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1 Úvod 
Místní akční plánování v území MAP III se zaměřuje na navrhování aktivit pro zlepšení kvality a 

inkluzivity škol. ŘO OP VVV bude sledovat postupné výstupy z MAP pro zacílení výzev na podporu 

navazujících projektů v OP JAK v programovacím období 2021 - 2027 

Cílem finančního rámce je zpracovat rámcový odhad objemu finančních prostředků nutných pro 

realizaci aktivit obsažených v SR MAP, především při jejich konkretizaci v rámci zpracování 

jednotlivých akčních plánů na roky 2023, 2024, 2025.  

Dalším cílem sestavení finančního rámce je omezit finanční riziko nenaplnění aktivit a zajistit efektivní 

hospodaření v průběhu jednotlivých let, pro která je MAP III zpracován.  

Finanční rámec posuzuje návrhovou část MAP z hlediska finančních možností obcí (zřizovatelů) a 

stanovuje další zdroje financování záměrů obsažených v návrhové části MAP1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Inspiromat 9 Finanční zdroje při tvorbě MAP 
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2 Analýza potenciálních zdrojů financování aktivit v SR MAP 

2.1 Analýza vnitřních zdrojů 

2.1.1 Rozpočty zřizovatelů v předcházejících 5 letech 
 

Vývoj příjmů zřizovatelů škol v letech 2018 až 2022 v tis. Kč 

Obec/Město 2018 2019 2020 2021 2022 

Město Bavorov 26 778  28 916 29 215 31 823 34 042 

Obec Čepřovice 7 274 16 670 4 431 3 695 4 099 

Obec Číčenice 18 330 15 646 13 629 9 323 10 580 

Obec Drahonice 11 360 11 637 8 435 8 464 8 250 

Obec Chelčice 9 513 16 655 13 730 8891 11 985 

Město Vodňany 206 484 243 511 233 019 174 860 260 981 

 

Vývoj celkových výdajů vč. kapitálových výdajů zřizovatelů škol v letech 2018 až 2022 v tis. Kč 

Obec/Město 2018 2019 2020 2021 2022 

Město Bavorov 26 778 28 916 36 215 43 323 41 542 

Obec Čepřovice 12 201 20 659 8 958 2 983 4 626 

Obec Číčenice 18 723 12 952 12 523 9 323  10 580 

Obec Drahonice 9 854 7 991 6 028 8 409 10 651 

Obec Chelčice 10 449 10 969 12 458 7 347 11 513 

Město Vodňany 228 415 211 434 211 033 305 715 287 189 

 

Vývoj kapitálových výdajů zřizovatelů škol v letech 2018 až 2022 v tis. Kč 

Obec/Město 2018 2019 2020 2021 2022 

Město Bavorov 2 050 3 100 8 400 8 316 7 535 

Obec Čepřovice 7 847 6 876 2 409 4 500 2 000 

Obec Číčenice 2 909 1 742 1 630 525 190 

Obec Drahonice 2 430 685 1 014 2 908 5 100 

Obec Chelčice x x x x 5 562 

Město Vodňany 76 847 64 215 53 751 158 410 127 760 
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Vývoj běžných výdajů zřizovatelů škol na kapitolu Školství v letech 2018 až 2022 v tis. Kč 

Obec/Město 2018 2019 2020 2021 2022 

Město Bavorov 2 886 3 932 4 323 2 985 3 806 

Obec Čepřovice 420 851 338 320  2 325 

Obec Číčenice 736 1 550 906 403 400 

Obec Drahonice 664 707 503 372 210 

Obec Chelčice 402 386 361 358 432 

Město Vodňany 37 703 25 466 41 269 16 701 16 437 

 

Vývoj kapitálových výdajů zřizovatelů škol na kapitolu Školství v letech 2018 až 2022 v tis. Kč 

Obec/Město 2018 2019 2020 2021 2022 

Město Bavorov 0 37 2 123 0 0 

Obec Čepřovice 0 0 0 0 
2 000 

Rekonstrukce 

budovy MŠ 

Obec Číčenice 90 757 65 0 0 

Obec Drahonice 0 0 0 x 1 700 

Obec Chelčice 0 283 0 x 0 

Město Vodňany 9 991 3 077 18 032 58 630 2 750 

 

Střednědobý výhled příjmů zřizovatelů na roky 2023 a 2024 v tis. Kč 

Obec/Město 2023 2024 

Město Bavorov 28 570 28 970 

Obec Čepřovice 3 748 3 725 

Obec Číčenice 10 082 10 987 

Obec Drahonice 8 315 7 715 

Obec Chelčice 11 900 12 200 

Město Vodňany x x 
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Střednědobý výhled výdajů zřizovatelů na roky 2023 a 2024 

Obec/Město 
Výdaje Z toho kapitálové výdaje 

2023 2024 2023 2024 

Město Bavorov 27 070 27 470 2 000 3 000 

Obec Čepřovice 2 870 2870 0 0 

Obec Číčenice 10 082 10 987 200 200 

Obec Drahonice 6 700 6 700 1 000 1 000 

Obec Chelčice 12 000 13 100 3 000 4 000 

Město Vodňany x x x x 

x nezjištěno 

Veškeré informace uvedené v těchto tabulkách byly čerpány z webových stránek obcí.  Vyšší výkyvy 

v příjmech obcí jsou ovlivněny především výši přijatých transferů. Údaje byly čerpány ze schválených 

rozpočtů obcí na příslušný kalendářní rok. Střednědobý výhled výdajů města Vodňany nebyl na 

webových stránkách města k dispozici.  

 

2.2 Analýza vnějších zdrojů 
 

Vnějšími zdroji, které mohou být využity na financování aktivit akčního plánu, jsou: 

1. dotace 

2. úvěry 

3. nadace, dary, spolupráce se zaměstnavateli 

2.2.1 Dotace 

 

V největší míře jsou, krom příspěvku zřizovatele, využívány k financování aktivit škol, aktivit 

spolupráce, investic, tyto dotace:  

 evropské 

 státní 

 krajské 

 dotace přes MAS. 

Školy či jejich zřizovatelé využívají dotací z OP VVV2, v novém období od roku 2021 z OP JAK3 v gesci 

MŠMT, dále z IROP4, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Dále mohou využít dotace 

Jihočeského kraje. 

                                                           
2
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

3
 Operační program Jan Amos Komenský 

4
 Integrovaný regionální operační program 
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2.2.1.1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

V OP VVV jsou školy podporovány především prostřednictvím projektů zjednodušeného financování, 

tzv. Šablon, s alokací umožňující podporu každé škole. V současné době školy dokončují realizaci 

projektů v rámci Šablon III a podávají nové žádosti  do OP JAK.  

2.2.1.2 Integrovaný regionální operační program 

MAP slouží a bude sloužit jako efektivní nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z IROP 

v programovém období 2021-2027: koordinace investičních akcí a podpora řízení efektivního využití 

investic v území, proto je důležité do investičních záměrů napsat aktivity, které chtějí školy, 

zřizovatelé či další aktéři ve vzdělávání realizovat a zároveň napsat relevantní odhad či skutečnost, 

kdy bude investiční záměr realizován. Dle těchto informací by měly být následně zacíleny 

vyhlašované výzvy na aktivity, které jsou uvedeny v akčních plánech a zároveň by měly být 

směrovány do období dle předpokládané realizace daných aktivit.  

2.2.1.3 Národní dotační zdroje z jednotlivých ministerstev 

https://www.mmr.cz/getmedia/1644c9f4-c48b-4c8a-a1ff-375ca410aa25/narodni-zdroje-final-

web.pdf 

2.2.1.4 Krajské dotační zdroje 
 

Krajský investiční fond 

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/dotace-fondy-eu/krajsky-investicni-fond 

Programové dotace Jihočeské kraje 

https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/aktualni-vyzvy-

informace#Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20v%C3%BDzvy%20%E2%80%93%20programov%C3%A9%20do

tace%20Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho%20kraje 

2.2.1.5 Přeshraniční spolupráce 

Interreg Rakousko 

https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/aktualni-vyzvy-

informace#Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20v%C3%BDzvy%20%E2%80%93%20programov%C3%A9%20d

otace%20Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho%20kraje 

2.2.1.6 Dotace přes místní akční skupinu 

 IROP 

 PRV 

 OPZ+ 

Výhodou těchto dotací přes MAS je nižší spoluúčast žadatele, nevýhodou je nižší objem finančních 

prostředků na investiční záměry pro území MAS.  

OPZ+ (2021-2027) mohla žádat pouze MAS. Jednalo se o tzv. deštníkový projekt, který pokrývá celé 

území MAS. Projekt a akční plán byl v listopadu schválen. V rámci tohoto projektu bude financován 

Dětský komunitní klub, Venkovské komunitní tábory, Rodičovský klub a Mezigenerační klub. 

https://www.mmr.cz/getmedia/1644c9f4-c48b-4c8a-a1ff-375ca410aa25/narodni-zdroje-final-web.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/1644c9f4-c48b-4c8a-a1ff-375ca410aa25/narodni-zdroje-final-web.pdf
https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/dotace-fondy-eu/krajsky-investicni-fond
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/aktualni-vyzvy-informace#Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20v%C3%BDzvy%20%E2%80%93%20programov%C3%A9%20dotace%20Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho%20kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/aktualni-vyzvy-informace#Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20v%C3%BDzvy%20%E2%80%93%20programov%C3%A9%20dotace%20Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho%20kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/aktualni-vyzvy-informace#Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20v%C3%BDzvy%20%E2%80%93%20programov%C3%A9%20dotace%20Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho%20kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/aktualni-vyzvy-informace#Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20v%C3%BDzvy%20%E2%80%93%20programov%C3%A9%20dotace%20Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho%20kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/aktualni-vyzvy-informace#Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20v%C3%BDzvy%20%E2%80%93%20programov%C3%A9%20dotace%20Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho%20kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/aktualni-vyzvy-informace#Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20v%C3%BDzvy%20%E2%80%93%20programov%C3%A9%20dotace%20Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho%20kraje
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OPZ+ celostátní (2021-2027) školy a sociální služby např. Nízkoprahové zařízení mohou čerpat i na 

přímo z OPZ+. Informace k výzvám je možné nalézt na https://www.esfcr.cz/aktuality-opz-plus 

IROP (2021-2027) – programový výbor MAS schvaluje rozdělení celkové alokace IROP do jednotlivých 

programových rámců – např. školy, doprava, hasiči, veřejná prostranství aj. Důležité je mít 

připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení.  

PRV (2014-2020) – v současné době v rámci Programu rozvoje venkova probíhá přechodné období do 

31. 12. 2023. V roce 2023 se budou vyhlašovat výzvy, na které se využijí zbývající finanční prostředky 

PRV. Opět Programový výbor rozhodne na jaké fiche budou rozděleny. V rámci PRV mohou žádat i 

školy na investice, pokud tato fiche bude PV vybrána.  

SZP (2024-2027) - Od roku 2024 bude podpora realizována prostřednictví Státní zemědělské politiky 

(SZP).  Ještě není upřesněno, na jaké konkrétní aktivity budou moci MAS finanční prostředky využít.  

2.2.2 Úvěry 
 

Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím 

písemném souhlasu zřizovatele
5
. Úvěry základní ani mateřské školy k financování svých potřeb 

nevyužívají. Někteří zřizovatelé využívají úvěry v případě financování investičních záměrů ve školství.  

2.2.3 Nadace, dary, spolupráce s rodiči, se zaměstnavateli 

 

Dary, spolupráce s rodiči, s firmami 

V základních školách fungují sdružení rodičů a přátel školy, která vybírají příspěvky od rodičů. 

Finanční prostředky jsou využívány na podporu vzdělávací, společenské, kulturní a sportovní činnosti 

žáků základních škol a školních družin. Výjimečně získávají základní školy dary od firem v území.  

V mateřských školách jsou ustaveny sdružení rodičů a přátel školy, ale jen v některých MŠ. Některé 

mateřské školy získávají finanční prostředky formou daru nebo získávají věcné dary (např. učební 

pomůcky či spotřební materiál na výrobu aj.) od dárců, kterými jsou firmy, rodiče aj..  

Nadace 

Nadace ČEZ  

 https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni 

Podpora regionů – program dlouhodobě zaměřený na podporu zlepšování kvality života obyvatel 

ve všech regionech České republiky.  https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-

rizeni/podpora-regionu-110046. Žádosti jsou přijímány v průběhu celého roku.  

                                                           
5
 § 34 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz-plus
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu-110046
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu-110046
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Oranžové hřiště – program zaměřený na podporu výstavby nových hřišť a rekonstrukci stávajících 

venkovních hřišť. https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-110045. 

Žádosti jsou přijímány v průběhu celého roku.  

Krizová pomoc 2022 - rychlá finanční podpora organizacím poskytujícím pomoc uprchlíkům z 

Ukrajiny. https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/krizova-pomoc-2020-110069. 

Žádosti jsou stále přijímány.  

Stromy 2022 - grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory 

výsadby stromů.  https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy-

102525#infoContent. Příjem žádosti v roce 2022 ukončen.  

NEZISKOVKY 2022 – grantové řízení je zaměřeno na podporu rozvoje a profesionalizaci neziskových 

organizací, které poskytují služby přímé sociální péče podle § 34 zákona o sociálních službách  

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/neziskovky-2021-110068. Příjem žádostí 

v roce 2022 ukončen.  

ORANŽOVÉ UČEBNY - cílem projektu Oranžová učebna je pomoci školám zkvalitnit výuku fyziky a 

technických předmětů. Základní, střední a vyšší odborné školy mohou získat nadační příspěvek na 

pořízení odborného vybavení účastí ve vzdělávacích aktivitách Skupiny ČEZ 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-ucebny-137848 Finanční 

příspěvek na modernizaci odborné učebny může získat základní, střední nebo vyšší odborná škola, 

jejíž žáci se zúčastní vzdělávacích aktivit Skupiny ČEZ https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc 

Nadace Via 

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu 

 Podporuje děti a mladé lidi do 26 let 

 Probouzí v nich zájem o filantropii, o pomoc druhým a o místo, kde žijí 

 Nabízí finanční podporu, filantropické workshopy a pomoc při plánování benefičních projektů 

 

NADACE PARTNERSTVÍ 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty#vyzvy 

Aktuální výzvy:  

Sázíme budoucnost 2023 – možnost žádat do 16.1.2023  150 000 Kč na Jarní výsadbu stromů – 

mohou opět žádat i školy 

Zelené oázy 2023 https://www.nadacepartnerstvi.cz/Co-delame/Projekty/Zelene-oazy 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-110045
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/krizova-pomoc-2020-110069
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy-102525#infoContent
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy-102525#infoContent
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/neziskovky-2021-110068
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-ucebny-137848
https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty#vyzvy
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Co-delame/Projekty/Zelene-oazy
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možnost žádat do 30. 11. 2023, vhodné pro školy 

 zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro dané místo; 
 zakoupení materiálu pro výsadby, úpravu místa a hospodaření s vodou; 
 doprava sazenic a materiálu na místo realizace; 
 zakoupení/zapůjčení nářadí; 
 odborné poradenství; 
 tvorba výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků nebo provedených prací; 
 propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů; 
 mzdové náklady; 
 zakoupení mobiliáře. 

Dále mohou školy a ostatní čerpat národní dotační zdroje.  

2.3 Financování dle typů aktivit 

2.3.1 Investiční záměry 

Investiční záměry, aby mohly být vloženy do MAP, musejí podporovat plnění alespoň jednoho cíle 

stanoveného alespoň pro jednu prioritu MAP v území ORP Vodňany a obce Čepřovice. Investiční 

záměry škol jsou většinou řešeny přímo zřizovateli. Investiční záměry mohou předkládat i další 

vzdělávací instituce nejenom školy. K tomu, aby mohly být zařazeny do MAP, musí být zřizovatelem 

schváleny. Vzhledem k tomu, že u dotací z IROP je vždy nastavena spoluúčast žadatele, tak je vždy 

zapotřebí zapojit i rozpočet zřizovatele.  Dále se jedná o výzvy s ex post financováním, tzn., že 

finanční prostředky obdrží příjemce až po ukončení projektu. Právě v těchto případech mohou někdy 

zřizovatelé využívat úvěry na předfinancování projektů.  

Investiční priority na programové období 2021-2027 schválené v rámci MAP II 2. prosince 2021 

představují celkové výdaje: 

 pro mateřské školy:  172 250 000 Kč, z toho je ale pouze 5 investičních záměrů, které splňují 

požadavek IROP tzn., že se bude jednat o navýšení kapacity MŠ/novostavby MŠ, v objemu 

66 000 000 Kč. Školy by ale potřebovaly, aby bylo možné rekonstruovat vnitřní prostory MŠ 

bez nutnosti navyšovat kapacitu škol např. rekonstruovat elektroinstalaci, sociální zařízení, 

budovat zázemí pro učitelky, vybavovat školy novým nábytkem, provádět úpravy školních 

zahrad, vybavení kuchyně, modernizace kuchyní aj. 

 pro základní školy: 16 investičních záměrů v celkovém objemu 92 000 000 Kč, z toho pouze 

8 projektů s celkovými výdaji 47 100 000 Kč je možné hradit z IROP tzn., jsou navázané na 

podporovanou oblast a další typy projektů podporované v IROP. Ostatní projekty 

 pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: 7 000 000 Kč 

Zdroje financování: IROP/PRV/MŠMT/kraj/zřizovatel 

Zřizovatelé a jejich organizace byli obesláni dne 4. 10. 2022 s žádostí o doplnění investičních záměrů 

do 13. 11. 2022. K doplnění investičních záměrů jsme obdrželi žádosti o zařazení investičních záměrů 

z Mateřské školy Číčenice, Mateřské školy Drahonice, Mateřské školy Chelčice a ZŠ Bavorov. ZUŠ a ZŠ 

Vodňany, nám. 5. května 104 nepotřebují zatím nic doplnit. Stejně tak MŠ Bavorov.  

Návrhy investičních záměrů: 

 mateřské školy 

Celkové výdaje: 4 500 000 Kč, z toho na navýšení kapacity 1 projekt MŠ Drahonice v celkové výši  



Stránka 11 z 12 
 

1 500 000 Kč 

 základní školy 

Celkové výdaje: 500 000 Kč na podporu cizích jazyků spolu s podporou digitální  

2.3.2 Aktivity škol a školských zařízení 

Jedná se o aktivity jednotlivých škol a školských zařízení realizované uvnitř dané školy nebo školského 

zařízení. Především jsou to aktivity hrazené ze Šablon, od roku 2022 z OP JAK. 

Zdroje financování: OP VVV/národní dotační zdroje/Jihočeský kraj/zřizovatel/škola 

V Akčním plánu na rok 2022 s přesahem do března 2023 je plánováno hradit aktivity škol ze Šablon, 

od zřizovatele (např. chůva v MŠ) a z vlastních zdrojů školy.  

2.3.3 Aktivity spolupráce 

Jedná se o aktivity spolupráce mezi školami navzájem a mezi školami a ostatními aktéry ve 

vzdělávání. Aktivity spolupráce jsou vhodným podkladem pro zacílení výzev na podporu navazujících 

projektů v OP JAK. Sdílení, výměna zkušeností, vzájemná inspirace to vše je cílem spolupráce mezi 

školami navzájem a dalšími aktéry ve vzdělávání.  Přináší pedagogickým pracovníkům nové poznatky, 

které přetaví do aktivit škol, které budou hrazeny v rámci tzv. Šablon v novém programovacím období 

z OP JAK.  

Zdroje financování: OP JAK /zřizovatel/škola/bez nutnosti finanční podpory 

2.3.4 Aktivity dalších aktérů ve vzdělávání 

Jedná se o aktivity realizované uvnitř těchto subjektů. Další aktéři ve vzdělávání mohou být např. 

knihovny, galerie a muzea, MEVPIS aj.  

Zdroje financování: MK/kraj/zřizovatel/vlastní zdroje/bez nutnosti finanční podpory  

2.3.5  Aktivity spolupráce mezi ostatními aktéry ve vzdělávání 

Jedná se o aktivity realizované mezi ostatními aktéry ve vzdělávání, např. se může jednat o aktivity 

zaměřené na spolupráci mezi knihovnami, mezi knihovnou a městským muzeem a galerií aj. V těchto 

aktivitách nejsou zapojeny školy. 

Zdroje financování: bez nutnosti finanční podpory/vlastní zdroje/kraj 

2.3.6 Aktivity spolupráce realizované v rámci aktivity A1. Rozvoj a aktualizace MAP 

Jedná se o aktivity, které mohou být v malém měřítku realizovány v rámci všech podaktivit v aktivitě 

Rozvoj a aktualizace MAP. 

Zdroje financování: OP VVV/ OP JAK 

3 Závěr 

 

Vzhledem k tomu, že zřizovateli 4 mateřských škol v území MAP III jsou malé obce do 500 obyvatel 

(Čepřovice, Číčenice, Drahonice, Chelčice), tak musíme hledat grantové programy, které by mohly 

obce i školy využít pro financování svých aktivit a investičních záměrů a u kterých bude co nejnižší 

spoluúčast – takové projekty jsou ideálně financované přes MAS (např. IROP – spoluúčast přes MAS 

5%, na přímo - spoluúčast 20 %).  
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Neinvestiční aktivity škol a školských zařízení budou primárně hrazeny z OP JAK, z národních 

dotačních zdrojů ministerstev, dotačních titulů Jihočeského kraje, z nadací, od zřizovatelů, či 

z vlastních finančních prostředků.  

Investiční priority budou hrazeny především z IROP, PRV, Jihočeského kraje. Vzhledem k tomu, že u 

operačních programů je vždy spoluúčast, tak vždy i z rozpočtu zřizovatele.  

 

 

 


