
         ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE 
         Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 421, fax: 224 310 144, www.cirkev.cz  

 
 

Vyhlášení programu RENOVABIS pro rozvoj katolických škol ČR  

ze dne 7. 9. 2016 

RENOVABIS ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí vyhlašuje program pro vybavení a rozvoj katolických 

škol (dále jen program). Rozděleno bude 100 000,- EU. 

Čl. I 

Cíl programu  

(1) Cílem programu je podpořit projekty katolických škol, které pomohou vybraným školám zkvalitnit výchovu 

a vzdělávání poskytované žákům a studentům a zvýší jejich konkurenceschopnost v  regionu. 

 

(2) Program se vyhlašuje do konce června 2017. 

 

Čl. II 

Základní parametry programu 

(1) Subjekty, které mohou předkládat žádosti  o poskytnutí finančních prostředků v  tomto programu: základní 

školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy zřizované Římskokatolickou církví (dále pouze 

žadatel). Žádost o finanční prostředky se předkládá na  přiloženém formuláři (Příloha 1).  

Žadatel musí fungovat alespoň jeden rok k  datu, kdy žádá o finanční příspěvek z tohoto programu. 

 

(2) Žadatel může předložit více projektů, dotaci je ale možné přidělit škole pouze na jeden projekt.  

 

(3) V programu budou podporovány tyto oblasti:  

- vzdělávací projekty (např. historické, ekologické, jazykové)  

- výměnné pobyty 

- sociální programy (např. prevence šikany, agresivity, drog)  

- programy pro sociálně a zdravotně znevýhodněné  

- tvorba a realizace odborných kurzů a seminářů pro žáky a studenty  

- aktivity s cílem rozvíjet duchovní dimenzi (např. formační kurzy, meditační pobyty) 

- programy prohlubování kvalifikace pedagogů (dle § 230 zákoníku práce)  

- finanční spoluúčast v EU projektech 

- propagace školy 

 

 (4) Realizace projektu musí být součástí vzdělávání v  dané škole. Nelze předkládat samostatné p rojekty 

bez kontextu se zaměřením školy. Návrh projektu musí poskytovat dostatek podkladů pro posouzení 

projektu podle všech kritérií, uvedených v tomto programu.  
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(5) Uznatelné náklady:  

a) osobní náklady: úhrada mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které bezprostředně 

souvisejí s realizací schváleného projektu; výdaje plynoucí z  dohod o provedení práce nebo dohod 

o pracovní činnosti, 

b) nákup materiálu  souvisejícího s projektem (včetně školních potřeb, učebních pomůcek a literatury): 

nákup spotřebního materiálu, nákup hmotného a nehmotného majetku,  

c) nákup služeb bezprostředně souvisejících s projektem: přepravné, pronájmy, studie, publikace 

(tvorba, tisk, atd.), náklady na nutnou publicitu projektu , 

d) cestovné: cestovní náhrady dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění 

e) provozní náklady související s projektem: telefony, energie aj. režie  

 

(6) Maximální výše žádané částky na jeden projekt je 7 000 EUR.  

 

(7)  Spoluúčast žadatele musí tvořit nejméně 20 % rozpočtu projektu. 

 

 (8) Ve výjimečné situaci lze písemně požádat o možnost prodloužení realizace projektu  

 Sekci církevního školství, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.  

Čl. III 

Předkládání žádostí 

(1) Žádost včetně povinné přílohy předkládá žadatel v jednom písemném vyhotovení.  

 

(2) Žádost předkládá žadatel na formuláři uvedeném v  Příloze 1. 

 

(3) Žádost se zasílá na adresu:  

Česká biskupská konference 

Sekce církevního školství  

Thákurova 3  

160 00 Praha 6 

Žádost se dále zasílá v editovatelné podobě na mailovou adresu: skolstvi@cirkev.cz 

 

 (5) Termín odevzdání žádosti je do 14. října 2016. 

 

Čl. IV 

Hodnocení žádostí a výběr projektů 

(1) Doručené žádosti budou vyhodnoceny Komisí ČBK pro rozdělování finančních prostředků katolickým školám 

poskytnutých sdružením RENOVABIS (dále jen komise) a výsledky výběrového řízení budou žadatelům 

oznámeny v Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků.  
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(2) Složení komise: 

 - předseda Subkomise regionálního školství ČBK 

- biskup v jehož kompetenci je církevní školství   

 - generální sekretář ČBK  

 - zástupce RENOVABIS  

 - ekonom ČBK  

 - vedoucí Sekce církevního školství ČBK  

 

(2) Kritéria pro posuzování žádostí: 

a) Soulad s cílem programu RENOVABIS – žádost musí mít jasně definovaný cíl a to v návaznosti  

na cíle programu RENOVABIS: musí pomáhat zkvalitnit výchovu a vzdělávání poskytované žákům  

a studentům a pomáhat zvýšit konkurenceschopnost školy v  regionu. 

b) Připravenost projektu, kvalita zpracování žádosti – srozumitelnost žádosti, účelnost plánovaných 

aktivit s ohledem na naplnění cílů projektu.  

c) Potřebnost grantu a zdůvodnění žádosti na realizaci projektu, posouzení transparentnosti, účelnosti 

a hospodárnosti plánovaného rozpočtu, schopnosti zajis tit vícezdrojové financování.  

d) Potenciál dalšího rozvoje projektu v  následujících letech.  

 

(4) Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději do konce roku 2016. 

 

Čl. V 

Financování programu z dotace poskytnuté Renovabis 

(1) Komise rozděluje finanční prostředky dotace RENOVABIS na realizaci předložených projektů na základě 

výsledků vyhodnocení projektů dle čl. IV. Komise si vyhrazuje právo nesdělovat důvody neposkytnutí 

dotace, popřípadě důvody poskytnutí dotace v  nižší než požadované výši.  

 

(2) Finanční prostředky budou příjemcům poukázány až po přijetí podepsaného souhlasu žadatele 

s Rozhodnutím o přidělení finančních prostředků. Souhlas s  přidělením finančních prostředků odešle 

žadatel na adresu Sekce církevního školství ČBK. 

 

Čl. VI 

Povinnosti příjemce příspěvku: 

(1) Příjemce je povinen se řídit podmínkami a povinnostmi příjemce příspěvku uvedených v Příloze 

č. 2. V případě nedodržení podmínek uvedených v Příloze č. 2, může být příjemce vyzván k  vrácení 

poskytnutého příspěvku zpět jeho poskytovateli.  
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(2) Příjemce je povinen se zúčastnit evaluace projektu, a to na základě výzvy předsedy Komise pro 

rozdělování finančních prostředků katolickým školám poskytnutým sdružením RENOVABIS nebo na 

základě výzvy zástupce RENOVABIS. 

Čl. VII 

Kontrola a vyúčtování schválených projektů: 

(1) Komise zastoupená Sekcí církevního školství ČBK si vyhrazuje právo průběžné a namátkové kontroly 

hospodaření i realizace projektu.  

 

(2) Příjemci, kteří obdrželi dotaci podle tohoto programu, provedou vyúčtování projektu na formulářích 

přílohy č. 3  a  č. 4. Přílohy č. 3 a č. 4 budou dodány školám, které obdrží příspěvek od RENOVABIS. 

 Vyúčtování projektu zašle škola do konce července 2017 na adresu:  

Česká biskupská konference 

Sekce církevního školství 

Thákurova 3 

160 00 Praha 6 

Vyúčtování se dále zasílá na mailovou adresu: skolstvi@cirkev.cz 

      .  

 

Mons. František V. Lobkowicz, OPraem 

biskup ostravsko-opavský a předseda Komise ČBK pro rozdělování 

finančních prostředků katolickým školám poskytnutých sdružením RENOVABIS 
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