
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

rádi  bychom  Vás  informovali,  že  dne  31.  března  2020  byla  MŠMT  jako  řídícím  orgánem
Operačního  programu  Výzkum,  vývoj  a  vzdělávání  (OP  VVV)  vyhlášena    průběžná  výzva  
č.     02_20_080 Šablony III   – mimo hlavní město Praha. 
Místní  akční  skupina Litomyšlsko Vám opět  nabízí  možnost  konzultací  a  pomoc s přípravou a
podáním žádosti o podporu a při další administraci projektu. Naše konzultace i další pomoc jsou
pro     Vás nadále zcela ZDARMA  .

Několik základních informací: 
 Obdobně jako v I. vlně je podpora určena pouze pro MŠ a ZŠ.
 Současně  s  vyhlášením byl  zahájen  příjem žádostí,  který  bude  zase  probíhat  průběžně,

nejpozději do 29. června 2021.
 Otevření výzvy je nyní relevantní zejména pro ty, jejichž projekt ze Šablon II bude končit

letos, a pro ty, kteří se II. vlny neúčastnili, ale chtějí se zapojit do III. vlny.
 Veškeré potřebné informace a dokumenty jsou postupně zveřejňovány na oficiálním webu

výzvy  –  https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-
praha.htm.

 Kromě toho pro Vás připravujeme přehledné info na webu MAS (http://mas-lit.cz/opvvv-
sablony-pro-skoly/) – odkazy, upozornění, návody apod.

 MAS má v úmyslu uspořádat seminář/e pro zástupce škol v regionu   (obdobně jako při II.
vlně v roce 2018).  Nicméně vzhledem k aktuální celospolečenské situaci (nouzový stav,
mimořádná  opatření,  …)  jsme  byli  nuceni  plánování  semináře/ů  odložit.  Jakmile  bude
jasněji, včas rozešleme pozvánky.

 Mezitím, jako vždy, nabízíme individuální konzultace e-mailem či telefonicky   (viz kontakty
níže).

Dvě důležitá upozornění: 
 Pro ukončení stávajícího projektu v II. vlně a pro podání nové žádosti ve III. vlně je nutné

znovu  vyplnit  dotazník (https://sberdat.uiv.cz/login).  Doporučujeme  řídit  se  pokyny
zveřejněnými  u  nové  výzvy  (viz  odkaz  výše).  Do  závěrečné  zprávy  v  Šablonách  II  je
nezbytné  doložit  zlepšení  školy  (v  opačném  případě  jsou  stanoveny  sankce).  Jakmile
dotazník  jednou  finalizujete,  odpovědi  již  nepůjde  změnit  a  dodatečné  znovuotevření
ze strany MŠMT již nebude možné!

 Vzhledem k novinkám a změnám oproti prvním dvěma vlnám doporučujeme při přípravě a
vyplňování žádosti vše pečlivě nastudovat, především Přehled šablon (přílohu č. 3 výzvy) a
příručku pro vyplnění žádosti v MS2014+ (specificky pro výzvu č. 80).

Těšíme se na viděnou osobně v lepších časech! :-)

S přáním hezkého dne a pevného zdraví v této zvláštní době
Ing. Anna Ludvíčková 
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