MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

„FOND ROZVOJE KAPACIT
MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL“
Harmonogram výzvy:
Vyhlášení výzvy: 15. 10. 2015
Termín předložení podkladů: 21. 12. 2015
Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí: 31. 03. 2016
Minimální výše spolufinancování: - 15 % z celkových nákladů akce
V rámci hodnocení bude zohledněna hodnota podílu spolufinancování vyšší než povinná minimální
hodnota.
Limit poskytnuté dotace: - minimálně 2 mil. Kč
MŠMT poskytuje dotace na realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a
základních škol zřizovaných obcemi zejména v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové
bytové výstavby.
Navýšení výukových kapacit lze uskutečnit formou
- výstavby nových prostor,
- přístavby, nástavby, vestavby
- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.
Z dotace lze hradit účelně a hospodárně vynaložené výdaje na projektovou činnost, inženýrskou činnost,
dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní vybavení,
informační systémy, úpravy venkovních ploch apod. bezprostředně související s vytvořením nové kapacity.
Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben, tzn. prostor,
umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání zpravidla 30 žáků základní školy, minimálně však 18
žáků prvního stupně nebo alespoň 25 žáků druhého stupně základní školy.
Doplňkové kapacity mohou být vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit.
Doplňkovými kapacitami se rozumí kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení
školního stravování a školní družiny.
II. Obecné podmínky poskytnutí dotace
Věcné podmínky:

-

ve školském obvodu obce nebo svazku obcí sse při posledním termínu zápisu k povinné školní
docházce před podáním žádosti o dotaci v tomto programu projevil nedostatek výukových kapacit
v základním vzdělávání,

-

výhled demografického vývoje ve školském obvodu obce nebo svazku obcí ukazuje, že stávající
výukové kapacity pravděpodobně nebudou v příštích alespoň 10 letech dostačovat poptávce ze
strany občanů obcí sdružených v příslušném školském obvodu obce nebo svazku obcí,

-

nové výukové kapacity nelze vytvořit jiným způsobem, který by z hlediska okamžitých nákladů i
bilance dlouhodobých nákladů a přínosů byl efektivnější,
zřizovatel má záměr využívat nové výukové kapacity k základnímu vzdělávání alespoň po dobu 10
let od vyúčtování dotace,

-
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