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Možnosti čerpání v operačních programech:

- OP VVV

- IROP

- Interreg

- Erasmus

- CLLD (MAS)

- další
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OP VVV

1) Vyhlášené

Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II

(28. 2. 2018 do 28. 6. 2019)

• Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované

organizačními složkami státu

Výzvy č. 02_18_065 a 02_18_066 Šablony II

(12. 12. 2018 do 29. 11. 2019)

• Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a

internáty
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OP VVV

2) Ukončené

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

(31. 10. 2018 do 28. 2. 2019)

3) Plánované

Plánovaná výzva č. 02_19_078 Implementace KAP II

(listopad/prosinec 2019)
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IROP

Aktuálně ukončené výzvy

66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému

způsobu života
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IROP

IROP – podpořené projekty v JMK

a) Výzva č. 32 – infrastruktura SŠ

Celkem byly podpořeny 4 projekty v celkové výši 105 mil. Kč.

b) Výzva č. 33 – infrastruktura SŠ (SVL)

Celkem bylo podpořeno 19 projektů v celkové výši 411 mil. Kč.

c) Výzva č. 56 – infrastruktura v rámci CŽ a zájmového vzdělávání

Celkem byl podpořen 1 projekt v celkové výši 13,5 mil. Kč.

d) Výzva č. 57 – infrastruktura v rámci CŽ a zájmového vzdělávání (SVL)

Celkem byl podpořen 1 projekt v celkové výši 14,5 mil. Kč.

e) ITI

Celkem byly podpořené 2 projekty v celkové výši 100 mil. Kč.

Celkem bylo podpořeno 27 projektů v celkové výši 644 mil. Kč.
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IROP

IROP – připravované a podané projekty v JMK

f) ITI

Probíhá hodnocení 1 projektu v celkové výši 34 mil. Kč.

g) CLLD - Hodonínsko

Probíhá hodnocení 1 projektu v celkové výši 1 mil. Kč.

h) Výzva č. 86 – infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu

Probíhá hodnocení 1 projektu v celkové výši 27 mil. Kč. – nesplnil podmínky přijatelnosti

Probíhá příprava 1 projektu v celkové výši 15,5 mil. Kč

i) CLLD - Boskovicko

Probíhá příprava 2 projektů v celkové výši 11,5 mil. Kč.

Celkem probíhá hodnocení 5 podaných projektů v celkové výši 89 mil. Kč.
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INTERREG

Aktuální výzvy

AT-CZ

Termín pro podání projektových žádostí je do 17.5.2019.

SK – CZ

Termín pro podání projektových žádostí byl do 31.1.2019.
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ERASMUS+

Ukončené výzvy

Klíčová akce 1 (KA1) - Projekty mobility osob

Termín pro podání projektových žádostí je do 5.2.2019.

Klíčová akce 2 (KA2) - Projekty spolupráce

Termín pro podání projektových žádostí je do 21.3.2019.
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Čerpání v operačních programech v JMK:

- OP VVV 245 mil. Kč.

- IROP 644 mil. Kč

- Interreg 45 mil. Kč

- Erasmus 15 mil. Kč

- Ostatní 4 mil. Kč

Celkem 953 mil. Kč
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Děkuji za pozornost


