
Oprávnění žadatelé 
• školské právnické osoby
• obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a organizace zřizované

nebo zakládané obcemi/kraji
• NNO, církve a církevní organizace
• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
• ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol

a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení

Podporované aktivity:
• Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben
a pracovišť odborného výcviku zaměřených alespoň na jednu
z následujících oblastí formálního vzdělání:

• přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické
  a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních   
  dovedností, prostory pro výuku botaniky či zoologie)
• polytechnické vzdělávání (např. robotické laboratoře)
• cizí jazyky (specializované jazykové učebny)
• hudební vzdělávání
  (např. specializované prostory pro výuku hudebních             
  nástrojů, nahrávací studia)
• práce s digitálními technologiemi (např. počítačové učebny)
• řemesla a služby (např. dílny, cvičné kuchyně

            a prostory pro výrobu)
• Budování vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení

k internetu

Alokace: 360 mil. Kč 
• Odborné učebny: 180 mil. Kč
• Konektivita: 180 mil. Kč

Výzva 
15. 2. - 31. 12. 2023

Minimální a maximální výše celkových způsobilých 
výdajů na projekt

ODBORNÉ UČEBNY
dotace na jeden projekt v rozmezí 0,9 mil. Kč - 90 mil. Kč 
na jednu podpořenou školu / školské zařízení

KONEKTIVITA
dotace na jeden projekt v rozmezí 0,5 mil. Kč - 30 mil. Kč 
na jednu podpořenou školu / školské zařízení.

Rozdíly oproti podpoře z IROP
• nepodporujeme odborné učebny na základních školách
• není omezen obor studia SŠ – rozhodující je uvedení

v Krajském akčním plánu a soulad s podporovanými aktivitami
• nepodporujeme školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií
• projekty nesmí být uvedeny v Regionálním akčním plánu

V období 2021-2027 jsou pro Karlovarský kraj  
prostřednictvím Operačního programu Spravedli-
vá transformace k dispozici finanční prostředky na  
podporu zmírnění dopadů transformačního proce-
su na ekonomiku, obyvatele a životní prostředí. Mezi  
podporovaná témata patří investice do základních  
a středních škol. 

Operačního programu 
Spravedlivá transformace

Podpora

v oblasti školství
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Více informací na www.opst.cz 


