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VÝZVA Č. OPST 9/2023  

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU NA 

KONEKTIVITU ŠKOL 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) výzvu na poskytnutí podpory v rámci Operačního 

programu Spravedlivé transformace 2021–2027.  

 

  

Název výzvy Konektivita škol – Ústecký kraj 

Název programu Operační program Spravedlivá transformace 

Číslo výzvy v MS 10_23_009 

Priorita P 2 Ústecký kraj 

Specifický cíl SC 2.1 FST 

Druh výzvy Průběžná 

Podporované aktivity Konektivita škol 

Oprávnění žadatelé Subjekty vymezené v kapitole 3.6 této výzvy.  

Termíny výzvy  
Datum vyhlášení výzvy 6. 2. 2023. Příjem žádostí probíhá od 15. 2. 2023 

(12:00) do 31. 12. 2023 (12:00). 

Období realizace  Datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2025.  

Výše podpory  85 %. 

Alokace Alokace výzvy je 300 mil. Kč.  
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KONTEXT 

Mechanismus pro spravedlivou transformaci přispívá k jedinému specifickému cíli, kterým je umožnit 

regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která spočívá 

v dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství 

Unie do roku 2050, v souladu s Pařížskou dohodou. Konkrétně se zaměřuje na zmírňování negativních 

dopadů odklonu od uhlí v nejohroženějších regionech, které budou v této souvislosti v nejbližších letech 

čelit největším socioekonomickým nebo environmentálním výzvám. V České republice se jedná 

o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.  

Lidé a dovednosti a Digitální inovace jsou okruhy podpory Operačního programu Spravedlivá transformace 

(dále jen „OP ST“) jejichž prostřednictvím jsou naplňovány transformační cíle krajů, tak jak jsou 

naplánovány v Plánu spravedlivé územní transformace. 

1. CÍL A IDENTIFIKACE VÝZVY  

Výzva je určena pro předkládání žádostí o dotační podporu. Předkládané záměry poskytují základní 

informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho 

rozložení v letech a o očekávané formě a výši podpory. 

Cíl politiky:  Specifický cíl FST – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, 

hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky 

neutrální ekonomiku. 

Priorita:    P 2 Ústecký kraj 

Specifický cíl:    SC 2.1 FST 

Druh výzvy:    Průběžná 

Model hodnocení:   Jednokolový 

2. TERMÍNY VÝZVY A OBDOBÍ REALIZACE 

• Datum zveřejnění výzvy na webových stránkách:    6. 2. 2023 

• Datum vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádosti o podporu v IS KP21+:  15. 2. 2023 (12:00) 

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace:   31. 12. 2025 

3. FORMA A VÝŠE PODPORY 

3.1. Alokace 

Pro výzvu je nastavena následující alokace:    300 mil. Kč 

Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení upravena v návaznosti na disponibilitu 

prostředků z OP ST. 
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3.2. Maximální a minimálně výše podpory 

Minimální výše podpory:  500 tis. Kč na jednu podpořenou školu / školské 

zařízení 

Maximální výše podpory:   30 mil. Kč na jednu podpořenou školu /  

      školské zařízení 

Zdroj financování: Fond pro spravedlivou transformaci 

3.3. Typ podporovaných projektů  

Z výzvy jsou podporovány individuální projekty. Na daný projekt může být podána jen jedna 

žádost. 

3.4. Způsob financování 

Financování probíhá prostřednictvím žádostí o platbu v systému IS KP21+ v režimu průběžných 

ex post plateb. 

3.5. Míra podpory 

Míra podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

3.6. Oprávnění žadatelé 

Dle kapitoly D.5 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021–2027 (dále jen „PrŽaP 

OP ST“). 

4. PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Žádost je nutné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech 

požadovaných relevantních příloh definovaných v PrŽaP OP ST v kapitole D.1.1 a D.5 od prvního 

dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. 

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OP ST 2021–2027, 

PrŽaP OP ST a textem výzvy.  

Výzva je vypsána jako průběžná s jednokolovým modelem hodnocení. Žádosti je možné podávat 

průběžné po celou dobu trvání výzvy. 

Hodnotící proces projektů průběžných výzev je popsán v kapitole B PrŽaP OP ST.  

5. VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ 

V rámci výzvy je podporována konektivita škol.  

5.1. Podporované aktivity 

Zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu 
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5.2. Cílové skupiny 

• žáci a studenti 

• pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracovníci SŠ 

5.3. Cílová území 

Ústecký kraj 

5.4. Indikátory 

500 002 – Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení 

RCR 71 – Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok 

Oba indikátory jsou povinné k výběru i naplnění. 

5.5. Informace o podmínkách veřejné podpory 

Podporu mohou získat jen projekty, které nenaplňují definiční znaky veřejné podpory. 

5.6. Synergie/komplementarity: 

Komplementární vazba ve vztahu k výzvě byla identifikována u následujících operačních 

programů ESIF: 

• Integrovaný regionální operační program (IROP) 

6. INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ 

Základní pravidla způsobilosti výdajů naleznete v kapitole C.4 PrŽaP OP ST. Výčet specifických 

způsobilých a nezpůsobilých výdajů platných pro tuto výzvu jsou uvedené v kapitole D.5 PrŽaP OP ST. 

6.1. Rozsah zjednodušených metod vykazování 

V projektech této výzvy je použita paušální částka na nepřímé náklady. Pravidla pro stanovení a 

vykazování ZMV se řídí PrŽaP OP ST a zejména přílohou č. 3 PrŽaP OP ST. 

6.2. Podmínky pro změnu výzvy:  

Řídicí orgán a zprostředkující subjekt mohou výzvu ve všech částech upravit. Podmínky pro změnu výzvy 

se řídí Jednotným národním rámcem MMR, zejména Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení 

a výběr projektů v programovém období 2021–2027. Případné změny výzvy se budou vždy týkat až 

žádostí, které byly podány po datu změny. 

7. KONTAKTY 

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci 

řídicího orgánu a zprostředkujícího subjektu. 

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu spravedliva.transformace@sfzp.cz. 

mailto:spravedliva.transformace@sfzp.cz
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8. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Analýza souladu projektu s programem a podmínkami výzvy 

Příloha č. 2 – Metodika pro sledování indikátorů konektivity a odborných učeben 

Příloha č. 3 – Kumulativní rozpočet pro konektivitu 

Příloha č. 4 – Prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s podmínkami DNSH 
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