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Úvod

Analytická zpráva o fondech a nadacích v České republice vznikla pro potřeby systémového pro-
jektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), který v období 2016 až 2021 
realizuje Národní pedagogický institut (NPI). Projekt vytváří podmínky pro efektivní strategické 
řízení a plánování ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení (leadership), dále 
prohlubuje spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky při tvorbě 
místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) a poskytuje metodickou podporu při tvorbě MAP. 

Jednou ze stěžejních klíčových aktivit tohoto projektu je aktivita s názvem Centra podpory. Centra 
podpory jsou zastoupena v každém kraji ČR a využívají stabilní sítě krajských pracovišť NPI. Kla-
dou si za cíl fungovat jako platforma pro koordinaci a metodickou podporu příjemců projektů MAP 
a dále prostřednictvím konzultační a poradenské služby (osobně, telefonicky, emailem) rozvíjet 
kompetence širšího vedení škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vede-
ní. Nedílnou součástí činnosti Center podpory je také dotační poradenství pro školy k možnostem 
čerpání finančních prostředků z operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV). 
V souladu s touto činností vznikají pro potřeby cílové skupiny strategické materiály a jedním z nich 
je i tato analýza.

Důvodem vypracování analytické zprávy byla potřeba vytvořit aktuální strukturovaný přehled 
možností financování aktivit v oblasti vzdělávání a jiných aktivit spojených s aktivitami MAP a škol 
a školských zařízení.  Analýza doplňuje další vydané materiály, především řadu Inspiromatů.

Účelem analytické zprávy je tedy zmapovat fondy a nadace v ČR a další zdroje financování pro 
výše uvedené subjekty. MAP, školy a školská zařízení budou mít k dispozici přehled zdrojů, ze 
kterých mohou čerpat dotace pro rozvoj oblastí definovaných v MAP, popř. ve strategickém plánu 
rozvoje školy. Takový ucelený přehled, zaměřený na regionální školství, dosud nebyl k dispozici.

Zdroje financování lze rozdělit do základních kategorií:

1. Fundraising 
2. Národní dotační programy – tyto dotační programy jsou financovány ze státního rozpočtu
3. Krajské dotace – tyto dotace jsou financovány z rozpočtu jednotlivých krajů
4. Obecní dotace – tyto dotace jsou financovány z obecních rozpočtů (města, obce)
5. Soukromé zdroje – fondy a nadace
6. EHP a Norské fondy 2014–2021 – jsou financovány státy Evropského hospodářského 

prostoru a Norským královstvím
7. Mezinárodní visegrádský fond
8. Evropské fondy – ty je možné dále dělit:

8.1 Programy financované Evropskou komisí
8.2 Programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Do této 

skupiny programů patří:
Programy přeshraniční spolupráce
Operační programy

Tato verze Analytické zprávy je poslední aktualizací, neboť realizace projektu SRP končí k 30. 
11. 2021. S ohledem na tuto skutečnost a fakt, že začíná implementace nového programového 
období 2021 – 2027, je tato poslední aktualizace zpracována také jako výhled na léta 2021+ a to 
na základě informací, které jsou k listopadu 2021 k dispozici.

verze 03, listopad 2021
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1. Fundraising
Fundraising (z angl. „shromažďování zdrojů“) je systematická činnost, jejímž výsledkem je získá-
ní finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.

Organizacemi financovanými fundraisingem bývají zpravidla nevládní neziskové organizace, roz-
počtové nebo příspěvkové organizace (vzdělávací instituce, nemocnice, zařízení sociální péče atd.), 
obce, mikroregiony, kraje, církve, v některých státech (typicky USA nebo Velká Británie) i politické 
strany a kampaně; v neposlední řadě i podnikatelské subjekty poskytující veřejně prospěšnou službu.

Oslovenými dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, státní úřady, orgány 
místní nebo krajské (regionální) samosprávy, orgány Evropské unie (EU).

V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční akce, prodávat určité výrobky nebo služby nebo 
organizovat kluby přátel, jejichž členové pravidelně přispívají na činnost podporované organizace.

V širším slova smyslu se fundraisingem rozumí i získávání finančních zdrojů od investorů na ak-
ciovém nebo dluhopisovém trhu.

Člověk, který se zabývá fundraisingem, se označuje jako fundraiser. Bývá kmenovým zaměstnan-
cem organizace, nebo externistou.

Pracovní skupina pro financování v MAP II/MAP III se v podstatě ve své základní činnosti tedy 
zabývá fundraisingem a ke své činnosti může využít informace uvedené níže.

Více na: https://fundraising.cz/

2. Národní dotační programy 
Národní dotační programy jsou vyhlašovány především jednotlivými ministerstvy každý kalendář-
ní rok. Podporovaná témata se mohou tedy rok od roku lišit. Národní dotační tituly jsou většinou 
vyhlašovány v období červenec daného roku až leden roku následujícího, ale i zde jsou rozdíly. 
Z těchto důvodů je nutné sledovat aktuální informace na níže uvedených odkazech.

2.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
MŠMT vyhlašuje každý rok dotační nebo rozvojové programy. Jejich zaměření se však může 
v průběhu let měnit; dále je třeba upozornit na skutečnost-, že jsou vyhlašovány v různých termí-
nech v průběhu celého kalendářního roku. Proto je důležité sledovat aktuální informace na těchto 
odkazech:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dotace-a-granty
https://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora

Programy MŠMT se dělí na neinvestiční a investiční. 

Nově jsou vyhlašovány programy a dotační tituly pro oblast sportu na stránkách Národní sportovní 
agentury, přehled je k dispozici zde: https://agenturasport.cz/dotace/

2.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době provozuje portál www.cizinci.cz, na kterém 
jsou přehledně uvedeny informace k problematice podpory začleňování cizinů, včetně možných 
dotačních zdroj. Přehled těchto zdrojů je k dispozici zde: https://www.cizinci.cz/web/cz/narodni-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obecn%C4%9B_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1_%C4%8Dinnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dluhopis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fundraiser
https://fundraising.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dotace-a-granty
https://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora
https://agenturasport.cz/dotace/
http://www.cizinci.cz
https://www.cizinci.cz/web/cz/narodni-zdroje
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-zdroje. Stránky obsahují i seznam konkrétních výzev a další užitečné informace. Seznam výzev je 
k dispozici zde: https://www.cizinci.cz/web/cz/dotacni-vyzvy1. Současně jsou k dispozici informace 
i k projektů obcím, a to zde: https://www.cizinci.cz/web/cz/projekty-obci.

V oblasti podpory rodiny vyhlašuje MPSV – odbor rodinné politiky a politiky stárnutí program  
Rodina. V rámci tohoto programu jsou obvykle podporovány 3 dotační oblasti: 

I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství

II. Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí (dále jen SPOD) 

III. Podpora pro zastřešující organizace, které metodicky podporují či vedou NNO poskytující 
služby v oblasti podpory rodiny

První oblast je určena na podporu projektů zaměřených na poskytování služeb rodinám dle potřeb 
konkrétního kraje a potřeb cílové skupiny. Aktivity jsou otevřené všem rodičům či dětem, nejsou 
cílené na jednu úzce vymezenou skupinu rodin (rodiče navštěvující určité zařízení, rodiče z jedné 
sociální vrstvy apod.). Konkrétně se jedná o vzdělávací a tréninkové aktivity a poradenství 
v oblasti rodiny a rodičovství. 

Podporované aktivity:
• interaktivní semináře, 
• kurzy, 
• videotréninky interakcí, 
• další tréninkové aktivity,
• workshopy,
• besedy,
• diskusní skupiny apod.,
• krátkodobé hlídání a péče o děti jako doprovodná služba k výše zmíněným aktivitám pro rodiče.

Oprávnění žadatelé: 
• NNO pracující s přímými uživateli / klienty služeb (rodiči, rodinami a dětmi) nebo spolupracující 

s poskytovateli těchto služeb. 

Podrobnější informace:
https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022

2.3 Ministerstvo kultury (MK)
Níže jsou uvedeny dotační tituly MK, které jsou využitelné pro oblast regionálního školství a vzdě-
lávání. Je nutné upozornit, že pro všechny platí následující omezení: na sportovní činnost, letní 
tábory, zájmové aktivity spojené se školou, např. kroužky, práce na počítači, jazykové kurzy apod., 
nelze požadovat státní dotaci na MK, nýbrž na MŠMT.
Pro rok 2022 se jedná o podporu projektů v následujících oborech:

• Podpora tradiční lidové kultury

• Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů

• Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit

• Podpora  regionálních kulturních tradic
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• Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit + Podpora zahraničních kontaktů v oblasti ne-
profesionálních uměleckých aktivit

• Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice

• Podpora integrace příslušníků romské menšiny

2.3.1 Knihovna 21. století
Knihovna 21. století je dotační řízení vyhlašované MK pro provozovatele knihoven, dále pro spolky 
a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost 
či jejich podpora.
Tematický okruh relevantní pro regionální školství:
Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost pro projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního 
učení, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní 
činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, akce k významným lite-
rárním výročím.

Podrobnější informace:
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-
-rok-2022-2605.html

Dále MK podporuje aktivity v oblasti podpory projektů výchovně-vzdělávacích aktivit v mu-
zejnictví. 
Aktuální informace je třeba sledovat na odkazu https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-vychovne-
-vzdelavacich-aktivit-v-muzejnictvi-527.html

2.4 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

2.4.1 Podpora rozvoje regionů 2022
Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Příjemci podpory 
jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé podprogramy zvlášť. Obecně se však jedná o obce 
či svazky obcí.
Program je členěn na dva podprogramy: Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí 
s 3 001–10 000 obyvateli. Pro rok 2022 byly výzvy vyhlášeny v říjnu a ukončení přijmu žádostí je 
v prosinci 2021.
Veškerá dokumentace je k dispozici na webových stránkách MMR:
Program Podpora obnovy a rozvoje venkova https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
Program Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-roz-
voj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli 

3. Krajské dotační tituly
V každém kraji ČR existuje tzv. školský portál, kde jsou k dispozici přehledné informace o krajských 
dotačních titulech. Vzhledem k velké rozmanitosti je nutné vždy sledovat tyto zdroje kvůli vymezení 
oprávněných žadatelů, podporovaným aktivitám a dalším podmínkám poskytnutí krajské dotace. Každý 
kraj uveřejňuje informace o svých dotačních titulech jiným způsobem, proto jsou informace nebo odkazy 
nejednotného charakteru. Odkazy na čerpání finančních prostředků jsou uváděny přímo u každého kraje.

https://www.mkcr.cz/2574.html
https://www.mkcr.cz/2574.html
https://www.mkcr.cz/2577.html
https://www.mkcr.cz/2578.html
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2022-2605.html
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2022-2605.html
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli


7

Karlovarský kraj
Seznam dotačních titulů v členění dle příslušných odborů krajského úřadu je k dispozici zde:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx. Seznam obsahuje vždy 
i informace ke kontaktní osobě a základní termíny dotačního titulu (ukončení přijmu žádostí). 

Pro oblast vzdělávání jsou relevantní dotační tituly, administrované následujícími odbory:
• ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY – všechny dotační tituly
• ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ – dotační titul Oblast environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty
• ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – dotační titul Podpora rodiny
• ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE – dotační titul Program obnovy venkova
• ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU – dotační titul 

Podpora kulturních aktivit

Velmi podobné členění mají níže uvedené odkazy na dotační tituly ostatních krajů. I zde je potřeba 
hledat relevantní dotační tituly pro vzdělávání, které nemusí být vždy začleněny přímo pod oblast 
vzdělávání, mládež, tělovýchova nebo volný čas.

Ústecký kraj
Konkrétní dotační tituly pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy jsou k dispozici zde:
https://www.kr-ustecky.cz/skolstvi-mladez-a-telovychova/ds-99605

Plzeňský kraj
Veškeré informace k dotačním titulům Plzeňského kraje jsou k dispozici zde:
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Středočeský kraj
Aktuálně vyhlášené dotační tituly jsou uvedeny na samostatném portálu zde: https://www.kr-stre-
docesky.cz/web/urad/granty-dotace/. Výběrem relevantní oblasti na této stránce se dostanete na 
konkrétní informace o dotačních titulech.

Liberecký kraj
Přehledně jsou plánované dotační tituly na jednotlivé roky zveřejňovány v Dotačním kalendáři, pro 
rok 2021 je k dispozici zde:
https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:453010/2019-12-09%2023:29:59.000000
Vyhlášené a uzavřené výzvy pro jednotlivé podporované oblasti jsou k dispozici zde: https://dotace.
kraj-lbc.cz/

Oblast podpory školství a mládeže
http://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez

Tělovýchova a sport
http://dotace.kraj-lbc.cz/telovychova-a-sport

Ekologická osvěta
http://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi
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Jihočeský kraj
Přehled připravovaných dotačních programů (xls. tabulka) je k dispozici zde:
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/programove-dotace-jihoceskeho-kraje
Aktuálně vyhlášené výzvy jsou k dispozici zde:
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene

Kraj Vysočina
Přehled dotačních titulů kraje Vysočina je k dispozici zde:
https://www.fondvysociny.cz/dotace

Pardubický kraj
Pardubický kraj vydává přehlednou brožuru Dotační programy Pardubického kraje pro rok… Brožura 
je v pdf verzi k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace
Přehled ukončených i aktuálně otevřených dotačních programů je k dispozici zde:
https://www.pardubickykraj.cz/prehled-dotacnich-programu

Královéhradecký kraj
Přehled dotačních titulů Královéhradeckého kraje je k dispozici na Dotačním portálu krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje zde: 
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/GrantPrograms.
aspx

Olomoucký kraj
Přehled dotačních titulů Olomouckého kraje je k dispozici zde: 
https://www.olkraj.cz/dotace-granty-prispevky-cl-15.html

Moravskoslezský kraj
Přehled dotačních titulů Moravskoslezského kraje je k dispozici zde: 
https://www.msk.cz/temata/dotace/index.html

Jihomoravský kraj
Přehled dotačních programů je k dispozici na Dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje zde:
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
Na portálu je možné vyhledávat dotační programy dle oblastí: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
Oblasti.aspx nebo dle právní formy žadatele: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Formy.aspx

Zlínský kraj
Přehled dotačních programů Zlínského kraje je k dispozici zde:
https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html
Přehled aktuálních výzev je k dispozici zde:
https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-v-yhlasene-vyzvy-cl-4106.html

Hlavní město Praha
Přehled podporovaných oblastí je k dispozici na Rozcestníku městských grantů zde:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/index.html
Podrobnější informace jsou pak k dispozici po otevření konkrétní podporované oblasti.

https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/programove-dotace-jihoceskeho-kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene
https://www.fondvysociny.cz/dotace
https://www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace
https://www.pardubickykraj.cz/prehled-dotacnich-programu
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
https://www.olkraj.cz/dotace-granty-prispevky-cl-15.html
https://www.msk.cz/temata/dotace/index.html
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Oblasti.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Oblasti.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Formy.aspx
https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html
https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-v-yhlasene-vyzvy-cl-4106.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/index.html
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4. Obecní zdroje
S ohledem na počet obcí v ČR (6 258 obcí) jsou níže uvedeny pouze odkazy na informace o do-
tačních titulech statutárních měst a městských částí hl. m. Prahy. Vzhledem k velké rozmanitosti 
je nutné vždy sledovat uvedené informační zdroje kvůli vymezení oprávněných žadatelů, podpo-
rovaným aktivitám a dalším podmínkám poskytnutí obecní dotace.
Brno
https://www.brno.cz/obcan/dotace/

České Budějovice
https://www.c-budejovice.cz/dotace

Hradec Králové
https://dotace.mmhk.cz/Modules/DOTISMMHK/Pages/Public/GrantPrograms.aspx

Jihlava
https://www.jihlava.cz/dotacni-programy/ms-103473/p1=103473

Karlovy Vary
https://mmkv.cz/cs/dotace

Liberec
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/

Olomouc
https://dotace.olomouc.eu/uvod

Ostrava
https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace

Pardubice
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/

Plzeň
https://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/

Praha
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/index.html
Městská část Praha 1
https://www.praha1.cz/mestska-cast/rozpocty-a-dotace/dotace-a-granty/
MČ Praha 2
http://urad.praha2.cz/Granty
MČ Praha 3
https://www.praha3.cz/samosprava/kompetence-clenu-rmc/dotace/dotace-2022
MČ Praha 4
https://www.praha4.cz/Dotacni-programy-mestske-casti-Praha-4-6.html
MČ Praha 5
https://www.praha5.cz/dotace/
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MČ Praha 6
https://www.praha6.cz/granty/list.php
MČ Praha 7
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/programove-dotace/obecne-programove-dotace/
MČ Praha 8
https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html
MČ Praha 9
http://www.praha9.cz/urad-a-samosprava/povinne-informace/granty-a-dotace
MČ Praha 10
https://praha10.cz/dotace
MČ Praha 11
https://www.praha11.cz/cs/dotace-a-fondy/
MČ Praha 12
https://www.praha12.cz/dotace/ds-1310/p1=63928
MČ Praha 13
https://www.praha13.cz/Dotace-a-registrace-subjektu-v-oblasti-volneho-casu
MČ Praha 14
https://dotace.praha14.cz/
MČ Praha 15
http://www.praha15.cz/urad/
Informace k jednotlivým dotačním titulům je možné dohledat pouze pod záložkami konkrétních 
odborů, popř. v historii aktualit.
MČ Praha 16
https://www.praha16.eu/Volnocasove-aktivity-sport-a-kultura
MČ Praha 17
https://www.repy.cz/potrebuji-vyridit/potrebuji/prispevky
MČ Praha 18
http://www.praha18.cz/dotace/ds-1510/p1=37672
MČ Praha 19
https://praha19.cz/urad/dotace/
MČ Praha 20
https://www.pocernice.cz/mestska-cast/o-mestske-casti/, sekce Dotace a granty
MČ Praha 21
https://www.praha21.cz/informace/grantove-rizeni-mc-praha-21
MČ Praha 22
https://www.praha22.cz/urad/granty-a-dotace/aktualni-rocnik/

Ústí nad Labem
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/granty-dotace/

Zlín
http://www.zlin.eu/dotace-cl-889.html

5. Soukromé zdroje – fondy a nadace
Nadace – jejich majetek je vyčleněný dlouhodobě k určitému účelu, k trvalé službě společensky 
nebo hospodářsky užitečnému účelu. Jejich hlavním posláním je poskytování nadačních příspěvků 
- grantů - třetím osobám (zejména z výnosů z vlastního majetku a dalších příjmů). Svou podsta-

https://www.praha6.cz/granty/list.php
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/programove-dotace/obecne-programove-dotace/
https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html
http://www.praha9.cz/urad-a-samosprava/povinne-informace/granty-a-dotace
https://praha10.cz/dotace
https://www.praha11.cz/cs/dotace-a-fondy/
https://www.praha12.cz/dotace/ds-1310/p1=63928
https://www.praha13.cz/Dotace-a-registrace-subjektu-v-oblasti-volneho-casu
https://dotace.praha14.cz/
http://www.praha15.cz/urad/
https://www.praha16.eu/Volnocasove-aktivity-sport-a-kultura
https://www.repy.cz/potrebuji-vyridit/potrebuji/prispevky
http://www.praha18.cz/dotace/ds-1510/p1=37672
https://praha19.cz/urad/dotace/
https://www.pocernice.cz/mestska-cast/o-mestske-casti/
https://www.praha21.cz/informace/grantove-rizeni-mc-praha-21
https://www.praha22.cz/urad/granty-a-dotace/aktualni-rocnik/
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/granty-dotace/
http://www.zlin.eu/dotace-cl-889.html
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tou představují zdroje finančních prostředků pro různorodé aktivity, nejen veřejně prospěšné, ale 
i soukromé, např. pro správu majetku atd., ovšem s výjimkou podpory politických stran a hnutí.

V ČR existuje 452 nadací, které poskytují finanční prostředky na různé aktivity. 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?p%3A%3Asubmit=x&.%2Frejstrik-%24firma=&nazev=nada-
ce&ico=&obec=&ulice=&forma=&oddil=&vlozka=&soud=&polozek=500&typHledani=STARTS_
WITH&jenPlatne=PLATNE
Základní přehled o nadacích poskytuje web Fóra dárců na http://www.donorsforum.cz/.

6. EHP a Norské fondy 2014-2021 
Poskytovateli podpory jsou tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy Evropského hospodář-
ského prostoru (EHP), tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Příjemcem finanční podpory je 16 
zemí ve střední, východní a jižní Evropě, tedy převážně takzvané nové členské země EU. 
Hlavním posláním fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování 
bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností 
a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se Norské fondy liší od fondů EU. 
Hlavním koordinátorem EHP a Norských fondů v České republice je Ministerstvo financí.
Pro oblast vzdělávání, především na úrovni regionálního školství, jsou jako vhodné identifikovány 
tyto programové oblasti:

Programová oblast 3. Vzdělávání, stipendia, učňovské vzdělávání a podpora mladých podnikatelů 
Oblasti podpory:
• Institucionální spolupráce na všech úrovních vzdělávání mezi dárcovskými a přijímajícími zeměmi
• Zvyšování kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání
• Spolupráce a partnerství mezi vzděláváním, výzkumem a pracovním trhem
• Stáže a pracovní stáže
• Podnikání mladých lidí
• Zlepšení účasti dospělých na celoživotním učení
• Profesní rozvoj učitelů
• Mobilita studentů v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mobilita pracovníků mezi dárcovskými 

a přijímajícími zeměmi
 
Doporučená opatření:
• Společné projekty s národními a regionálními partnery a dárcovskými zeměmi
• Výměna znalostí a dobré praxe mezi zúčastněnými stranami a profesními sítěmi
• Zvyšování povědomí veřejnosti
• Podpora studijních plánů a vývoj společných programů a titulů
• Integrace nových technologií do vzdělávání a odborné přípravy, nové způsoby výuky a odborné 

přípravy, zvýšení dovedností pro zlepšení pracovního potenciálu
• Sdílení inovativních řešení a nábor mladých lidí do studia, práce nebo podnikání. 

Podpora podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. 
Inkluzivní vzdělávání: řešení potřeb zdravotně postižených a sociálně-ekonomických rozdílů 
v přístupu, udržení a ukončení vzdělávání

• Projekty podporující synergii mezi výzkumem, vzděláváním a pracovním trhem
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• Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru. Rozvoj a podpora kvalitních systémů 
duálního vzdělávání stážistů

• Uznávání dovedností získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a odborné příprav
• Školení učitelů a školitelů, výměna zaměstnanců a stínování pracovních míst
• Mobilita vysokoškolských studentů a zaměstnanců

Programová oblast 4: Sladění pracovního a osobního života 
Oblasti podpory:
• Národní strategie, systémy a politiky na podporu pracovního života, rovnost pohlaví
• Rovnost žen a mužů na trhu práce
• Instituce a organizace zaměřené na rovnost žen a mužů
• Politika péče o děti zaměřená na cenově dostupné a kvalitní služby péče o děti
• Pravidla/systémy spojené s čerpáním rodičovské dovolené
• Sociální dialog

Doporučená opatření:
• Výzkum a sběr dat
• Vytvoření cenově dostupných, kvalitních a dostupných zařízení péče o dětiOpatření ke snížení 

nerovnosti pohlaví v neplacené práci
• Zavedení pružných pracovních úvazků pro ženy a mužeOpatření ke zvýšení čerpání rodičovské 

dovolené pro muže
• Zvyšování povědomí, budování kapacit a vzdělávání, podpora lepší rovnováhy mezi pracovním 

a rodinným životemBudování kapacit pro instituce a organizace působící v České republice 
v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a rovnosti žen a mužů

• Spolupráce mezi sociálními partnery a spolupráce mezi sektory
• Výměna dobré praxe a šíření úspěšných národních politik včetně osvědčených postupů týka-

jících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem
• Opatření ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů
• Gender mainstreaming ve vzdělávání a odborné přípravě

Programová oblast 7: Podpora inkluze Romů  
Oblasti podpory:
• Provádění evropských národních, regionálních a místních strategií týkajících se začleňování 

Romů, včetně investic do systémových změn
• Integrovaná opatření na místní úrovni v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví a bydlení
• Inovativní přístupy k posílení inkluze veřejných institucí a politik
• Zlepšení postavení Romů 
• Boj proti všem formám diskriminace, včetně stereotypů 
• Systémy pro shromažďování a analýzu dat, monitorování a hodnocení
• Sběr znalostí a syntéza odborných znalostí o Romech (skupiny, jazyky, kultury, historie a 

identita v Evropě)
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Doporučená opatření:
•	 Podpora přímého zapojení Romů (podpora dialogu a přímých programů podpory)
•	 Identifikace příkladů dobré praxe na místní nebo komunitní úrovni
•	 Rozvíjení partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem s důrazem na vytváření pra-

covních míst
•	 Usnadnění regionální spolupráce v otázkách začleňování Romů včetně zlepšení jejich 

postavení
•	 Školení mladých Romů
•	 Rozvoj a tvorba vzdělávacích materiálů pro různé skupiny Romů 

Podrobnější informace:
http://www.eeagrants.cz/cs/ehp-a-norske-fondy-2014-2021/vyzvy
http://www.eeagrants.cz/
https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/

7. Mezinárodní visegrádský fond
Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, 
Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi člen-
skými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání – semináře 
a výukové workshopy, výměna mládeže, turismus a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří 
stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země. 
V rámci projektu musí spolupracovat minimálně tři projektoví partneři z členských zemí, žadateli 
mohou být veřejné nebo soukromé organizace, přičemž je priorita dávána veřejným institucím 
a NNO. Oficiálním jazykem fondu je angličtina.  

Malé granty: 
• podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a vý-

zkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu); 
• termíny pro podávání žádostí jsou 1. březen, 1. červen, 1. září a 1. prosinec; 
• maximální částka přidělená jednomu projektu je 6 000 EUR (přičemž finanční příspěvek MVF 

nemůže převýšit 80 % celkových nákladů na realizaci projektu) a grant se uděluje na dobu 
maximálně 6 měsíců (i když realizace projektu bude trvat déle). 

Standardní granty: 
• podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako 

v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 6 000 EUR a doba 
realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 80 % celkových 
nákladů na realizaci projektu); 

• termíny pro podávání žádostí jsou 1. březen, 1. červen, 1. září a 1. prosinec.  

Podrobnější informace:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond
http://visegradfund.org/home/
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8. Evropské fondy

8.1 Programy financované Evropskou komisí

8.1.1 Program ERASMUS a ERASMUS+
Programy Erasmus a Erasmus+ jsou administrovány Domem zahraniční spolupráce (DZS). 
Program ERASMUS, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je za-
měřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Základním principem 
účasti v programu ERASMUS je studium na vysoké škole nebo práce pedagoga (nebo dalšího 
zaměstnance) vysoké školy (viz Kdo se může zapojit). Erasmus navíc podporuje spolupráci vyso-
koškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. 

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:
• vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
• vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
• vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Hlavní cíle: 
• zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a zaměstnanců v rámci Evropy, a tak přispět 

k dosažení toho, aby se do roku 2012 zúčastnily mobility studentů v rámci programu Erasmus 
a programů, které mu předcházely, alespoň 3 miliony osob;

• zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v Evropě;
• zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě;
• zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a pod-

niky v Evropě.

Kdo se může do programu zapojit?
Instituce:
• vysoké školy (veřejné, státní i soukromé)
• vybrané vyšší odborné školy
• konzervatoře
• zprostředkovatelské organizace (konsorcia) 

Jednotlivci z VŠ/VOŠ:
• studenti
• pedagogové
• další zaměstnanci

Jednotlivci, kteří se účastní aktivit programu Erasmus, jsou vybíráni školami, kde studují nebo 
pracují. Konkrétní informace o nabízených možnostech výjezdů do zahraničí a podmínkách výbě-
rového řízení poskytují přímo vysílající školy. 

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci 
a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformál-
ního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.
Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/o-neformalnim-vzdelavani/
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/o-neformalnim-vzdelavani/
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z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné 
přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v ob-
dobí 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.
Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže 
a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky 
na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních 
úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdě-
lávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.
Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další 
vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.
Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
Klíčová akce 1 (KA 1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské 
studium. Účastníky mobilit mohou být studenti, stážisté, učni, mladí lidé, dobrovolníci, pracovníci 
s mládeží či odborní pracovníci působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
V rámci Klíčové akce 1 (KA 1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat 
své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
Klíčová akce 2 (KA 2) - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů podporuje me-
zinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. V rámci KA 2 je možné se 
zapojit do několika typů projektů. Jedním z nich jsou strategická partnerství, která se zaměřují na 
sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s mlá-
deží, na přenos a realizaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní nebo 
evropské úrovni.
Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA 2) pro školský sektor zís-
kávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat 
i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů 
regionální spolupráce.

KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky
Reformy a systémy vzdělávání nabízejí aktivity zaměřené na posílení kvality práce s mládeží 
a neformálního vzdělávání pro mladé lidi v Evropě (Strukturovaný dialog) či na podporu projektů 
partnerství v oblasti vysokého školství i mládeže (Budování kapacit) a aktivity či sítě určené pro 
uznávání výsledků učení (ECVET), podporu aktivit v oblasti jazykového vzdělávání (Evropská 
jazyková cena Label) nebo informační síť určenou pro vzdělávací systémy (Eurydice).

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země:
Programové země: členské státy EU – 28 zemí, členské státy Evropského hospodářského prostoru 
(Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie
Partnerské země: Partnerské země sousedící s EU - Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, 
Moldávie, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, 
Tunisko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko, Rusko
Další partnerské země: některé klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partner-
ské zemi z celého světa

verze 03, listopad 2021



16

Podrobnější informace:
https://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

Dům zahraniční spolupráce
DZS administruje celou řadu mezinárodních programů a sítí. Zatímco některé zaštiťují spolupráci 
států Evropské unie, jiné se zaměřují na specifické regiony nebo na propagaci českého školství, 
kultury a jazyka v zahraničí. Přehledně jsou všechny tyto programy a sítě uvedeny zde: https://
www.dzs.cz/programy-site

8.1.2 Národní plán obnovy
Národní plán obnovy (NPO) je plánem reforem a investic České republiky s cílem zmírnit dopady 
pandemie COVID-19 a nastartovat ekonomiku s využitím finančních prostředků z tzv. Nástroje 
pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF). Na základě předloženého NPO 
požádala Česká republika o finanční příspěvek z RRF ve výši cca 179 mld. Kč ve formě grantů, 
celková výše investic pro ČR je plánována ve výši 190,6 mld. Kč. NPO obsahuje jednotlivé oblasti 
podpory, tzv. komponenty. Pro vzdělávání je zásadní komponenta Inovace ve vzdělávání v kon-
textu digitalizace. V současné době připravuje MŠMT implementaci NPO. Aktuální informace jsou 
k dispozici zde: https://www.edu.cz/npo/

8.2. Programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů
Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky soudržnosti. Jejich 
prostřednictvím se investují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních 
rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Prostředky z těchto fondů mají zájemci možnost čerpat 
skrze jednotlivé operační programy. Česká republika vyjednala z evropských fondů pro programové 
období 2021-2027  téměř 1 bilión korun. V současné době stále ještě probíhá intenzivní příprava 
programového období 2021 – 2027. Některé operační programy byly v říjnu 2021 schváleny vládou, 
následně budou předloženy ke schválení Evropské komisi. Jedná se o:
• Operační program životní prostředí 2021 – 2027
• Operační program Zaměstnanost plus 
• Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK)
• Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021–2027 

(OP TAK)
V listopadu 2021 vláda schválila Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027 (IROP 
2021 – 2027).

Pro oblast vzdělávání budou nejdůležitějšími OP JAK a IROP 2021-2027. Aktuální informace 
k těmto dvěma operačním programům jsou k dispozici zde:
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus

Přehledně je oblast podpory vzdělávací infrastruktury v IROP 2021-2027 k dispozici zde: https://
opvvv.msmt.cz/aktualita/podpora-vzdelavaci-infrastruktury-z-irop-2021-2027.htm
První výzvy z těchto operačních programů lze očekávat v roce 2022.

https://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/
https://www.dzs.cz/programy-site
https://www.dzs.cz/programy-site
https://www.edu.cz/npo/
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/podpora-vzdelavaci-infrastruktury-z-irop-2021-2027.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/podpora-vzdelavaci-infrastruktury-z-irop-2021-2027.htm
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