
 
 

  

Výzva  

Primární prevence rizikového chování 
ve školách na 2018 - 2020 

 
Informace o výzvě a nabídka spolupráce 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci na realizaci 
aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018.  



Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Cíl dotačního programu 
Podpora aktivit škol a školských zařízení na prevenci rizikového 
chování.mládeže v českých školách 

Způsob podávání žádostí Pouze elektronicky na http://is-prevence.msmt.cz 

Datum ukončení příjmu 
žádostí o podporu 

30. září 2017 

Výše a druh celkových 
způsobilých výdajů 

Minimální:    50 000 Kč 
Maximální:   dle podporované aktivity a počtu tříd/skupin/jedinců žadatele 
Pouze na neinvestiční výdaje. 

Podporované aktivity 

Každý oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace 
v každé podporované aktivitě: 

a) Všeobecná primární prevence rizikového chování 
b) Selektivní primární prevence rizikového chování 
c) Indikovaná primární prevence rizikového chování 
d) Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb 
e) Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených 

informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti 

Oprávnění žadatelé  
Právnické osoby vykonávající činnost mateřské, základní, střední školy nebo 

školského zařízení bez ohledu na zřizovatele nebo právní formu. 

Další podmínky 

Projektové záměry musí být v souladu s krajským plánem primární prevence 
rizikového chování. 
Může se jednat o víceletý projekt nebo projekt pro více škol. 
 

Cílová skupina  

 Předškolní věk (3-6 let) 

 Mladší školní věk (6-12 let) 

 Starší školní věk (12-15 let) 

 Mládež (15-18 let) 

 Mladí dospělí (18-26 let) 

 Dospělá populace (nad 26 let) 

Použití dotace 

Lze hradit: 
- osobní náklady (platy, mzdy, DPP a DPČ), max. 250.000 Kč,  
- provozní náklady – služby max. 40 % celkového rozpočtu projektu, 
                               - materiál – max. 25 % celkového rozpočtu projektu,  
                               - příspěvek na certifikaci – max. 7.000 Kč 
                               - příspěvek na supervizi max. do výše 500 Kč/hod. 
Nelze hradit např. jednorázové akce (přednášky, besedy s veřejně činnými 
osobnostmi) a testování přítomnosti drog u žáků a studentů. 

 
Zajistíme pro Vás celý proces od zpracování žádosti až po závěrečné ukončení a vypořádání projektu. Nejprve 

společně zkonzultujeme Váš projektový záměr, poté vše zapracujeme do elektronického systému http://is-

prevence.msmt.cz a následně Vám pomůžeme i s realizací projektu. K dispozici je Vám tým zkušených 

projektových manažerů a regionálních projektových konzultantů, kteří udělají maximum, aby pro Vás čerpání 

peněz od nadace bylo radostí, nikoli starostí. 

 

V loňském dotačním titulu uspěly všechny žádosti, které jsme připravovali! 


