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MAPOVÁNÍ ZÁJMU O ZAPOJENÍ DO 

PROJEKTU – ŠABLONY PRO NNO 

 
Na základě vyhlášení výzvy z MŠMT (výzva č.02_18_071) Zvyšování kvality 

neformálního vzdělávání, pořádá MAS ORLICKO informační schůzky. 

 

Informační schůzky proběhnou: 

 

➢ 25. 3. Žamberk – sídlo MAS ORLICKO, z.s. (Zemědělská 1004) 

 

➢ 27. 3. Králíky – Evropský dům (Dlouhá 353) 

 

➢ 1. 4. Ústí nad Orlicí – sídlo Centra celoživotního vzdělávání (Špindlerova 

1167) 

 

Semináře proběhnou vždy od 16 hodin. Kapacita seminářů je 30 osob. V případě 

vysokého počtu zájemců bude seminář přidán 

 

ŠABLONA = předem definovaná aktivita (včetně finanční částky) 

 

PŘÍKLADY AKTIVIT:  

 

Částky: bez financování osobních nákladů/s financováním osobních nákladů 

 

✓ Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – školení, kurzy min. 8 

hodin, náklady:  

• 1 604,- Kč – do 10km/2 112,- Kč – dále jak 10 km 

 

✓ Sdílení zkušenosti pracovníků v neformálním vzdělávání – vzájemné návštěvy 

pracovníků, rozsah 20hodin, náklady:   

• 6 140,- Kč/10 524 Kč 

 

✓ Tandemové neformální vzdělávání – společná výuka dvou pracovníků; 

náklady: 
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• 11 840,- Kč/24 990,-  

 

✓ Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání -  spolupráce tří 

pracovníků, např.: bude-li zvolena varianta matematická gramotnost, lze využít 

různé typy her (deskové, pohybové, logické), varianta ICT – ukázka aplikací, 

apod. 

• 2 719,- Kč/6 227,- Kč 

 

✓ Kluby v neformálním vzdělávání - 24 hodin; varianty – badatelský klub – 

přírodovědné, technické a společensko vědní obory; klub demokratického 

občanství – rozvíjení dovedností: týmová práce, komunikace, vzájemná 

tolerance; klub praktických dovedností – řemeslné zaměření, klub zaměřený na 

péči o rostliny, živočichy či krajinu 

• 6 315, - Kč 

 

 

 

✓ Projektový den v klubovně, délka 4 hodiny, 10 km v okolí klubovny; 

spolupráce s odborníkem z praxe; náklady: 

• 4 736,- Kč/9 996,- Kč 

 

✓ Projektový den mimo klubovnu, délka min, 4 hodiny, vzdušnou čarou min. 10 

km od klubovny; např.: exkurze do muzea; spolupráce s odborníkem z praxe; 

náklady: 

• 6 320,- Kč 

 

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT? 

 

✓ Nezisková organizace, která může být spolkem, ústavem, obecně-prospěšnou 

společností, registrovanou církví nebo jí zřízenou náboženskou společností 

(církevní právnická osoba) – pokud mají alespoň žádost za 1 000 000,- jinak 

musí žádat s partnery. 
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ZPŮSOBILOST ŽADATELE 

 

✓ Žadatel, který je způsobilý, musí zároveň prokázat, že působí v oblasti 

neformálního vzdělávání dětí a mládeže (3-15let) minimálně 2 roky. 

 

PARTNERSTVÍ 

 

✓ Žadatelé mohou předložit projekt samostatně, nebo ve spolupráci 

s partnerem/partnery. 

✓ Oprávněnými partnery jsou: Právnické osoby, 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, registrovaná církev nebo jimi zřízenou 

náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba, zájmové sdružení 

právnických osob) 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

✓ Ex-ante 

✓ Zálohové platby -  první zálohová platba ve výši 35% 

 

MINIMÁLNÍ VÝŠE PROJEKTU – 1 000 000,- Kč 

 

DÉLKA PROJEKTU: 2 – 3 roky 

 

DATA PRŮBĚŽNÝCH UZÁVĚREK PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 

 

• 15. 4. 2019  

• 31. 7. 2019 

• 15. 10. 2019 

• 6. 1. 2020 
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