
Výzva Inkluzivní vzdělávání pro sociálně  
vyloučené lokality II (SVL II) (č. 02_19_075)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Co je cílem této výzvy? Jaké jsou oprávněné aktivity?

Jak a kdy si zažádat?

Kdo může o dotaci požádat?

Jaká je výše finanční podpory?

Jaké cílové skupiny mohou  
být podpořeny?

Zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území 
sociálně vyloučených lokalit (SVL). Podpora obcí 
a krajů, na jejichž území leží SVL, v roli koordinátorů 
řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Zajištění 
finančních prostředků pro mateřské, základní a střední 
školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání na 
zavádění a realizaci individuální integrace. Pořádání 
osvětových aktivit pro veřejnost, podpora vzniku 
nových platforem, realizace workshopů pro jednotlivé 
aktéry ve vzdělávání a možnost absolvovat stáže do 
zemí EU.

Všechny projekty musí obsahovat jak aktivity povinné, 
tak i některé aktivity povinně volitelné. Podrobnosti k níže 
uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel 
pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinné aktivity:
• Řízení projektu (aktivita povinná pro všechny kategorie 

žadatelů)
• Podpora obce/kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání 

(aktivita povinná pouze pro žadatele kategorie I a II)

Povinně volitelné aktivity:
• Předškolní vzdělávání
• Prevence školní neúspěšnosti
• Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách  

a školských poradenských zařízeních

Výzva byla vyhlášena dne 21. 1. 2019. Žádosti  
o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ 
(https://mseu.mssf.cz) v termínu od 21. 1. 2019  
do vyčerpání alokace, nejpozději do 30. 6. 2020  
do 14:00 hod.

Povinné cílové skupiny
• Žáci/děti ze socioekonomicky znevýhodněného  

a současně kulturně odlišného prostředí
• Rodiče a osoby, jimž je dítě/žák svěřeno do péče

Další oprávněné cílové skupiny
• Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze 

vzdělávání
• Děti a žáci, pokud jsou aktivity projektu zaměřeny na 

vytváření inkluzivního prostředí ve škole a v dalších 
zařízeních pro zájmové vzdělávání 

• Pracovníci škol a školských zařízení, management škol  
a školských zařízení

• Pracovníci a dobrovolníci působící v oblasti vzdělávání 
nebo asistenčních služeb a v zájmovém vzdělávání, 
studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na 
vzdělávání

• Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských 
zařízení

• Veřejnost

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících 
kategorií a zároveň musí splňovat všechny podmínky 
uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce 
– specifická část. Kompletní výčet oprávněných žadatelů 
a partnerů je uveden v textu výzvy (bod 4.1 a 4.2).

Kategorie I
• Obce 
• Sdružení obcí zapsané ve veřejném rejstříku s právní 

formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek
• Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí 
• Městské části hl. m. Prahy

Kategorie II
• Vyšší uzemní samosprávné celky – kraje (včetně hl. města 

Prahy)

Kategorie III
• Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není 

vytváření zisku 
• Zájmová sdružení právnických osob

• Alokace výzvy: 700 000 000 Kč
• Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč
• Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč
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