
projevů chování.
- na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení
rizikových projevů chování včetně specializačního studia pro školní metodiky prevence,
supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Nejsou podporovány jednorázové přednášky, hromadné multimediální projekce, osvětové akce,
reklamní spoty, programy, školy v přírodě, školná výlety, lyžařské kurzy, které nepatří do specifické
primární prevence - viz Metodické doporučení k primární prevenci rizikových forem chování u dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 vydané Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy
Minimální dotace pro školy a školská zařízení 20.000,Maximální dotace pro školy a školská zařízení 80.000,Dotace maximálně 80 % uznatelných nákladů
Termín podávání žádosti – březen/duben 2022
Realizace – nový školní rok - září – srpen

Ministerstvo financí ČR www.mfcr.cz
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v
působnosti obcí
Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu
chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí
či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních
prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných
zařízení školní i předškolní výuky.
Obce do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 tisíc
obyvatel.
Termín podávání žádosti – březen/duben 2022
●
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Nadace Partnerství https://www.nadacepartnerstvi.cz/
•

Sázíme budoucnost

Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2022
O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu
realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.
Termín podávání žádosti – do 31. 7. 2022

Nadace ČEZ www.nadacecez.cz
●

Program Oranžové hřiště

Podporujeme výstavbu a kompletní rekonstrukce hřišť. Pohyb na bezpečných dětských, sportovních,
víceúčelových, workoutových a dalších hřištích, dává radost a pomáhá k udržení zdravého životního
stylu v každém věku.
Výše grantu až 2 mil. Kč
Grantová výzva je otevřena v průběhu celého roku

●

Program Podpora regionů,

Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
Maximální výše příspěvku není stanovena
Grantová výzva je otevřena v průběhu celého roku
●

Program Stromy,

Podporujeme výsadbu stromů, zejména ve městech, obcích a v jejich blízkém okolí. Vznikají nové
aleje, protihlukové a protiprašné stěny, větrolamy, skupinové výsadby přináší stín a zeleň na veřejná
místa.
Výše grantu až 150 tis. Kč
Termín vyhlášení výzvy červen – červenec 2022
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Nadace via https://www.nadacevia.cz/
●

Dobro-druzi

V programu Dobro-druzi zaměřeném na mladé filantropy jsou podporovány týmy dětí a mladých lidí
ve věku do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají
prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc. Cílem je probouzet v mladých
lidech zájem o pomoc druhým a aktivní občanství.
Může jít o školní třídu, žákovský parlament, partu kamarádů, skautský oddíl, taneční kroužek,
skupinu vysokoškoláků či děti z volnočasového kroužku.
Pod vedením dospělého patrona, které ho si sám tým zvolí, se rozhodnou zorganizovat například
dobročinný běh, koncert, výstavu nebo workshop.
Výtěžkem z těchto akcí mohou pomáhat osamělým seniorům, dětem z dětského domova,
spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu.
CO NABÍZÍ NADACE?
Vzdělávání, rozvoj, síťování:
● pomoc při plánování benefičních projektů
● filantropické workshopy pro celou třídu, skupinu či tým
● úvodní rozvojové a vzdělávací setkání (sdílení zkušeností, fundraising, PR, práce se skupinou,
právní otázky, apod.)
● průběžné konzultace benefičních projektů
● závěrečné evaluační setkání týmů
● metodickou podporu
● návštěvy týmů a benefičních akcí
Finanční podporu:
● příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí
● zdvojnásobení výtěžku do výše 25 000 Kč
● další finanční bonusy při překročení výtěžku 30 000 Kč.
Příjem žádostí – průběžně po celý rok

Nadace O2 https://www.o2chytraskola.cz/
Výzvy pro rok 2022 byly ukončeny. K 31.5.2022 zatím nezveřejněny nové výzvy.
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Národní program Životní prostředí https://www.narodniprogramzp.cz/
•

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Příjem žádostí: 1.12.2021 - 30.9.2022

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102

Národní plán obnovy https://www.planobnovycr.cz/
●
1.
2.

3.
4.
5.
6.

6 základních pilířů
Digitální transformace
Vzdělávání a trh práce
o Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (vybavení škol digitálními
technologiemi)
o Adaptace kapacity a zaměření školních programů (investice do rozvoje vybraných
klíčových akademických pracovišť, doučování žáků škol)
o Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce (rekvalifikace a další profesní
vzdělávání, budování kapacit předškolních zařízení, rozvoj a modernizace materiálně
technické základny sociálních služeb)
Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
o mj. snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru
Instituce,regulace a podpora podnikání v reakci na COVID
Výzkum, vývoj a inovace
Zdraví a odolnost obyvatelstva

Operační program životní prostředí 2021 – 2027

https://www.opzp.cz/opzp-

2021-2027/
…
…
…
…
…
…

Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů – 12,2 mld. korun
Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií
udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici – 7,0 mld. korun
Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k
ekosystémovým přístupům – 10,2 mld. korun
Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou – 14,1 mld. korun
Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje – 7,1 mld. korun
Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v
městských oblastech, a snižování všech forem znečištění – 10,6 mld. Korun

Možné projekty – zateplení školských budov, instalace nuceného větrání, rekuperace, výměny
kotlů, fotovoltaika, modernizace vnitřního osvětlení, vnější stínící prvky, zelené střechy, zadržování
a využívání dešťové vody ….

Aktualizace 4/2022
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