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OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Obecné podmínky: 

• Výše dotace: 100 % 

• Doba realizace: 36 měsíců 

• Oprávněnými partnery jsou:  

∙ Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně 

prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v oblasti neformálního vzdělávání 

dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery:  

 spolek;  

 pobočný spolek;  

 ústav;  

 obecně prospěšná společnost;  

 registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická 

osoba;  

 zájmové sdružení právnických osob.  

• V rámci výzvy nebudou podporovány: - sportovní aktivity; - sociální služby. 

• Cílová skupina - účastníci neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci základních a středních škol); - 

pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a v oblasti neformálního a 

zájmového vzdělávání dětí a mládeže; - pedagogičtí pracovníci. 

• Partner je povinen prokázat minimálně dvouletou historii, tzn. subjekt žadatele je zapsaný do příslušné 

evidence/registru minimálně po dobu dvou let do data podání žádosti o podporu v IS KP14+. 

• Partner je povinen doložit (např. zřizovací listinou, stanovami, společenskou smlouvou, zakladatelskou 

listinou atp.) zaměření svých aktivit na práci s dětmi a mládeží a oprávnění k vykonávání vzdělávání jako 

hlavní nebo vedlejší činnosti.  

  

Podporované aktivity:  

• Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km (1 604 Kč) 

• Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km (2 112 Kč) 

• Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů (6 140 Kč) 

• Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů (10 524 Kč) 

• Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů (11 840 Kč) 

• Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů (24 990 Kč) 

• Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů (2 719 Kč) 

• Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů (6 227 Kč) 

• Klub v neformálním vzdělávání 24 hodin (6 315 Kč) 

• Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů (4 736 Kč) 

• Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů (9 996 Kč) 

• Projektový den mimo klubovnu (6 320 Kč) 


