Aktualizace: 07. 02. 2019
MŠMT OPVVV
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalnihovzdelavani.htm
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. Realizace aktivit
povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání. Tato výzva je určena
oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, včetně hl. m. Prahy.
Žádost o podporu je možné podávat od 15. 2. 2019 do 6. 1. 2020.

MAS Lašsko, z.s.
MAS Lašsko z.s. – IROP – Předškolní vzdělávání
http://maslassko.cz/irop.php
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity
kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských
škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Projekty je možné podávat od 5. 2. 2019 do 26. 5. 2019.

MAS Lašsko, z.s.
Mikrogranty http://www.maslassko.cz/mikrogranty.php
Typy podporovaných záměrů: • znovuobnovování tradic a řemesel v obcích • propagace
místních produktů a producentů • rozvinutí spolupráce místních obyvatel, spolků, organizací
a dalších aktérů v území • propagace kulturního a přírodního bohatství • práce s dětmi a
mládeží, alternativní vzdělávání • aktivní zapojení obyvatel do života v obcích, podpora
tradičních, kulturních a sportovních akcí • předávání informací o ochraně přírody,
environmentální vzdělávání • propagace zdravého životního stylu, osvětová činnost
Podpořeny mohou být projekty žadatelů z těchto členských obcí MAS Lašsko
(http://www.maslassko.cz/mapa_mas.php)
Výzva pro rok 2019 bude vyhlášena v únoru
Moravskoslezský kraj
https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí - Podpora školních
projektů, které umožní realizovat dlouhodobé školní záměry v oblasti EVVO, exkurzí na farmy
spojené např. s ochutnávkou místních produktů, seznámením se s jejich procesem výroby
a v obecné rovině také s principy ekologického zemědělství.
Pro rok 2019 byla výzva ukončena v 11/2018, další výzva pravděpodobně 10-11/2019
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování Projekty zaměřené
na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů
na podporu bezpečného klimatu, projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti
selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování, projekty
zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice
prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia pro školní
metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti

Pro školní rok 2018/2019 byla výzva ukončena, případné vyhlášení další výzvy nutno
sledovat na webu kraje
Grantový program Innogy Gas Storage
https://www.innogy-gasstorage.cz/cs/grantovy-program/ Prioritně jsou podporovány aktivity
orientované na mladé lidi a rodiny s dětmi. Pomoc žadatelům z obcí, které se nacházejí v
sousedství či přilehlém okolí jejích provozů (Štramberk, Kopřivnice, Ženklava, Nový Jičín,
Rybí a Závišice)
Grantový program pro rok 2019 je vyhlášen, termín pro uzavření přihlášek je 31. 3.
2019.
Nadace ČEZ
http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html
Grantová řízení, ve kterých mohou být žadateli školská zařízení:
Oranžové hřiště - http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovehriste.html Výstavba a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či
jiných hřišť.
Podpora regionů - http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podporaregionu.html Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví,
sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
Žádosti jsou přijímány v průběhu celého roku.
Nadace Partnerství
https://nadacepartnerstvi.cz/
Zelené oázy https://nadacepartnerstvi.cz/Granty/Pro-zadatele/Pro-skoly Revitalizace
školního parku, obnova naučné stezky nebo ovocného sadu, vytvoření bylinkové zahrádky.
Výzva pro rok 2019 se připravuje.
Nadace Via
https://www.nadacevia.cz/
Živá komunita https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/ Podporuje pozitivní změnu,
vzájemné potkávání, spolupráci lidí a upevňování lidských vztahů prostřednictvím
společných zážitků. Jedná se např. o: • vytváření míst k sousedským setkávání, komunitní
dílny, zahrady a centra • nekomerční kulturní akce • úpravy zanedbaných míst, společné
proměny parků • obnovy památek a tradic, mapování místní historie a vzpomínek pamětníků
• oživení veřejného prostoru, ulic a náměstí, pouliční slavnosti • veřejné diskuze, komunitní
plánování a hledání vize komunity • obnovu krajiny, cest, studánek či výsadbu alejí • oživení
chátrajících staveb (nikoli ale rekonstrukce) a jiné
Místo kde žijeme https://www.nadacevia.cz/misto-kde-zijeme/ Podporuje přeměnu konkrétní
veřejný prostor dle potřeb veřejnosti. Spolupráci s různými lidmi z různých sfér veřejného
života, vytvoření prostoru pro diskusi, možnost zapojení lidí do života obce a prohlubování
vztahu lidí k místu, kde žijí.
Výzvy pro rok 2019 se připravují.
Nadační fond Hyundai
http://www.nadacnifondhyundai.cz/ Podporuje komunitní projekty realizované zejména v
oblastech bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín, jež se věnují ochraně a zlepšení
životního prostředí, transparentnosti veřejné správy či přístupu veřejnosti k rozhodování.
Výzva pro rok 2019 se připravuje.
Nadace Karla Janečka
https://www.nadacekj.cz/ Zaměřuje se ze na projekty zaměřené na rozvoj soft-skills dětí ve
věku 6-18 let, na projekty zapojování dětí v této věkové skupině do rozhodování a
na systémové změny ve vzdělávání.
Žádosti jsou přijímány v průběhu celého roku.

