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Fondy EU 2014 -2020



Operační programy 2014 - 2020



Komunitární programy



Podpora školství a vzdělávání na území hl. 
m. Prahy

• Operační program Životní prostředí
• Operační program Praha – pól růstu ČR
• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
• Erasmus +



Operační program Životní prostředí
• Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí 
• Zaměření programu:

▫ Ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR
▫ Podpora efektivního využívání zdrojů
▫ Eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí
▫ Zmírňování dopadů klimatických změn

• Relevantní oblasti podpory:
▫ Projekty na realizaci úspor energie (zateplování, výměna zdroje, 

energetický management)
▫ Hospodaření s vodou (nádrže na dešťovou vodu, apod)



Operační program Praha – pól růstu ČR

• Řídící orgán: Hlavní město Praha
• Zaměření programu:

▫ Podpora Prahy v roli hlavního inovačního centra ČR
▫ Zajištění efektivního hospodaření se všemi formami zdrojů
▫ Podpora sociálních služeb a znevýhodněných osob
▫ Podpora vzdělávání a rovných příležitostí

• Relevantní oblasti podpory:
▫ Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
▫ 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a 

zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let (Modernizace zařízení a vybavení pražských 
škol- výzva č. 20, Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze – výzva 
č. 23)

▫ 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti – výzva 
21, 

▫ 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti



Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

• Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
• Zaměření programu:

▫ Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
▫ Udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti
▫ Podpora kvalitního výzkumu
▫ Systémové změny pro zkvalitnění vzdělávacího systému v ČR

• Relevantní oblasti podpory: 
▫ Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro ZŠ a MŠ), 

výzva 23
▫ Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV (výzva č. 7) 
 Budování kapacit pro rozvoj škol II (Formativní hodnocení, Vzdělávání vedoucích 

pedagogických pracovníků, Propojování formálního a neformálního vzdělávání –
rozvoj klíčových kompetencí, Podpora pracovníků formálního a neformálního 
vzdělávání, Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného 
cizího jazyka, Kompetence pro demokratickou kulturu)



Erasmus +
• Řídící orgán: Evropská komise (V ČR Dům zahraniční spolupráce)
• Zaměření programu:

▫ Projekty mobility osob
▫ Projekty spolupráce

• Relevantní oblasti podpory: 
▫ Výukové pobyty
▫ Profesní rozvoj
▫ Realizace strategických partnerství



Projekt

• Projekt je jedinečná aktivita zaměřená na změnu, omezená časem, předem
daným rozpočtem a lidskými zdroji. Je pokusem o změnu k lepšímu, o
inovační činnost, zahrnuje zavádění nových postupů a metod (např.
rekonstrukce učebny a vybavení počítači, zateplení budovy, stavba hřiště,
inovace vzdělávacího programu, nový program pro prevenci předčasných
odchodů

• Každý projekt má tyto vlastnosti:
▫ předem stanovený cíl (účel, smysl);
▫ určený začátek a konec (časové omezení);
▫ vlastní rozpočet (finanční omezení);
▫ přináší inovace;
▫ obsahuje riziko (je to pokus o něco nového);
▫ přidanou hodnotu vzdělávání, zavedení nových metod ve výuce cizího

jazyka).



Příprava projektu financovaného z 
fondů EU
• Projektový záměr
• Zdroj financování/výzva
• Podání žádosti o dotaci
• Hodnocení a výběr projektu
• Realizace
• Monitorování projektu
• Žádost o platbu
• Publicita
• Kontrola
• Udržitelnost projektu 



Podání žádosti o platbu 
• Probíhá v IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/)
• Formalizovaný formulář (předepsaná pole, jaký problém projekt řeší, jaké jsou příčiny 

problému, cíle projektu, inovace, realizační tým, cílové skupiny, indikátory, rozpočet, atd.)
▫ Samostatně, vlastními kapacitami
▫ Konzultační firmy

• Pouze elektronicky (nutný elektronický podpis)
• Přílohy dle výzvy
• Výše podpory:

• Financování: Zálohové/Zpětně

https://mseu.mssf.cz/


Doporučení 

• Dejte příležitost mladším kolegům

• Nebojte se EU projektů, je to příležitost pro rozvoj vaší 
školy



Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Kocánek
15. června 2017


	�Možnosti financování základního a předškolního vzdělávání z fondů EU
	Fondy EU 2014 -2020
	Operační programy 2014 - 2020
	Komunitární programy
	Podpora školství a vzdělávání na území hl. m. Prahy
	Operační program Životní prostředí
	Operační program Praha – pól růstu ČR
	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
	Erasmus +�
	Projekt��
	Příprava projektu financovaného z fondů EU��
	Podání žádosti o platbu �
	Doporučení �
	�Děkuji za pozornost

