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                                 Změny v roce 2017 
 

 zkrácení názvu Programu 

 zúžení okruhu způsobilých žadatelů (právnické osoby neziskové charakteru 

bez ohledu na právní formu, jejichž hlavním účelem je provádět vzdělávání a talentmanagement, 
mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení zájmového vzdělávání bez ohledu na právní 
formu) 

 rozšíření možnosti účasti škol v jednotlivých tématech 

 zpřesnění témat podpory a jejich specifikace 

 zařazení nových témat (Podpora krajských a celostátních soutěží škol, Spolupráce 

vysokých škol na řešení problematiky města formou studentských prací) 

 rozšíření dotačního období o 1. čtvrtletí následujícího 
roku (z důvodu překlenutí období pro kontinuální pokračování úspěšných projektů) 

 snížení předpokládaného objemu PP (z 50 mil. Kč na 40 mil. Kč) 

 způsob podání žádosti (nově přes aplikaci EvAgend) 
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                              Okruh způsobilých žadatelů 
 

 právnické osoby neziskového charakteru se sídlem na území SMO  
bez ohledu na právní  formu, jejichž účelem je provádět vzdělávání  
nebo talentmanagement (s výjimkou příspěvkových organizací)  
– téma A a téma B 

 

 mateřské školy, základní školy – téma A, B a D 

 střední školy – téma A, C a D 

 vysoké školy – téma A, B, C a D 

 školská zařízení zájmového vzdělávání – téma A, B a D 
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                                         Témata podpory 
 

A) Talentmanagement na území SMO  

 

B) Systematický rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti 
dětí, žáků, studentů a pedagogů  

 

C) Podpora vzniku nových a rozvoje stávajících vzdělávacích oborů  
a programů, které podporují budoucí odborníky chybějící na trhu práce 
na území SMO 

 

D) Podpora krajských a celostátních soutěží mateřských, základních  
a středních škol v přírodovědných a technických oblastech  
Spolupráce vysokých škol na řešení problematiky města Ostravy formou 
studentských prací 
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             Výše požadovaných peněžních prostředků  

                                     na 1 projekt  

 

   

 

 

 téma A a D min. částka 100 tis. Kč a max. 2 mil. Kč  
 

 téma B a C min. částka 500 tis. Kč a max. 15 mil. Kč 
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                              Lhůta a způsob podání žádosti 

 

 

 

 lhůta pro podání žádostí je stanovena od 19.12.2016 do 10.01.2017 

 

 

 písemně a nově také elektronicky prostřednictvím aplikace EvAgend  
(postup podání žádosti je zveřejněn na webových stránkách města) 
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                                       Uznatelné náklady projektu 
                                                      (čl. X., odst. 3 Programu) 
 investiční  

 pořízení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč 
 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis. Kč 

 

 neinvestiční 
 spotřeba materiálu  
 pořízení drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč 
 pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku do 60 tis. Kč 
 opravy exponátů a expozic včetně materiálu 
 nájem a služby spojené s nájmem 
 cestovné, doprava, přeprava materiálu, ubytování, stravování, pitný režim  
 tiskové a grafické služby 
 propagace a reprezentace související s realizací projektu 
 věcné ceny 
 jiné náklady  
 mzdové náklady vč. zákonných odvodů (při plném pracovním úvazku je maximálně uznatelná hrubá 

mzda ve výši 28 500 Kč + zákonné odvody tj. 38 190,- Kč, u dohod konaných mimo pracovní poměr 
max. hodinová sazba 175 Kč; uznatelné jsou pouze náklady související s odpracovanou pracovní 
dobou (nelze uplatnit náklady na dovolenou, nemocenskou, tvorbu FKSP; mzdové náklady jsou 
uznatelné max. do 60 % poskytnutých peněžních  prostředků) 
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                                     Hodnocení projektů 

                                                      čl. XIV. Programu 

 

 doporučen k podpoře bude každý projekt, který dosáhne alespoň  
60 bodů ze 100 možných 

 

 kritéria hodnocení projektů 
 potřebnost projektu, služby  (40 bodů) 

 cílová skupina (10 bodů) 

 realizace služby, aktivity (15 bodů) 

 zkušenosti s řešením analogických problémů, s řízením a realizací projektů obdobného 
charakteru (5 bodů) 

 aplikace do praxe (30 bodů) 
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                                                                  Kontaktní osoby 
    

 

    
 

 

     Ing. Marta Chylová 

599 443 203 

mchylova@ostrava.cz 
 
 

 
         

 
 
 

 

 

 

 

    Ing. Roman Waluszczyk 

599 443 195 

rwaluszczyk@ostrava.cz 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
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