
OPERAČNÍ  

PROGRAM
VÝZVA A PRIORITNÍ OSA POPIS VÝZVY UZNATELNÉ NÁKLADY VÝŠE FINANČNÍ PODPORY VYMEZENÍ ŽADATELE TERMÍN 

OP Praha – pól 

růstu ČR

Výzva č. 49

Začleňování a podpora žáků s 

odlišným mateřským jazykem

Prioritní osa 4  – Vzdělání a 

vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání 

prostřednictvím posílení

inkluze v multikulturní 

společnosti

Cílem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v 

multikulturní společnosti. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních 

škol především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s 

odlišným mateřským jazykem

Výzva mimo jiné nabízí možnost zahraničních stáží zaměřených na stínování metod práce 

se dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Projekty podpořené v rámci této 

výzvy budou financovány v režimu 

zjednodušeného

vykazování způsobilých výdajů na 

základě dosažených výstupů a 

výsledků zvolených aktivit. 

Výše podpory v tomto režimu není 

navázána na objem prostředků, 

které realizátor projektu

na naplnění jednotek skutečně dle 

účetních záznamů vynaložil.

Min./max. výše celkových 

způsopbilých výdajů projektu:

100 000 Kč. 

Maxinálně 500 000 Kč + (počet 

dětí/žáků x 3000 Kč)

Míra spolufinancování škol: 0%

 Hlavní město Praha

 Městské části hl.m. Prahy

 Mateřské, základní a střední školy 

uskutečňující vzdělávání na území hl. 

m. Prahy

Příjem 

žádostí od 

7.1.2019 do 

26.9.2019 

OP Výzkum, vývoj 

a vzdělávání

Výzva č. 071

Zvyšování kvality neformálního 

vzdělávání

PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání

Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání 

pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním 

vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou 

zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v 

neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické 

vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a 

badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd.

Finance mohou být použity na 

činnosti související s plněním cílů 

výzvy.  V souladu s Pravidly pro 

žadatele a příjemce OP VVV. 

Minimální výše výdajů projektu 

1 000 000 Kč

Maximální výše výdajů 

projektu 20 000 000 Kč

Spolufinancování ze strany 

žadatele 0 - 10% dle místa 

realizace a typu žadatele.

Právnické osoby, jejichž hlavním 

cílem není vytváření zisku, a které 

jsou spolkem, nebo ústavem, nebo 

obecně prospěšnou společností, 

nebo registrovanou církví nebo jimi 

zřízenou náboženskou společností 

tzv. církevní právnická osoba, nebo 

zájmovým sdružením právnických 

osob a zároveň působí v oblasti 

neformálního vzdělávání dětí a 

mládeže, případně sdružují 

organizace pracující s dětmi a 

mládeží.

 Příjem 

žádostí od 

28.2.2019 do 

6.1.2020

OP Výzkum, vývoj 

a vzdělávání

Výzva č. 077

Podpora dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PO 3: Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních 

programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Cílem je získání zkušeností v 

oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. 

Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to 

prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu 

dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

Povinná aktivita: 1. Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

2. Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených 

programů připravujících na samostatný způsob života

3. Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti 

podpory duševního zdraví dětí a žáků

4. Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence.

Finance mohou být použity na 

činnosti související s plněním cílů 

výzvy.  V souladu s Pravidly pro 

žadatele a příjemce OP VVV. 

Celková alokace na výzvu činí 

500 000 000 Kč.

Minimální výše výdajů pro 

aktivitu č. 1 a 2, případně 5: 3 

000 000 Kč

Minimální výše výdajů pro 

aktivitu č. 1 a 3: 5 000 000 Kč

Minimální výše výdajů pro 

aktivitu č. 1 a 4: 20 000 000 Kč

Maximální výše výdajů pro 

všechny aktivity: 70 000 000 Kč

Právnické osoby vykonávající činnost 

škol a školských zařízení; školy a 

školská zařízení zřízené MŠMT, 

soukromoprávní subjekty, jejichž 

hlavním účelem není vytváření zisku, 

reg. církev nebo náboženská 

společnost nebo jimi zřízená 

právnická osoba, které současně 

vykonávají veřejně prospěšnou 

činnost; územní samosprávné celky; 

příspěvkové organizace územních 

samosprávných celků; zájmová 

sdružení právnických osob nebo 

spolky. 

 Příjem 

žádostí od 

30.8.2019 do 

27.11.2019
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OP Praha – pól 

růstu ČR

Výzva č. 48

Modernizace zařízení a vybavení 

pražských škol III 

SC 4.1 Navýšení kapacity a 

zkvalitnění předškolního, 

základního a středního vzdělávání 

a zařízení pro poskytování péče o 

děti do 3 let

Musí navazovat na aktivity uvedené ve Strategickém rámci MAP!!!

Financováno EFRR

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury  na školách - modernizace zařízení a vybavení 

pražských škol.

Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro 

poskytování péče o děti do 3 let, pořízení vybavení a zařízení, stavební úpravy.

Způsobilé přímé náklady musí být:

nezbytné pro realizaci projektu a 

musí mít přímou vazbu na projekt,

vynaloženy v souladu se 

specifickým cílem OP PPR,

přiměřené a musí být vynaloženy s 

principem hospodárnosti 

(porovnání užitků s výdaji).

Celková alokace na výzvu činí 

80 000 000 Kč.

Hlavní město Praha

Městské části hl. m. Prahy

Mateřské, základní, střední školy

Vyhlášena 

16.10.2019

Příjem 

žádostí od 

18.11.2019 

do 

26.3.2020.

OP Praha – pól 

růstu ČR

Výzva č. 54

Inkluze a multikulturní 

vzdělávání III 

Prioritní osa 4  – Vzdělání a 

vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání 

prostřednictvím posílení inkluze v 

multikulturní společnosti

Financováno ESF

4.2.1 Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní 

výchovy na školách. 

4.2.2 Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, 

základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a 

městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu.

4.2.3 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve 

vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku.

Způsobilé přímé náklady musí být:

nezbytné pro realizaci projektu a 

musí mít přímou vazbu na projekt,

vynaloženy v souladu se 

specifickým cílem OP PPR,

přiměřené a musí být vynaloženy s 

principem hospodárnosti 

(porovnání užitků s výdaji).

Celková alokace na výzvu činí 

100 000 000 Kč.

Mateřské, základní, střední, vyšší 

odborné školy

Vyhlášena 

23.10.2019

Příjem 

žádostí od 

25.11.2019 

do 

29.10.2020.

AKTUÁLNÍ VÝZVY

PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY


