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TISKOVÁ ZPRÁVA – 31. 3. 2020
MŠMT vyhlásilo ŠABLONY III. MAS Moravská cesta je připravená školám pomoci!
Šablony III jsou tady a s nimi v aktuálním programovacím období poslední vlna zjednodušených projektů
pro školy. MŠMT je vyhlásilo v úterý 31. března. Kancelář MAS Moravská cesta je připravena poskytnout
žadatelům bezplatnou metodickou pomoc a konzultace, a to jak při zpracování žádosti o podporu, tak
také v průběhu samotné realizace projektů.
„Zájemci mohou o podporu žádat do 29. 6. 2021. Minimální délka realizace projektu musí trvat 12 měsíců,
maximální 24 měsíců. Minimální výše výdajů činí 100 000 korun,“ uvedla projektová manažerka Barbora
Koutná. Doplnila také, že maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví podle vzorce 200
000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč).
Šablony III obsahově navazují na předchozí Šablony II. Tentokrát jsou ale určeny pouze pro mateřské a
základní školy. Aktivity jsou zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality
vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s
odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a
to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga,
sociálního pedagoga a chůvu. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.
Další informace jsou k dispozici v přílohách a zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm
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MAS Moravská cesta, z.s.: MAS Moravská cesta pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům nebo
zemědělcům na území 22 obcí v ORP Litovel, Olomouc a Šternberk, v západní části Olomouckého kraje. Ve
spolupráci s nimi usiluje o trvale udržitelný rozvoj regionu zaměřeného především na nové formy
zlepšování kvality života, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví.
Spolek vznikl v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací.

