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Rozdělení dotačních možností

•

•

Neinvestiční (N), investiční (I) a kombinované (K)
projekty
Evropské fondy
–
–
–
–
–

•
•
•

Strukturální fondy EU(N nebo I, K)
Komunitární programy EU (N)
Finanční mechanismus EHP II a Norsko II (N nebo I)
Program švýcarsko- české spolupráce (K)
Visegradský fond (N)

Národní programy
Krajské programy
Soukromé dotační programy (nadační fondy)

Neinvestiční dotace z evropských
fondů
•

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Ø
Ø

Ø

•

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ø

Ø

•

2.3: Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

Program švýcarsko-české spolupráce
Ø
Ø

•

2.3 Synergické projekty s OP VaVpI – komplexní manažerské zajištění zejména
velkých projektů
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
Ø

•

1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnost podniků
3.1 Podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby ZP (včetně
vzdělávání) v návaznosti na výstupy IP v této oblasti
4.1 Zvýšení kvality a efektivity územní správy

Fond partnerství
SCIEX-NMSch – Fond na stipendia

Finanční mechanismus EHP/Norsko
Ø

EEA/Norwegian Scholarship Fund (Fond pro podporu spolupráce škol)

Neinvestiční dotace z evropských
fondů
•

EU-ICI ECP Education Cooperation Programme Australia, Japan,
New Zealand and Republic of Korea (Spolupráce EU a vybraných států v oblasti
vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, výhlášena výzva – Australie
a Korea)

•

Lifelong Learning Programme ( Program celoživotního učení)
Ø

•

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig

Visegrádský fond
Ø

Visegrad Scholarship Program (VSP)
Intra- Visegrad Scholarships (pro cizince studující v ČR a současně pro hostující
českou školu- € 2300/semestr a současně €1500/semestr škola,
Ø
Out-Going Scholarships (pro studenty a doktorandy ČR v zahraničí nejen V4 , ale
i v jiných východních zemích (Albánie, Srbsko, Rusko, Ukrajina,…)
Ø
Visegrad Scholarships at the Open Society Archives
Ø
Small Grants (malé granty do € 5000)
Ø
Ø

Standard Grants (granty nad € 5000)
Visegrad University Studies Grant (grant pro V4 univerzity, akreditované
programy)

Investiční dotace z evropských
fondů
•

Regionální operační program střední Morava
–

•

Operační program Životní prostředí
–

•

Opatření 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních
vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a
environmentálních informací (předpokládá se podpora na tech. vybavení
center a poraden a tvorba materiálů a pomůcek)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

–

Opatření 2.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s
výzkumem
Opatření 3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání

–

Opatření 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV

–

•

Opatření 2.2.3 Vzdělávací infrastruktura (nad 5 000 obyvatel)

Program rozvoje venkova
–

Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (do
500 obyvatel)

Krajská podpora vzdělávání
•

Dotační program pro oblast zdravotnictví

•

Stipendijní řád OK (stipendia pro studenty středních a vysokých škol do

(specializační
příprava lékařů před atestací, 70% dotace, max. 300 tis. Kč/rok)

zahraničí)
•

Stipendia pro žáky učebních oborů

(stipendia pro žáky

vybraných oborů škol)
•

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
školská zařízení)

•

Příspěvky do 30 tis. Kč

•

Významné projekty

(pro školy a

Národní podpora vzdělávání
•

Podpora integrace romské menšiny a na podporu
inkluzivních škol v roce 2012 (MŠMT)
–

–

–

Modul A: Dotační program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce
2012
Modul B: Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti,
žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
Modul C: Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání
a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2012

(národní dotace z MŠMT se teprve připravují k vyhlášení)

•

Program grantové podpory (Program je určen na podporu projektů
nestátních neziskových organizací s celostátní působností, které se zabývají péčí o
zdravotně postižené a chronicky nemocné a seniory v České republice (MZdr)
– G/4 – Přednášky (max. 300,-/lektora, žádá se do cca 30.11. pro následující rok)

výzva, žádost, operační program, fond, uznatelnost,
priorita, opatření, tvrdý projekt, měkké peníze,
oprávněný žadatel, řídící orgán,
indikátory………?????
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