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Program na podporu školství z rozpočtu SMO  

na rok 2021 
 

 

 
Účel poskytnutí peněžních prostředků: 

 program je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území 

statutárního města Ostravy 
 

Program je určen pro: 

 MŠ, ZŠ, SŠ, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby 

neziskového charakteru se sídlem na území SMO 

 subjekty, které prokazatelně vykonávají činnost v oblasti školství minimálně 

jeden rok 
 

Finanční rámec: 

 předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu SMO 

je 7,7 mil. Kč 

 min. výše dotace/příspěvku na 1 projekt je stanovena na částku 40 tis. Kč, 

max. výše dotace/příspěvku na 1 projekt je stanovena na částku 250 tis. Kč. 



Program na podporu školství z rozpočtu SMO  

na rok 2021 

Elektronizace způsobu podání žádosti 
 

 žadatel musí mít zřízenou datovou schránku s uznávaným nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem 
 

 budou pouze 2 přílohy k žádosti:  

      1) fotokopie smlouvy o vedení účtu u peněžního ústavu  

      2) Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu de minimis 
 

 způsob podání žádosti bude pro žadatele jednodušší, žádost se nebude 

muset odesílat v tištěné podobě, po vyplnění žádosti v aplikaci EvAgend 

bude v závěru žadatel vyzván k odeslání a tímto krokem dojde  

k zaevidování žádosti, jak v informačním systému EvAgend, tak  

v elektronické spisové službě města (bude přidělen kód žádosti a zároveň 

také číslo jednací ve spisové službě města) 
 

Lhůta pro podání žádosti je stanovena na období od 5.10. do 16.10.2020 

 

 

 

 



 

Témata podpory:  
  

A. Celoroční i jednorázové zájmové a vzdělávací aktivity, významné akce 

celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky 

základních a středních škol 

     (žadatelem mohou být základní školy a střední školy) 
 

B. Celoroční i jednorázové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti 

mateřských škol 

      (žadatelem mohou být  mateřské školy a základní školy jejichž součástí je          

       mateřská škola) 
 

C. Zájmové a vzdělávací aktivity pro děti mateřských škol, žáky 

základních a středních škol, které jsou realizovány školskými 

zařízeními zájmového vzdělávání a právnickými osobami neziskového 

charakteru 

(žadatelem mohou být školská zařízení zájmového vzdělávání, spolky, 

nadace, nadační fondy atd.) 

 



Přihlašování do VŘ 
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Vyberete oblast 



Vyberete „aktuální výběrové řízení“ 



Na této stránce najdete všechny potřebné informace                        

k výběrovému řízení 



Pokud jste nový žadatel je potřeba nainstalovat program 602XML Filler 

(ten je potřebný k vyplnění žádosti) 



Formulář žádosti – oblast školství 



V případě, že nevyplníte povinnou položku systém Vás  

na to upozorní 



Pokud některou kolonku budete chtít vyplnit v nesprávném 

formátu systém Vás na to upozorní 



Vyberete téma podpory 



Vyberete právní formu 



Vyberete kategorii žadatele, podle Vaší právní formy 



Důležitý je popis projektu (účel použití peněžních prostředků)  



Nově je součástí žádosti Rozpočet – vyberete jednotlivé položky  



V případě většího množství položek kliknete na zelené plus, 

kterým se dodá další možnost výběru položky 



V případě, že máte jiné zdroje financování projektu, tak vyplníte 

tyto údaje v tabulce níže 



Následujícím krokem je přiložení povinných příloh k žádosti 



V průběhu zpracování si můžete svou žádost průběžně ukládat 

nebo tisknout 



Vyplněnou žádost odešlete do systému EvAgend 



Po odeslání žádosti bude žadateli doručeno  

potvrzení o přijetí 

 

 
 

 



 

 

  Děkujeme za pozornost !!! 


