č. j.: MZE-12422/2022-13133

Ministerstvo zemědělství

Vyhlašuje

v souladu s § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2022 - 2023 v programu 129 710 Centra odborné
přípravy, č. j.: MZE-276/2022-13133 (dále jen „Zásady“),

Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace z programu
129 710 Centra odborné přípravy pro rok 2022

Věcné zaměření výzvy:
Zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol, které jsou
Centry odborné přípravy (dále také „COP“), pořízením učebních pomůcek. Učební pomůcky jsou
dlouhodobým nehmotným a dlouhodobým hmotným majetkem podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Podrobná specifikace učebních pomůcek, které lze podpořit z programu 129 710 Centra odborné
přípravy, je uvedena v Zásadách, část 1 Výklad dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy.
Okruh oprávněných žadatelů o dotaci:
Střední škola a vyšší odborná škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, která připravuje žáky
a studenty ve skupinách oborů vzdělání 41 - Zemědělství a lesnictví, 43 - Veterinářství a veterinární
prevence a 29 - Potravinářství a potravinářská chemie a která byla jmenovaná COP národní Komisí
pro výběr Center odborné přípravy, č. j.: 28733/2016-MZE-17013 a č. j.: 47479/2018-MZE-14153
(ve skupinách oborů vzdělání 41 - Zemědělství a lesnictví: obor zaměření COP zemědělství,
zahradnictví, lesnictví, rybářství, vinohradnictví, jezdectví a chovatelství, 43 - Veterinářství
a veterinární prevence: obor zaměření COP veterinářství a 29 - Potravinářství a potravinářská chemie:
obor zaměření COP potravinářství). Aktuální seznam COP je dostupný na webových stránkách MZe
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-centra-odborne-pripravy/centraodborne-pripravy.html
Lhůta pro podání žádosti o dotaci:
Zahájení příjmu žádostí
Ukončení příjmu žádostí

10. března 2022
11. dubna 2022

Ministerstvo zemědělství usnesením řízení zastaví v případě, že žádost o dotaci nebyla podána ve lhůtě
stanovené výzvou k podání žádosti.
Obsah žádosti o dotaci:
a) Příloha č. 1 Identifikační údaje žadatele, Zásady, část 11. Přílohy.
b) Příloha č. 2 Požadavky na učební pomůcky v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy,
Zásady, část 11. Přílohy.
Informace o možnostech dalšího postupu Ministerstva zemědělství:
a) V případě, že žádost o poskytnutí dotace bude trpět vadami, vyzve Ministerstvo zemědělství
žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu.
b) Ministerstvo zemědělství může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli
o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.
c) Ministerstvo zemědělství může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že
upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje
Ministerstvo zemědělství upravenou žádost.
d) Zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude Ministerstvo
zemědělství postupovat analogicky dle písm. h) a i), část. 7. Podmínky pro poskytnutí dotace Zásad.
e) Žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým
rozhodnutím Ministerstva zemědělství zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji
zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup
upravený pod písm. b) a c).
Způsob podání žádosti:
Žádost o dotaci se podává prostřednictvím datové schránky poskytovateli dotace:
Ministerstvo zemědělství
Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání
Těšnov 65/17, 11000 Praha
ID datové schránky: yphaax8
Poskytování informací žadateli o dotaci:
Ing. Věra Reljićová
e-mail: vera.reljicova@mze.cz
tel.: 221 812 756

Ing. Petr Jílek v. r.
náměstek pro řízení sekce,
Sekce ekologického zemědělství,
komodit, výzkumu a vzdělávání

