Operační program
Výzkum, vývoj
a vzdělávání

Výzva Implementace
krajských akčních plánů I
(č. 02_16_034)
Co je cílem této výzvy?

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Podpořit intervenci v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol
a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím
realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární
s aktivitami škol.

Implementace plánovaných aktivit k naplnění
klíčových témat KAP:
• podpora realizace zastřešujících aktivit škol z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I, které povedou k naplnění alespoň
jednoho z klíčových témat KAP - tato aktivita se také týká
individuálních projektů systémových realizovaných ve
středním školství
• podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
• podpora polytechnického vzdělávání
• podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol
a zaměstnavatelů
• rozvoj kariérového poradenství
• rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
• podpora inkluze

Důraz bude kladen na:
• podporu pedagogických nebo vedoucích pracovníků škol
– vzdělávání, mentoring, síťování se zkušenějšími kolegy
• zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného
vzdělávání
• podnícení zájmu dětí a žáků o přírodovědné a technické
vzdělávání – spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
v regionu včetně vazby na budoucí zaměstnavatele
• podpora aktivit vedoucích k vytvoření podůrných a motivačních sítí pro žáky ohrožené školním neúspěchem

Kdo může o dotaci požádat?
• Kraje – vyšší územně samosprávní celky

Povinně volitelné aktivity:
• podpora čtenářské a matematické gramotnosti
• implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných
témat KAP
• tvorba školské inkluzivní koncepce kraje
• syntéza a zhodnocení produktů vytvořených v rámci
grantových projektů a individuálních projektů ostatních
v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jak a kdy si zažádat?
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím
IS KP14+ (mseu.mssf.cz).
V termínu od 12. 6. 2017 od 10:00 do vyčerpání alokace,
nepozději do 20. 12. 2017 do 14:00 hod.

Kde nalézt další informace
a kdo dotaci poskytuje?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů

Jaká je výše finanční podpory?
• Alokace na výzvu: 1 750 000 000 Kč
• Minimální výše výdajů: 10 000 000Kč
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů je závazně
stanovena pro každý kraj.
Více na http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
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