I N V E S T I C E

D O

R O Z V O J E

V Z D Ě L Á V Á N Í

Č.j.: 29 094/2007-41

VYHLAŠOVATEL
ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE
Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO
KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)
vyhlašuje

PRŮBĚŽNOU VÝZVU
ZPROSTŘEDKUJÍCÍM SUBJEKTŮM – KRAJŮM
k předkládání žádostí globálních grantů
z OP VK, Prioritní osy 1,
oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
1. Číslo výzvy
číslo výzvy je: 01
2. Program, prioritní osa, oblast podpory
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
3. Cíle programu a oblasti podpory
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti
ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání,
jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve
výzkumu a vývoji.
Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků
škol a školských zařízení.
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4. Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení:
Oblast podpory podpoří následující typy činností s výjimkou aktivit, které jsou uvedeny
v příloze č. 1 a budou realizovány prostřednictvím individuálních projektů ostatních:
•

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace
odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci
kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální
vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se
systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.

•

Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a
tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení.

•

Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a
personální politiky.

•

Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

Žadatel v rámci globálního grantu zajistí proporcionalitu při podpoře jednotlivých stupňů
vzdělávání (základního, středního).
5. Cílové skupiny
•

pracovníci škol a školských zařízení;

•

vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

6. Typy podporovaných projektů
Globální granty.
7. Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
8. Forma financování
V rámci OP VK bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace).
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9. Limity finanční podpory
Maximální přípustné výše alokace globálních grantů uvádí následující tabulka.
Výše alokace na GG

Alokace na GG dle
krajů

EUR

Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
CELKEM na GG

7 032 721
4 342 459
3 534 079
2 056 749
5 686 529
2 903 603
3 777 890
3 500 860
3 595 453
7 661 702
4 347 907
4 109 785
8 719 100
61 268 836

CZK (27:1)
189 883 461
117 246 389
95 420 120
55 532 214
153 536 287
78 397 270
102 003 017
94 523 221
97 077 234
206 865 957
117 393 485
110 964 193
235 415 711
1 654 258 559

10. Kritéria pro výběr globálních grantů
Základní kritéria pro hodnocení globálních grantů jsou uvedena v příloze Manuálu OP VK –
Příručce č. 7/4 – Příručka pro hodnotitele GG.
Základní kritéria pro hodnocení se týkají:
1. vazby globálního grantu na potřeby v oblasti vzdělávání;
2. přínosu pro cílové skupiny;
3. realizace globálního grantu;
4. výsledků a výstupů;
5. rozpočtu a finančního řízení globálního grantu;
6. horizontálních témat (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj).
11. Doba trvání globálních grantů
Maximální doba trvání globálních grantů je 56 měsíců od data účinnosti Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, maximálně však musí být globální grant ukončen do 31.12.2012.
12. Místo realizace projektů
Globální granty musí být realizovány na území České republiky v území níže vymezených
NUTS III (mimo území NUTS II – hl. m. Praha)
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13. Monitorování projektů
Zprostředkující subjekt je povinen v průběhu realizace globálních grantů sledovat naplňování
indikátorů výstupů a výsledků. Seznam monitorovacích indikátorů pro vyplnění ve webové
žádosti Benefit7 je uveden v příloze č. 2. výzvy.
14. Způsob výběru projektů a vyrozumění žadatele o výsledku
Žádosti budou po kontrole formálních náležitostí a provedení hodnocení přijatelnosti předány
k věcnému hodnocení hodnotitelskou komisí, která doporučí či nedoporučí globální grant ke
schválení Na základě věcného hodnocení a doporučení hodnotitelské komise bude globální
grant schválen ministrem/ministryní školství. Do 5 pracovních dnů od schválení globálního
grantu (tj. cca do 3,5 měsíce od registrace GG) bude zveřejněn seznam schválených
globálních grantů na http://www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013. Následně budou
předkladatelé o výsledku výběrového řízení vyrozuměni písemně.
15. Termíny výzvy
Datum vyhlášení výzvy: 12.12.2007
Datum zahájení předkládání žádostí: 16.1.2008
Datum ukončení příjmu žádostí: 31.3.2008 ve 12.00 hod.
První zasedání hodnotitelské komise se uskuteční v termínu od 18.-22.2.2008. Komisi
k hodnocení budou poskytnuty globální granty předložené do 30.1.2008.
16. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání
Žádost se předkládá v zalepené obálce, na které musí být uvedeno:
Povinné údaje na přední straně obálky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor řízení OP VK (O 41)
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
název a adresa žadatele
upozornění „NEOTVÍRAT“ pod adresou žadatele
Povinné údaje na zadní straně obálky
název programu: Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
číslo prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání
oblasti podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
číslo kola výzvy: 01
název globálního grantu: doplní žadatel dle GG
Žádost o finanční podporu pro globální granty musí být vyplněna na předepsaném formuláři
Žádost o finanční podporu na GG z OP VK, v programu Benefit7 pro oblasti podpory 1.1,
číslo výzvy 1. K dispozici je na webových stránkách www.eu-zadost.cz.
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Žádost v českém jazyce se předkládá elektronicky on-line (podrobný popis vyplnění a
přenosu webové žádosti do systému Monit7+ je uveden v Návodu vyplnění webové žádosti
GG), dále 1x v listinné podobě (originále) na adresu vyhlašovatele a 1 x v elektronické
podobě ve formátu *.pdf na nosiči chráněném proti přepisu (na CD).
17. Místo předložení
Adresa vyhlašovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (O 41)
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
18. Kontakt na vyhlašovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (O 41)
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Mgr. Barbora Hošková
ředitelka odboru řízení OP VK
Tel: 257 193 671
Email: barbora.hoskova@msmt.cz
Mgr. Eva Klímová
projektový manažer GG
Tel: 257 193 784
Email: eva.klimova@msmt.cz

Mgr. Ondřej Liška, v.r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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