
Dotační možnosti NNO přes MAS Bobrava
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Program rozvoje venkova (PRV)



PRV – čl. 20 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

•Podporovány jsou pouze investiční výdaje vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na
MAS.

•Výše dotace je 80 % způsobilých výdajů.

•Výše způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč - ???

•Podporované aktivity (tj. způsobilé výdaje):
• rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, 

toalety) včetně obecních knihoven,

• pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven,

• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% 
projektu, 

• nákup nemovitosti.

•Režim de minimis - 3 předešlé roky podpora z EU nepřesahuje 200 tis. EUR.
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PRV – čl. 20 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

•Dotaci nelze poskytnout na:
• hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich

zázemí (šaten),
• nákup knih apod., podpořit lze pouze výstavbu/obnovu knihoven včetně základního vybavení,
• kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla,

systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů.
• projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují

výši 200 000 Kč,

• pořízení použitého movitého majetku,
• DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu,
• prosté nahrazení investice.
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PRV – čl. 20 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

•Oprávnění žadatelé:
• obec nebo svazek obcí, 

• příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, 

• nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), 

• registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) PO.

•Důležité podmínky:
• projekt je v souladu s plánem/programem rozvoje příslušné obce,

• žadatel NNO – podmínka historie min. 2 let před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je
předmětem dotace.

• Knihovny – pouze knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách….

• Právní vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány staveb. výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min.
50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.

• Právní vztahy k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené technologie nebo vybavení: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.
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Program rozvoje venkova přes MAS – obecné podmínky

•Projekt lze realizovat na území MAS Bobrava.

•Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.

•Žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi.

•Realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

•Žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů.

•Doba udržitelnosti projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.
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Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) 
tzv. Šablony pro NNO



OP VVV – obecné podmínky
• Dotace ve výši 100 %.

• Doba realizace: až 36 měsíců.

• Cílová skupina: děti od 3 let, žáci základních a středních škol, pracovníci org. v
neformálním a zájmovém vzdělávání.

• Oprávněnými partnery jsou právnické osoby s min. dvouletou historií, jejichž hlavním
cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v
oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže:
• spolek, pobočný spolek,

• ústav,

• obecně prospěšná společnost,

• registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) PO,

• zájmové sdružení právnických osob.
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OP VVV – 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)
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OP VVV – vzdělávání pracovníků v neformálním 
vzdělávání

• Tematické varianty: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky,
osobnostně sociální rozvoj, inkluze, podnikavost, polytechnické vzdělávání, ICT,
projektová výuka, kulturní povědomí a vyjádření.

• 1 šablona = 8 hod. kurzu (např. 32 hod. kurz = 4 šablony).

• Vzdělávací kurz musí být akreditovaný.

• Výstup: certifikát, potvrzení/smlouva o práci s dětmi a mládeží.

• 1604 Kč / 2112 Kč (nad 10 km).
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OP VVV – sdílení zkušeností pracovníků v neformálním 
vzdělávání

• Provedení min. 2 návštěv pracovníka z vysílající NNO v celkovém rozsahu min. 8
hodin (během 12 měsíců) v jiné instituci.

• Hostitelskou organizací může být kromě NNO i škola či školské zařízení.

• Cílem je podpora pracovníků a zvýšení kvality prostřednictvím vzájemné
výměny zkušeností.

• Výstup: zápis o provedených návštěvách, v případě financování osobních
nákladů i PS/DPČ/DPP.

• 6 140 Kč / 10 524 Kč (s fin. osobních nákladů)
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OP VVV – tandemové neformální vzdělávání

• 2 pracovníci společně naplánují a zrealizují 10 hodin tandemové výuky (10x60
min.) v průběhu 5 měsíců, kdy probíhá vzdělávání.

• Kolegou v tandemu může být:
• pracovník stejné NNO,

• pracovník z jiné NNO,

• pedagogický pracovník školy/školského zařízení,

• Výstup: záznam z realizace tandemu, v případě financování osobních nákladů i
PS/DPČ/DPP.

• 11 840 Kč / 24 990 Kč (s fin. osobních nákladů).
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OP VVV – zavádění nových metod

• Tematické varianty: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky,
osobnostně sociální rozvoj, inkluze, podnikavost, polytechnické vzdělávání, ICT,
projektová výuka, kulturní povědomí a vyjádření.

• Expert (může být externí) vede vzdělávací blok 5 hodin vzdělávacích aktivit pro 2
pracovníky NNO. Expert ve spolupráci s každým zapojeným pracovníkem připraví
jednu 60 min. lekci a následně provedou společnou reflexi.

• Výstup: záznam o realizaci aktivity, v případě financování osobních nákladů i
PS/DPČ/DPP.

• 2 719 Kč / 6 227 Kč (s fin. osobních nákladů).
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OP VVV – klub 24 hodin

• Tematické varianty: klub demokratického občanství, badatelský klub, klub
praktických dovedností.

• Min. 6 účastníků, účast min. 75 %.

• Pravidelně se opakující bloky – každý měsíc min. 2 bloky, celkem 24 hodin (á 60
min) v 6 – 10 měsících.

• Klub je nabízen zdarma, musí být pro NNO novou aktivitou.

• Výstup: kniha docházky klubu, čestná prohlášení.

• 6 315 Kč.
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OP VVV – projektový den v klubovně/ mimo klubovnu

• Aktivita je určena pro min. 1 pracovníka NNO a 1 odborníka z praxe.

• Čtyřhodinový blok projektového vzdělávání.

• Varianta mimo klubovnu – ve vzdálenosti min. 10 km od klubovny, min. 10
účastníků.

• Výstup: záznam z realizace projektového dne , v případě financování osobních
nákladů i PS/DPČ/DPP.

• V klubovně: 4 736 Kč / 9 996 Kč (s fin. osobních nákladů).

• Mimo klubovnu: 6 320 Kč.
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Dotazy, záměry, připomínky



Děkujeme za pozornost 

Mgr. Jiří Hrubý 
• E-mail: hruby@masbobrava.cz

• Tel: +420 608 961 022

Ing. Alena Kováříková

• E-mail: kovarikova@masbobrava.cz

• Tel: +420 603 891 379

Sídlo: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

Kancelář: Nebovidy 250, 664 48 Nebovidy

www.masbobrava.cz


