Co je cílem této výzvy?
► Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské
a matematické gramotnosti
► Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem
► Podporovat společné vzdělávání:
 osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
 vzdělávání v tématech souvisejících se společným
vzděláváním
 vzájemné učení škol a pedagogů a personální
podpora škol

Jaké jsou podporované aktivity?
► Šablony na personální podporu:
 školní asistenti
 psychologové
 speciální pedagogové
 sociální pedagogové
 chůvy pro MŠ
► Další vzdělávání pedagogických pracovníků
► Osobnostně sociální a profesní rozvoj
► Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
► Extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ
► Spolupráce s rodiči dětí a žáků

Jak a kdy si zažádat?
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím
IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz)
v termínu od 23. 6. 2016 do vyčerpání alokace nebo
do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do
30. 6. 2017.

Kdo může o dotaci požádat?
► Mateřské a základní školy na celém území České
republiky – včetně hl. města Prahy
 Včetně soukromých škol (tj. subjekty zapsané
ve školském rejstříku)
 Speciální mateřské a základní školy mohou vybírat
z omezeného seznamu šablon
(viz Příloha č. 3 Výzvy)

Jaká je výše finanční podpory?
► Alokace výzvy: 4,5 mld. Kč
 Méně rozvinuté regiony: 4 066 928 200 Kč
 Více rozvinuté regiony: 433 071 800 Kč
► Minimální rozsah projektu: 200 000 Kč
► Maximální výše finanční podpory na školu:
200 000 Kč + (počet dětí / žáků školy x 2 200 Kč)
 zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč
► Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?
Bezplatné konzultace poskytuje:

► Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) – http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/kontakty.ep/
► Místní akční skupiny (MAS) – http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/06/kontakty-manažeři-MAS.pdf
► Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů – Odbor administrace zjednodušených projektů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9; administraceZP@msmt.cz
► Více informací o vyhlášené výzvě: http://opvvv.msmt.cz - Sekce Vyhlášené výzvy

