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Informace o vyhlášení 5. výzvy a prosba o spolupráci

Vážená paní, Vážený pane,
dovoluji si Vás informovat, že Jihomoravský kraj jako Zprostředkující subjekt Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyhlašuje dne 15. 1. 2013 5. výzvu pro předkládání grantových
projektů v rámci Globálního grantu Jihomoravského kraje v oblasti podpory 3.2 s názvem „Podpora
nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji“.
Oprávněnými žadateli mohou být pouze právnické osoby se sídlem či provozovnou žadatele na území
Jihomoravského kraje.
Oprávněnými žadateli konkrétně jsou:
 vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), včetně
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku,
 vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
 nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné
společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech), ve znění pozdějších předpisů - (právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti
vzdělávání),
 hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
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Zároveň si Vám dovoluji sdělit, že Jihomoravský kraj jako Zprostředkující subjekt Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá dne 23. 1. 2013 seminář pro žadatele, program semináře je
přílohou tohoto dopisu.
Protože máme snahu rozšířit výše uvedené informace mezi co největší okruh potenciálních žadatelů, se
kterými i Vy můžete přicházet do kontaktu, dovoluji si Vás tímto požádat jejich rozšíření mezi potenciální
žadatele.
Další informace vč. úplného znění 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 jsou k dispozici na stránkách GG JMK
http://opvk.kr-jihomoravsky.cz, kontaktní osobou je Ing. Jiří Michna, tel.: 541 652 449, e-mail:
michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz.

Děkuji za ochotu a jsem s pozdravem

Ing. Ivo Minařík, v. r.
vedoucí odboru
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