Jak na Šablony III
Výzva č. 02_20_080 a 02_20_081
Mgr. Martina Čapková, DiS.
MŠMT, Administrátor zjednodušených projektů

Základní data k výzvě
Výzva č. 02_20_080: pro oprávněné žadatele v MRR (13 krajů)
Výzva č. 02_20_081: pro oprávněné žadatele v VRR (Praha)
https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
• Vyhlášení výzvy: 31. 3. 2020
• Žádosti je možné podávat do: 29. 6. 2021 do 14 hod.
• Projekty je možné realizovat do: 30. 6. 2023
• Délka realizace: 12 - 24 měsíců
• Alokace: celkem cca 3 mld. Kč
• Fond: ESF (neinvestiční)
• Výše dotace: 100.000 Kč – 5 mil. Kč (resp. režim de minimis:
200.000 EUR za poslední 3 po sobě jdoucí účetní období)

Oprávnění žadatelé
MŠ, ZŠ nezřizované organizačními složkami státu
MŠ, ZŠ zřizované MŠMT
• zapsané ve školském rejstříku,
• ve školním roce, ve kterém podávají žádost o podporu, mají min.
1 dítě/žáka dle statistiky z 30. 9.,
• mají vyplněný dotazník (po min. 3měsíční činnosti)

• subjekty, které nejsou zřízeny krajem, obcí/svazkem obcí či MŠMT,
které by realizovaly projekt v režimu de minimis, mohou čerpat
max. 200 000 EUR za poslední 3 účetní období z veřejných
prostředků.

Překryv projektů
Možnost překryvu aktivit v II. vlně šablon a III. vlně šablon,
pokud škola požádá o prodloužení aktivit u projektu II. vlny
šablon z důvodu dočasného uzavření škol, tj. datum začátku
realizace nemusí navazovat na konec realizace předchozího
prodlouženého projektu.
Nelze realizovat současně stejné aktivity Šablony II a Šablony III.

Maximální alokace pro 1 projekt
Minimální: 100.000,- Kč
Maximální: 200 000 Kč na subjekt + 1 500 Kč na dítě/žáka (max.
5 mil. Kč, popř. dle registru minimis)
Podmínka: vybírat šablony do max. možné výše pro jednotlivé
IZO - počítá kalkulačka indikátorů
Počet žáků: k 30. 9. 2019/2020 (dle přílohy vyvěšené u výzvy).

Dotazníkové šetření
Termíny vyplňování:
1. Školy, které se neúčastnily Šablon II
od: vyhlášení výzvy
do: ukončení výzvy
2. Školy, které se účastní/ly Šablon II
od: nejdříve 6 měsíců před ukončením realizace projektu
do: konce realizace projektu

MŠ, ZŠ, které realizují Šablony II
- vyplňují JEDEN dotazník: https://sberdat.uiv.cz/login
•

Po vyplnění a finalizaci dotazníku jsou vygenerovány 2 výstupy pro ukončení Šablon II a pro vstup do Šablon III

•

Pro Šablony II slouží jako vyhodnocení prvního projektu (musí se
prokázat posun v případě indikátoru 5 10 10)

•

Pro Šablony III slouží zároveň jako vstupní dotazník –
vyhodnocuje aktuální nejslabší oblast

•

Po finalizaci dotazníku nelze editovat!

Povinná šablona ke zvolení
•

Projektový den ve výuce (MŠ i ZŠ)

- polytechnické vzdělávání,
- environmentální vzdělávání,
- podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení
- kariérové poradenství (pouze ZŠ)

•

Nutnost zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast
žadatele, která vyplynula z dotazníkového šetření

Zásadní změny
Pouze 1 záloha – 100%
Pouze 2 ZoR
Sledovaná období
• 1. sledované období: začátek realizace + 6 měsíců - ZoR
• 2. sledované období: od 7. měsíce do konce realizace - ZZoR

Práce s Kalkulačkou indikátorů
Kalkulačka indikátorů
- počítá náklady na stáže, specifické cíle, indikátory, hlídá výši
dotace celkem i pro jednotlivé subjekty
Kalkulačka indikátorů pro ZoR
- počítá indikátory za splněné aktivity, sníženou šablonu (po zadání
počtu dní nepřítomnosti v daném měsíci)
Kalkulačka indikátorů pro změny aktivit
- počítá rozdíl mezi původní výší dotace a novou výší dotace při
změnách aktivit – šablona Úspory k rozdělení

Indikátory
6 00 00 Celkový počet účastníků (milník, bagatelní podpora 24 hodin) –
započítávají se ti pedagogové, kteří se vzdělávají min. 24 hodin v rámci
zvolených šablon – povinný k naplnění.
Pro vykázání milníku 6 00 00 - nutné pracovat v systému IS ESF 2014+
5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově
získané poznatky a dovednosti - povinný k naplnění
5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání
(+ vykazovat 5 15 10, 5 16 10, 5 17 10) – povinný k naplnění

Splnění aktivit projektu
Splnění účelu dotace
= naplnění výstupů šablon za alespoň 50 % částky dotace uvedené v
právním aktu.
Vracení finančních prostředků za nerealizovanou šablonu
Pokud nebude realizována šablona nebo nebude uznán výstup šablony ze
strany poskytovatele dotace, potom budou vráceny finanční prostředky za
tuto nerealizovanou šablonu
Vracení finančních prostředků za částečně nerealizovanou šablonu
Pokud nebude realizována část šablony nebo nebude uznána část výstupu v
šabloně, která obsahuje krom Celkových nákladů na aktivitu také Celkové
náklady na jednotku výstupu, potom budou vráceny finanční prostředky za
nerealizované jednotky výstupu.

Způsobilé výdaje
Časový rámec dle výzvy:
• pokud byly výstupy dosaženy v době realizace projektu (a schváleny ze
strany poskytovatele dotace), jsou s nimi související výdaje z hlediska
času způsobilé.
• před datem zahájení lze hradit budoucí aktivity (např. letenky na stáže)
• Využití ICT ve vzdělávání: tablety/notebooky = výstup = do školy fyzicky
obdržet v době realizace

Finanční prostředky nelze využít:
• na investice
• na to, co je nárokové ze zákona
• pokud je stejná aktivita financována z jiného zdroje/realizována v rámci
jiného projektu apod.

Nová šablona
Zahraniční stáže pedagogických pracovníků
(30 – 120+ hodin)
•

Cíl: vzdělávání pedagoga v délce 5 – 20 dní v průměru po 6
hodinách (tj. min. 30 hodin)
• 1 jednotka = 1 den stáže
• Stáže je třeba zadat do Kalkulačky indikátorů
• V IS KP 14+: počet jednotek = celková finanční výše stáží

Kontakty – podpora žadatelům/příjemcům
Konzultační linka pro šablony:
- každý pracovní den od 9 do 15 hodin (v době nouzového
stavu dle informace na webu OP VVV)
- tel. +420 234 814 777
- e-mail: dotazyZP@msmt.cz
Konzultace pro MAS:
sablonymas@msmt.cz

Děkuji za pozornost

