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Doporučujeme sledovat výzvy MŠMT 
Šablony pro ZŠ a MŠ - https://opjak.cz/vyzvy/ - předpokládané datum vyhlášení výzvy 05/2022 

Národní plán obnovy - https://www.edu.cz/npo/vyhlasene-vyzvy-z-npo/  

- Výzva Digitální technologie pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 

o Účel: Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních 

pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti. Mezi 

takovéto učební pomůcky patří například: Mobilní digitální zařízení, včetně 

příslušenství (nabíjecí boxy, obaly apod.); 3D tiskárny a 3D pera; Zařízení pro využití 

rozšířené nebo virtuální reality; IoT a badatelská technika, vč. čidel a mikroskopů; 

Geolokační technika; Robotické a programovatelné učební pomůcky; Prezentační 

zařízení; Snímací zařízení; Zařízení pro zachycení, přenos a reprodukci zvuku; Digitální 

zařízení pro žáky s SVP; Softwarové vybavení; Apod. 

o předpokládaný termín vyhlášení 01/2022 

 

- Výzva Digitální technologie pro znevýhodněné žáky (ZŠ ,SŠ) 

o Účel: Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních 

pomůcek využitelných k vytvoření fondu mobilních digitálních technologií. Mobilní 

digitální technologie z fondu bude škola dle potřeby zapůjčovat žákům dle vlastního 

uvážení s cílem, aby všichni žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou 

výuku a výuku na dálku. Mezi mobilní digitální zařízení patří například: Notebook, 

ultrabook apod.; Tablet, phablet, apod.; Mobilní telefon; Příslušenství k digitálním 

mobilním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.); 

Digitální zařízení pro žáky s SVP; OON na administrativu spojenou se zřízením 

fondu/mobiliáře/zásobníku 

Další podmínky: Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. roku následujícím 

po roku poskytnutí finančních prostředků o způsobu využití finančních prostředků. 

Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezi údaje, které bude škola 

poskytovat, patří: Čestné prohlášení, že byl fond zřízen; Počet zařízení ve fondu; Počet 

zapůjčených zařízení; Počet hodin zaplacených na administrativu fondu; Kontrola 

dvojího financování, střetu zájmů, podvodů apod. bude řešena zpracováním 

centrálního kontrolního listu vycházejícího z Metodického pokynu systému varovných 

signálů. Požadavky na školy budou uvedeny ve věstníku.  

o Předpokládaný termín vyhlášení 01/2022 

https://opjak.cz/vyzvy/
https://www.edu.cz/npo/vyhlasene-vyzvy-z-npo/
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Základní školy 

 

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na 

Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 

 

Poskytovatel:  Středočeský kraj  

Oblast podpory: 

• OSVĚTOVÁ ČINNOST 
o ekologické výukové programy, přednášky, semináře, výstavy, naučné a osvětové materiály 
o pobyty v naučných střediscích ekologické výchovy, terénní cvičení, odborné exkurze,  

osvětové akce 
o realizace nových a obnova stávajících naučných stezek 

 

1. Kdo může žádat: Žadatelem o dotaci může být právnická osoba, nestátní nezisková organizace, 
obec, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj, obchodní společnost aj., 
podnikající fyzická osoba (OSVČ) a fyzická osoba nepodnikající. 

 

Minimální částka: 10.000 Kč 

Maximální částka:  500.000 Kč 

Do kdy:   26. 1. 2022 

Více informací:  https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo/-

/asset_publisher/weqmnqfi2Rwz/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-

rozpoctu-stredoceskeho-kraje-na-environmentalni-vzdelavani-vychovu-a-

osvetu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-

prostredi%2Fdotaceevvo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_weqmnqfi2Rwz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_

p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2  

 

 

 

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo/-/asset_publisher/weqmnqfi2Rwz/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-na-environmentalni-vzdelavani-vychovu-a-osvetu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fdotaceevvo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_weqmnqfi2Rwz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo/-/asset_publisher/weqmnqfi2Rwz/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-na-environmentalni-vzdelavani-vychovu-a-osvetu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fdotaceevvo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_weqmnqfi2Rwz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo/-/asset_publisher/weqmnqfi2Rwz/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-na-environmentalni-vzdelavani-vychovu-a-osvetu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fdotaceevvo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_weqmnqfi2Rwz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo/-/asset_publisher/weqmnqfi2Rwz/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-na-environmentalni-vzdelavani-vychovu-a-osvetu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fdotaceevvo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_weqmnqfi2Rwz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo/-/asset_publisher/weqmnqfi2Rwz/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-na-environmentalni-vzdelavani-vychovu-a-osvetu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fdotaceevvo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_weqmnqfi2Rwz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo/-/asset_publisher/weqmnqfi2Rwz/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-na-environmentalni-vzdelavani-vychovu-a-osvetu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fdotaceevvo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_weqmnqfi2Rwz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
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IT pro děti 
 

Poskytovatel:  WOMEN FOR WOMEN 

Oblast podpory: 

Zajištění IT techniky pro distanční výuku dětem ze sociálně slabších rodin. 

Dítě musí být zapojeno do projektu Obědy pro děti a chodí do 5. – 9. třídy ZŠ. 

Kdo může žádat:  

• Základní škola 

Více informací:   

https://women-for-women.cz/it-pro-deti/ 

 

 

Obědy pro děti 
 

Poskytovatel:  WOMEN FOR WOMEN 

Oblast podpory: 

Obědy pro děti, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školní 

jídelně. 

Kdo může žádat:  

• Základní škola 

Více informací:   

https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti-2/ 

 

https://women-for-women.cz/it-pro-deti/
https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti-2/
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Dobro – druzi 

 

Poskytovatel:  Nadace Via 

Oblast podpory: 

• Granty ve výši 2 000 – 10 000 Kč  
• Zdvojnásobení (tzv. matching) finančního výtěžku z akcí až do výše 20 000 Kč vybraným 10 

projektům  
• Workshopy vedoucí k naplánování konkrétních aktivit  
• Založení kampaně na Darujme.cz  
• Inspirativní setkání s dalšími týmy Dobro-druhů 
 

Kdo může žádat:  

• Žáci druhého stupně základních škol a studenti středního stupně vzdělávání za podpory plnoletého 
patrona (pokud již sami nedosáhli plnoletosti), případně studenti vysokých škol.  

• Do programu se může zapojit ten, kdo splňuje výše uvedené podmínky – např. školní třída, 
kamarádi, členové oddílu, návštěvníci nízkoprahového klubu apod. Týmy dětí do 18 let potřebují 
dospělého patrona, který bude projekt formálně zastupovat. Může to být například rodič, učitel, 
pracovník školy či vedoucí volnočasových aktivit. Bude ale skvělé, když vstupní dotazník vyplní 
kapitán týmu, nikoliv patron projektu.  

 

Maximální částka:  2.000 Kč – 10.000 Kč, podpoří až 100 jednotlivců nebo malých týmů  

Do kdy:  průběžně (do vyčerpání prostředků grantu) 

• Hodnocení přihlášek: průběžně, o podpoře vašeho záměru rozhodne tříčlenná komise do 20 dnů 
od podání přihlášky 

• Do kdy je možné aktivity zrealizovat: akce lze pořádat v průběhu celého roku. Na uskutečnění 
projektu máte maximálně 12 měsíců 

• Administrativa spojená s projektem: Do 14 dnů po ukončení aktivity je třeba vyplnit formulář 
závěrečné zprávy + zaslat nám alespoň 5 fotografií z průběhu projektu.   

 

Více informací:  https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/dobro-druzi/  

 

 

 

http://darujme.cz/
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/dobro-druzi/
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Základní školy a mateřské školy  

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP 

Poskytovatel: Středočeský kraj 

Oblast podpory: Účelem poskytnutí dotace je podpora obcí, příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě 

projektů v oblastech uvedených v odstavci. Dotaci na včasnou přípravu projektu dle Programu (dále 

jen „příprava projektu“) lze poskytnout pouze na účel a v rozsahu, který je vymezen v těchto 

tematických zadání a oblastech podpory: 

- Oblast vzdělávání – Navyšování kapacit MŠ a ZŠ 

• Technická studie - Výše dotace na technickou studii je 1 000 Kč na 1 žáka 

navýšené kapacity, přičemž celkově je minimální výše dotace 50 000 Kč a 

maximální výše dotace je 810 000 Kč. 

• Projektová dokumentace - Výše dotace na přípravu projektové dokumentace 

je 3 500 Kč na 1 žáka navýšené kapacity, přičemž celkově je minimální výše 

dotace 200 000 Kč (u obcí do 2 000 obyvatel 50 000 Kč) a maximální výše 

dotace je 2 835 000 Kč. 

Kdo může žádat: obce, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolné svazky obcí 

na území Středočeského kraje. 

Do kdy:  od 10. 1. 2022 od 9,00 hodin do 16. 12. 2022 do 15,00 hodin.  

Více informací a podmínky: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-

projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/-

/asset_publisher/8cfdjmatjmfB/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-

rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu-2021-

a-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fodbor-rizeni-dotacnich-

projektu%2Fstredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-

eu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8cfdjmatjmfB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26

p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3  

 

 

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/-/asset_publisher/8cfdjmatjmfB/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu-2021-a-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fodbor-rizeni-dotacnich-projektu%2Fstredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8cfdjmatjmfB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/-/asset_publisher/8cfdjmatjmfB/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu-2021-a-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fodbor-rizeni-dotacnich-projektu%2Fstredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8cfdjmatjmfB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/-/asset_publisher/8cfdjmatjmfB/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu-2021-a-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fodbor-rizeni-dotacnich-projektu%2Fstredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8cfdjmatjmfB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/-/asset_publisher/8cfdjmatjmfB/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu-2021-a-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fodbor-rizeni-dotacnich-projektu%2Fstredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8cfdjmatjmfB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/-/asset_publisher/8cfdjmatjmfB/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu-2021-a-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fodbor-rizeni-dotacnich-projektu%2Fstredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8cfdjmatjmfB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/-/asset_publisher/8cfdjmatjmfB/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu-2021-a-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fodbor-rizeni-dotacnich-projektu%2Fstredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8cfdjmatjmfB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/-/asset_publisher/8cfdjmatjmfB/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu-2021-a-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fodbor-rizeni-dotacnich-projektu%2Fstredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8cfdjmatjmfB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/-/asset_publisher/8cfdjmatjmfB/content/vyhlaseni-programu-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu-2021-a-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fodbor-rizeni-dotacnich-projektu%2Fstredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8cfdjmatjmfB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
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Erasmus + Školní vzdělávání: Projekty mobility osob  

 

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce 

Oblast podpory:  

Mobilita zaměstnanců 

• Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům vyzkoušet si výuku na partnerské škole 
v zahraničí. Přijímající školu pro tuto pracovní stáž si hledá žádající škola sama. 

• Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě svých potřeb své instituce, ale 
i potřeb svých jednotlivých pracovníků. 

• Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích 
navázaných na školní vzdělávání. Mobilita obnáší pozorování metod a postupů zavedených 
na přijímající organizaci a jejich zkoušení v praxi. 

Mobilita žáků 

• Může být skupinová (vyjede celá třída) nebo individuální, žáci během pobytu studují na 
hostitelské škole. 

• V rámci individuální mobility mohou žáci vyjet na krátkodobý pobyt (10–29 dnů, účastníci 
s omezenými příležitostmi mají možnost vyjet na 2–29 dnů) nebo na dlouhodobý pobyt (30–365 
dnů). 

Hostující odborníci 

Školy si mohou pozvat zahraniční kolegy nebo odborníky na pomoc s novými metodami nebo výukou. 

Kdo může žádat:  

• Mateřské školy, včetně speciálních 

• Základní školy, včetně speciálních a uměleckých 

• Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání, gymnázia se všemi obory 

• Zřizovatelé škol 

Do kdy: 23. 2. 2022 Krátkodobé projekty mobility, 19. 10. 2022 Akreditace Erasmus 

Více informací:    https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty#skolni-vzdelavani 

https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty#skolni-vzdelavani
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Ostatní subjekty (vč. škol) 
 

DATART pro lidi  

 

Poskytovatel:  Datart (HP TRONICS) 

Oblast podpory: 

V rámci této podpory udělujeme dvakrát ročně finanční granty na dobročinné účely. Komise složená 

ze zástupců společnosti HP TRONIC vybírá z přihlášených projektů neziskových organizací ty, které jsou 

podle míry a dopadu pomoci v souladu s hlavními pilíři podpory – sociální oblast, environmentální 

oblast a udržitelnost, vzdělání, věda a výzkum 

Kdo může žádat:  

O finanční dar může žádat právnická osoba registrovaná v České republice – nezisková organizace 

(obecně prospěšná společnost, spolek, občanské sdružení, nadace, nadační fond) nebo příspěvková 

organizace (např. zdravotnická zařízení, vzdělávací subjekty). Datum vzniku organizace musí být 

minimálně rok před podáním žádosti. 

Do kdy:   2x ročně  

Více informací:  https://www.datart.cz/napoveda/pomahame/podpora-organizaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.datart.cz/napoveda/pomahame/podpora-organizaci
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ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ 2021 

 

Poskytovatel: Nadace ČEZ 

Oblast podpory: 

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, 

sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u 

mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 

Kdo může žádat: 

• Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, 

které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2021. 

Maximální částka:   2.000.000 Kč  

Do kdy:    průběžně 

Více informací:  https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-

hriste.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-2021/podminky-oranzove-hriste.pdf
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
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Pomoc z nadačního fondu Kolowrátek 
 

Poskytovatel: Nadační fond Kolowrátek 

Oblast podpory: 

Podpora nadaných dětí a mladistvých a dále podpora osob v tíživé sociální či zdravotní situaci, v oblasti 

kultury, vzdělávání, lidských práv a podpory poskytování sociálních a zdravotně-sociálních služeb. 

Kdo může žádat: 

• Děti, mládež 

• Sociálně potřební 

• Právnické osoby 

Podmínky: 

Více informaci na e-mailech: kolowratek@kolowrat.cz, info@kolowrat.cz nebo na telefonním čísle:  

224 947 319. 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Více informací:   http://www.kolowrat.cz/cs/kontakt-kolowratek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolowrat.cz/cs/kontakt-kolowratek
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Dárcovský program ČEPS 
 

Poskytovatel: ČEPS, a.s. 

Oblast podpory: 

Příspěvky na vybavení škol pomůckami, podpora akcí na využití volného času a rozvoj talentů dětí a 

mládeže a činností pro handicapované děti a mládež směřující k jejich integraci. 

Kdo může žádat: 

• Příspěvková organizace  

• Spolek 

• Ústav  

• Sociální družstvo  

• Obecně prospěšná společnost 

• Nadace a nadační fond 

• Obec v sousedství velkých energetických děl a jiných energetických zařízení 

Do kdy:    Průběžná výzva 

Více informací:   https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program
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Program "Začínáme!" 
 

Poskytovatel: 

Česko-německý fond budoucnosti 

Oblasti podpory: 

• Setkávání mládeže 

o Podpora česko-německých projektů nových žadatelů v oblasti mládeže a školy, které 

budou připraveny v nevelkém časovém předstihu před realizací. 

• Příprava budoucích projektů 

o Rychlá podpora počátečního entuziasmu při realizaci česko-německých záměrů 

v oblasti mládeže a školy, kultury, diskusních fór a odborné spolupráce, partnerství 

obcí a zájmových sdružení, sociálních projektů a podpory menšin. 

Kdo může žádat: 

• Školní i mimoškolní aktéři se sídlem v ČR i Německu, kteří dosud o příspěvek u ČNFB nežádali, 

nebo žádali, ale mají nového projektového partnera, případně žádali před 3 a více lety. 

Další podmínky: 

• Podpořeny mohou být pouze přípravné fáze projektů, které se uskuteční v aktuálním či 

následujícím čtvrtletí. 

• Důraz je kladen na vyvážený počet českých a německých účastníků, kvalitu připravovaného 

projektu a předpokládaný přínos pro cílovou skupinu. 

Do kdy: 31. 3. 2022 pro projekty plánované na 3. čtvrtletí roku 2022, 30. 6. 2022 pro projekty 

plánované na 4. čtvrtletí roku 2022 

Výše podpory: Max 30 000 Kč, může tvořit až 70% celkových nákladů (celkové náklady nesmí 

přesáhnout 100 000 Kč) 

Více informací:  https://grantovydiar.cz/muj-diar/detail-vyzvy?id=9267  

 

 

 

https://grantovydiar.cz/muj-diar/detail-vyzvy?id=9267
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Základní grantový program 
 

Poskytovatel: Nadace Ivana Dejmala 

Oblasti podpory: 

Podpora ochrany a obnovy hodnot přírodního a krajinného prostředí, podpora ekologické výchovy, 

mezisektorové spolupráce, realizace strategie trvale udržitelného rozvoje a rozvoje harmonického 

vztahu lidí ke krajině, v níž žijí. 

• Konkrétní ochranářská opatření 

• Ekologická výchova a osvěta 

• Ochrana a obnova hodnot přírodního a krajinného prostředí 

• Publikace zaměřené na přírodní prostředí 

• Výzkumné projekty, apod. 

Kdo může žádat: 

• Příspěvkové organizace 

• Zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, veřejné VŠ 

• Fyzické osoby 

Do kdy:   Průběžná výzva 

Další informace: 

https://www.nadaceivanadejmala.cz/granty-zakladni-grantovy-program  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nadaceivanadejmala.cz/granty-zakladni-grantovy-program
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Jednotlivci 
 

Pomoc pro samoživitele – Uhrazení kauce na nájemné 
 

Poskytovatel: Bydlím, tedy jsem 

Oblast podpory: 

V rámci programu organizace poskytuje pomoc ve formě jednorázového uhrazení kauce na nájemné, 

a to až do výše 25 000 korun. Nedostatek finanční hotovosti je totiž často jediná překážka, která 

zabraňuje samoživitelům pronajmout si vlastní bydlení. 

Poskytnutá finanční pomoc je nevratná a vždy je použita na zaplacení kauce na nájemné přímo na účet 

poskytovatele bydlení. 

Kdo může žádat: 

• Fyzické osoby, samoživitelé 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Více informací a příklady podpořených projektů: https://bydlimtedyjsem.cz/  

Dárcovská platforma ZNESNÁZE 21 
 

Poskytovatel: Nadační fond pomoci Karla Janečka 

Oblasti podpory: 

Rychlé založení sbírky na pomoci lidem, kterým do života zasáhla smrt blízkých, havárie nebo jiná 

rodinná či osobní tragédie, nemocným a hendikepovaným lidem, obětem podvodu a trestného činu 

Kdo může žádat: 

• Fyzické osoby 

• Neziskové organizace, které činností přispívají k dosahování obecného blaha 

Do kdy:  Průběžná výzva 

Další informace: https://www.nfpomoci.cz/znesnaze21  

https://bydlimtedyjsem.cz/
https://www.nfpomoci.cz/znesnaze21
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Počítače proti bariérám 
 

Poskytovatel: Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY 

Oblasti podpory: 

Poskytuje se osobám se zdravotním postižením a organizacím, které mají přístup k informačním 

technologiím. Primárně je poskytována kvalitní repasovaná technika včetně licencovaného softwaru či 

příspěvek na vzdělávací kurz, který se týká počítačových dovedností či pomůže žadateli získat 

zaměstnání. V nevyhnutelných případech nadace přispívá na pořízení nové techniky či software. 

Kdo může žádat: 

• Rodiče dětí s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, kteří jsou žáky ZŠ nebo 

studenty SŠ 

• Rodiče dětí s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které navštěvují zvláštní 

či pomocné školy.  

• Dospělé osoby s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením 

• Státní i neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti sociální péče 

• Osoby požívající doplňkové ochrany v případě, že mají dítě školou povinné anebo studující 

Do kdy:  Průběžná výzva 

O co je možné požádat: 

• kvalitní repasované notebooky a počítačové sestavy značky Dell a HP, včetně veškerého 
příslušenství a licencovaného softwaru Microsoft (žadatel přispívá na repasi a instalaci legální 
softwarové licence sumou 500,- Kč a zaslání službou PPL 200,- Kč). 

• O finanční příspěvek na zakoupení počítače, příslušenství, speciálních pomůcek pro ovládání 
počítače (MyVoice, MyDictate, speciální klávesnice, trackbally, atp.) a jiné speciální technické a 
počítačové vybavení. 

• O finanční příspěvek na vzdělávací kurz, který se bude týkat počítačových dovedností nebo kurz, 
který žadateli pomůže získat zaměstnání. 

• Pro konkrétní specifikaci nabízené techniky nás kontaktujte. 

 

Další informace: 

https://www.kontobariery.cz/Projekty/Projekty-Konta-BARIERY/Pocitace-proti-barieram  

 

https://www.kontobariery.cz/Projekty/Projekty-Konta-BARIERY/Pocitace-proti-barieram
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Nadační příspěvky 
 

Poskytovatel: Nadace JUST CS 

Oblasti podpory: 

Pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživých sociálních nebo životních situacích, ze kterých si sami nemohou 

pomoci. Dále příspěvky společnostem, které se zabývají péčí o potřebné, a přidělení příspěvku jim 

pomůže zkvalitnit životní podmínky svěřených osob. 

Kdo může žádat: 

• Právnické osoby, které realizují účel, k němuž se nadační příspěvek poskytuje 

• Fyzické osoby v tíživých životních nebo sociálních situacích 

Do kdy:  Průběžná výzva 

Další informace: http://nadacejust.cz/nase-pomoc/  

http://nadacejust.cz/nase-pomoc/

