
3.1 Dotační program ,,Do světa!" 2018 
 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82, Brno, tel. 541 658 307 

Kontaktní osoba: 
 

Lenka Endlicherová, DiS., endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

http://kr-jihomoravsky.cz, http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

 

Cíle dotačního programu: 

• podpora spolupráce právnických osob na území JMK vykonávajících činnost středních nebo 
vyšších odborných škol se zahraničními partnery, 

• rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, 
• zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách, 
• podpora zahraničních aktivit právnických osob na území JMK vykonávajících činnost středních 

nebo vyšších odborných škol v partnerských regionech JMK. 
 

Předmět dotace: 

 Dotace bude poskytována na projekty realizované v kalendářním roce 2018. 

Okruh A: Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského kraje – příprava a 
realizace jedno a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty škol: 

•  jazykové pobyty, 
•  studijní pobyty a praxe, 
•  výměnné pobyty. 
 

Seznam partnerských regionů Jihomoravského kraje je k dispozici zde: https://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=27&TypeID=1 

 

Okruh B: B.1 Podpora dofinancování projektů Programu ERASMUS+ - Klíčová akce 1 (KA1) Projekty 
mobility osob – Odborné vzdělávání - Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) 
Projekty spolupráce – Školní vzdělávání a projektů z programu Tandem- Program podpory odborných 
praxí.  

Okruh B.2 Podpora mezinárodních projektů navazujících na projekty realizované v rámci Programu 
celoživotního učení EU COMENIUS –Partnerství škol a LEONARDO DA VINCI – Projekty mobility a 
Projekty partnerství a Programu ERASMUS+ - Klíčová akce 1 (KA1) Projekty mobility osob – Odborné 
vzdělávání - Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) Projekty spolupráce – Školní 
vzdělávání.  

Výše dotace: 

Okruh A: Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace určená 

na jeden projekt činí 230 tis Kč. 

Okruh B: B.1 Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace 

určená na jeden projekt činí 75 tis. Kč. 

http://kr-jihomoravsky.cz/
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=27&TypeID=1
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=27&TypeID=1


Okruh B.2 Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace určená 

na jeden projekt činí 200 tis Kč. 

Příjemci dotace: 

 Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních, nebo vyšších 

odborných škol, zapsaných v rejstříku škol.  

Alokovaná částka: 3.000.000,- Kč 

Termín podání žádostí: 12.02.2018 do 28.02.2018  


