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Základní informace o výzvě č. 82 Akční plánování v území (APU)

Druh výzvy: průběžná

Model hodnocení: jednokolový (hodnoticí komise)

Vyhlášení výzvy: 30. 9. 2020

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2022

Uzávěrky příjmu žádostí: 31. 10. 2020, dále poslední den každého měsíce až do 31. 12. 2021, od 1. 1. 
2022 průběžně.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:  30. 11. 2023

Délka trvání projektu:

• minimální délka: 10 měsíců 

• maximální délka: 36 měsíců



Alokace výzvy: 680 mil. Kč

Finanční rámec 

Aktivita Minimální výše výdajů Maximální výše výdajů

A 

(MAP III)

400 000 Kč

325 000 Kč 

+ 

(87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) 

x 

počet měsíců realizace projektu 

B 

(KAP III) 6 000 000 Kč 12 000 000 Kč

C 

(Metodická podpora 

akčního plánování)
25 000 000 Kč 50 000 000 Kč



Dokumentace výzvy

• Výzva Akční plánování v území

• Příloha č. 1 Indikátory

• Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

• Příloha č. 3 Postupy MAP III

• Příloha č. 4 Postupy KAP III

• Příloha č. 5 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru

• Pravidla pro žadatele a příjemce - část specifická

• Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 5)

Vše k dispozici na webu OP VVV u výzvy Akční plánování v území, záložka Dokumenty: 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi/dokumenty.htm

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi/dokumenty.htm


Aktivita A MAP III:

• místní akční skupiny

• obce

• městské části hlavního města Prahy

• dobrovolné svazky obcí

• sdružení/spolek obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s
právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek

Aktivita B KAP III:

• kraje

Aktivita C Metodická podpora akčního plánování

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR)

Příjemci projektů



Územní zaměření

Místo realizace i dopadu pouze území ČR 

(není umožněno realizovat projekty mimo ČR) 



Způsobilost výdajů

• pro aktivitu A (MAP) ode dne, který následuje po dni, ve kterém byla ukončena realizace projektu ve 
výzvě 02_17_047 MAP II, nebo od 1. 11. 2020, pokud na daném území nebyl realizován MAP II;  

• pro aktivitu B (KAP) ode dne, který následuje po dni, ve kterém byla ukončena realizace projektu ve 
výzvě 02_15_002 KAP.

Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů
• částečně v režimu úplného vykazování a částečně v režimu zjednodušeného vykazování použitím 

paušální sazby 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících 
způsobilých nákladů na projekt. 

Dokladování osobních nákladů – 2 možnosti:

• ISPV

• metoda 1720 – jednotkové náklady na zaměstnance (nebyla využita)



Oprávněné aktivity

Povinná aktivita:
Řízení projektu

Povinně volitelná aktivita:

Aktivita A: MAP III

- Rozvoj a aktualizace MAP
- Evaluace procesu místního akčního plánování

Aktivita B: KAP III

- Rozvoj a aktualizace KAP
- Evaluace procesu krajského akčního plánování

Aktivita C: Metodická podpora akčního plánování
- Metodická podpora MAP a KAP
- Evaluace

Žadatel vybíral vždy 
pouze 1 povinně 

volitelnou aktivitu



Aktivita A

MAP III



Aktivita A: MAP III

• příloha výzvy č. 3 Postupy MAP III

Podaktivity A1 Povinná/volitelná

A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
povinná

A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, 

zpracování a realizace konzultačního procesu jako 

součásti komunikačního plánu

povinná

A 1.3 Pracovní skupina pro financování povinná

A 1.4 Pracovní skupiny ke čtenářské a 

matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu 

každého žáka

povinná

A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti povinná

A 1.6 Pracovní skupiny pro další témata volitelná

A 1.7 Podpora škol v plánování volitelná
A 1.8 Místní akční plánování povinná

A 1.9 Spolupráce s projektem KAP povinná

A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím 

metodickou podporu akčnímu plánování v území 
povinná

A 1.11 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo 

koncepčními
volitelná

A2 Evaluace procesu místního akčního       
plánování

- vyhodnocení, zda bylo dosaženo cílů MAP a zda 
se postupovalo v souladu s principy MAP 
(účelnost), co akční plánování v území v progr. 
období 2014-20 změnilo a přineslo aktérům 
v území (dopady) a zda je zajištěno, že se 
v akčním plánování bude v území pokračovat 
(udržitelnost)

- interní, externí nebo smíšená forma evaluace

A1 Rozvoj a aktualizace MAP



Postupy MAP III, verze 2 (platné od 2.5.2022)

• v celém dokumentu: 

❖ úprava role Agentury pro sociální začleňování (z povinného člena ŘV/PS na možného člena)

❖ aktualizace hypertextových odkazů (stránky vedemeskolu.cz)

• kap. 4 – doplnění informace o realizaci projektu v rámci aktivity C výzvy (projekt P-AP), který navázal 
na projekt SRP

• podaktivita 1.8 - upřesnění v poznámkách pod čarou u tabulky Typy dohod o investicích v místě

• podaktivita 1.9 – uvedení postupu pro případ, že by v kraji nebyl realizován projekt KAP III 
(spolupráce s krajem/odborem školství namísto realizačního týmu KAP) 



Dokládání výsledků realizace podaktivit v ZoR/ZZoR (Postupy MAP III)

1.1. - složení řídicího výboru MAP, statut, jednací řád, seznam členů PS 

1.2 - aktualizovaný komunikační plán, sken/printscreen zveřejněných článků, odkaz na soc. média, 
prezenční listiny z informačních setkání

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 - zápisy a prezenční listiny z jednání PS, návrhy PS

1.7 - popisy potřeb škol/ŠAP, příp. zápisy z workshopů

1.8 – SR MAP do r. 2025 a akční plány na r. 2023, 2024, 2025

1.9 - informace o účasti na setkáních organizovaných NPI ČR v rámci projektu metodické podpory  APU, 
prezenční listiny, pozvánky a zápisy ze setkání, která příjemce sám realizoval pro setkání s RT KAP

1.10 - popis způsobu spolupráce s projektem metodické podpory APU (NPI ČR), kopie potvrzení účasti 
na vzdělávací aktivitě pořádané projektem metod. podpory APU vydaným NPI ČR

1.11 - popis způsobu spolupráce a obsahu aktivity



• aktualizovaná strategická část - Strategický rámec MAP do roku 2025                 
(tj. popis priorit, cílů, opatření v oblasti vzdělávání v daném území, vč. tabulek/seznamu investičních 
priorit)

• aktualizovaná implementační část - Akční plány na roky 2023, 2024, 2025         
(tj. přehled opatření, která budou v daném roce v území realizována a kterými bude SR MAP naplňován)

aktualizovaná analytická část zůstane u příjemce pro kontroly na místě, není třeba odevzdávat ŘO OP VVV

Hlavní výstupy projektů MAP III (ZZoR) 



Tabulky investičních priorit pro programové období 2021- 2027 
(MŠ, ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání)

Součást Strategického rámce MAP do roku 2025 (projekt MAP III) schváleného řídicím výborem projektu

SR MAP obsahující tabulky investičních priorit zveřejněný na webu MMR - územní dimenze

= 
předpoklad pro čerpání z IROP 2021+                                                                                                                   

Pozor!
• odevzdává se textová a tabulková část 

• příjemci mohou aktualizovat SR MAP max. 1x za 6 měsíců



Aktivita B 

KAP III



Aktivita B: KAP III

• příloha výzvy č. 4 Postupy KAP III Podaktivity Realizátor

1. Analýza potřeb

Analýza potřeb v území Realizační tým KAP

Analýza potřeb ve školách NPI ČR + MŠMT

2.  Prioritizace potřeb na území kraje Realizační tým KAP

Souhrnné rámce pro investice do infrastruktury Realizační tým KAP

3. PA a ŠAP pro rozvoj vzdělávání ve škole Školy

4. Tvorba akčních plánů rozvoje vzdělávání Realizační tým KAP

5. Schválení KAP
RSK, PS Vzdělávání, 

NPI ČR, MŠMT

6. Realizace KAP Realizační tým KAP

7. Průběžné vyhodnocování výsledků intervencí Realizační tým KAP

A2 Evaluace procesu krajského akčního plánování

Cílem je vyhodnocení celého procesu krajského akčního 
plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v 
programovém období 2014-2020, respektive do roku 2023 
(podle pravidla N+3). 

Za vyhodnocení procesu krajského akčního plánování 
zodpovídá evaluační jednotka OP VVV, RT bude v této 
souvislosti poskytovat spolupráci zástupcům evaluační 
jednotky OP VVV nebo jí pověřeným zástupcům. RT KAP v 
této aktivitě zároveň aktualizuje závěrečnou sebehodnotící 
zprávu zpracovanou dle Metodiky pro vnitřní evaluaci 
projektu KAP podpořeného v rámci výzvy číslo 02_15_002.

A1 Rozvoj a aktualizace KAP



Postupy KAP III, verze 3 (platné od 2.5.2022)

• Zpřesnění popisu role školy

• Úprava rozsahu poskytované metodické podpory 

• Upřesnění průběhu realizace podaktivit:

➢ Analýza potřeb ve školách

➢ Tvorba Akčních plánů rozvoje vzdělávání 

➢ Schválení KAP



Schválené dokumenty KAP III obsahující:

➢ Analytickou část

➢ Stanovení priorit

➢ Rámce pro investice do infrastruktury

➢ Roční akční plány na roky 2023, 2024, 2025

Hlavní výstupy projektů KAP III 



Indikátory

Výstupy: 

5 49 01 Počet regionálních systémů – dokument MAP/KAP - vždy hodnota 1 

5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání – pracovní skupiny zřízené v rámci projektu a 
scházející se opakovaně

Výsledek:

5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí 

- počet škol dle RED IZO zapojených do projektu + někteří příjemci započítávají i další 
zapojené organizace typu NNO, zřizovatele škol atp.



Vyloučené aktivity 

- aktivity, které nejsou popsané v přílohách výzvy Postupy MAP III, Postupy KAP III, nebo v Pravidlech 
pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4.; 

- zřizování následujících pracovních pozic: školní asistent, asistent pedagoga, školní psycholog, 
speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce, zapojení ICT technika do výuky, 
koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, odborník z praxe ve výuce;

- aktivity vedoucí k zařazování a udržení dětí a žáků ve školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 zákona č. 
564/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov či k pořízení dlouhodobého hmotného/ 
nehmotného investičního majetku. 



Co bude dál? 
OP JAK a programové období 2021-2027 

Akční plánování v území

• Priorita 2, specifický cíl 2.2 OP JAK počítá s pokračováním podpory akčního plánovaní v území

• Pokračovaní i vazby na IROP 21+ (Priorita 4, specifický cíl 4.1)

Výzva Akční plánování v území II 

• vyhlášení cca polovina roku 2023

• MAP IV: 
• část zaměřená na tvorbu/aktualizaci dokumentu MAP (pro roky 2026-27/28 – bude upřesněno)
• část implementační (resp. implementace akčních plánů připravených v MAP III)
• projekty od 12/2023 do 31.12.2025 

• implementace Dlouhodobých záměrů krajů

Výzva Akční plánování v území II 

• vyhlášení 2025 – časová návaznost na ukončené projekty MAP IV (předpoklad realizace projektů od 1/2026)

• MAP V – pouze implementační část (resp. implementace akčních plánů 2026-2027/28 vytvořených v MAP IV)



Kontakt

pro dotazy k tabulkám investičních priorit SR MAP: 

ap@msmt.cz

mailto:ap@msmt.cz

