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Úvod 

 

Grantový kalendář (GK) připravený Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy obsahuje 

výběr dotačních titulů, které jsou určené obcím a městům Jihomoravského kraje a jimi zřizovaným 

organizacím, případně neziskovým organizacím. Cílem GK je informovat o zdrojích doplňkových 

finančních prostředků, které mohou pomoci realizovat investiční i neinvestiční záměry rozvoje 

obcí a regionu mimo podnikatelskou sféru.  

 

 

Grantový kalendář je rozdělen na dvě samostatné části 

 

A. Přehled uzávěrek dotací 

B. Katalog dotací (ten teď zrovna čtete) 

 

V části A. Přehled uzávěrek dotací jsou uvedeny chronologicky otevřené výzvy včetně stručného 

popisu zaměření, kontaktů a odkazu na podrobnější informace. 

 

V části B. Katalog dotací jsou uvedeny existující dotační tituly dle poskytovatelů bez ohledu na 

otevřené výzvy. 

 

Rozdělení na dvě části je vedeno snahou zpřehlednit orientaci v přebujelém systému dotací 

poskytovaných z různých úrovní veřejné správy. Pro rychlou orientaci tedy slouží část A. Přehled 

uzávěrek dotací, pro podrobnější informace pak část B. katalog dotací. 

 

 

Informace pro Grantový kalendář jsou získávány a analyzovány průběžně s tím, že redakční 

uzávěrka pro zpracování dalšího čísla je k poslednímu dni předcházejícího měsíce.  

 

 

Kontakt: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Královopolská 139, 612 00 Brno 

tel. +420 541 211 635, 541 219 282 nebo 541 212 125, e-mail: sekretariat@rrajm.cz ; 

http://www.rrajm.cz/   

 

 

 

Pozn.: Nově doplněné programy, změny 

mailto:sekretariat@rrajm.cz
http://www.rrajm.cz/
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A. FONDY EU 

A.1 Programové období 2007 – 2013 

Pro období 2007-2013 bylo v České republice připraveno 26 operačních programů rozdělených 

mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU: 

Cíl Konvergence  

Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. V ČR pod 

něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. Realizováno prostřednictvím 

osmi tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl 

Konvergence alokováno 25,89 mld. € (cca 730,00 mld. Kč). 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  

Podpora regionů, které nespadají pod cíl Konvergence - tj.Hl. m. Praha se dvěma operačními 

programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost alokováno v 0,42 mld. € (cca 

11,73 mld. Kč).  

Cíl Evropská územní spolupráce (EÚS) 

Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V České republice pod něj 

spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl  

Evropská územní spolupráce alokováno v České republice 0,39 mld. €  

 

 

Ukončení realizace programů 2007- 2013. 

 

V roce 2015 musí být ukončena realizace projektů z programů období 2007 – 2013, pokud nebude 

vyjednána úprava pravidla N+2. Znamená to tedy, že výzvy na dočerpání zbývajících prostředků 

se mohou týkat projektů, které lze z pohledu veřejných zakázek a následné vlastní realizace 

uskutečnit ve velmi krátkém časovém horizontu, samozřejmě s rizikem chyb, jejichž důsledky 

nese ve finále žadatel.  

 

Vzhledem k horečné snaze využít co nejvíce prostředků v operačních programech 2007 – 2013 

dobíhají poslední „rychlovývzvy“. Proto je nejlépe vhodné sledovat speciální kalendář výzev 

zveřejňovaný na stránkách www.strukturalni-fondy.cz, kde jsou aktuální informace. Kalendář je 

dostupný na adrese: 

 

Přehled otevřených výzev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=3#Tabs
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Struktura operačních programů dostupných v ČR pro období 2007 - 2013 

* OP je tzv. vícecílový OP, tzn. ţe OP je vedle 1. cíle "Konvergence"  financován také z finančních prostředků pro 2. cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost". 
** OP není v gesci českého řídícího orgánu. 
 

 

Pro představu o situaci ve využívání prostředků z období 2007 – 2013 slouží nejlépe 

následující grafy převzaté ze stránek MMR. Nejzajímavější je až ten poslední, protože ten 

ukazuje, o kolik prostředků jsme zatím byli schopni v jednotlivých programech požádat o 

proplacení z EU. 

 

 

Zkratka OP Název OP / ROP a zdroj financování Řídicí orgán 
Podíl na alokaci 
       NSRR 

1. cíl: Konvergence 
Tematické OP 

1.  OP D OP Doprava (FS / ERDF) Ministerstvo dopravy 21,8 
2.  OP ŽP OP Životní prostředí (FS / ERDF) Ministerstvo životního prostředí 18,4 
3.  OP PI OP Podnikání a inovace (ERDF) Ministerstvo průmyslu a obchodu 11,7 
4.  OP VaVpI OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7,7 
5.  OP VK * OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6,8 
6.  OP LZZ * OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) Ministerstvo práce a sociálních věcí 6,9 
7.  IOP * Integrovaný OP (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 6,1 
8.  OP TP * OP Technická pomoc (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 0,7 

Regionální OP 
9.  ROP SZ ROP pro NUTS II Severozápad (ERDF) RR Severozápad (Ústí nad Labem) 2,9 
10. ROP MS ROP pro NUTS II Moravskoslezsko (ERDF) RR Moravskoslezsko (Ostrava) 2,7 
11. ROP JV ROP pro NUTS II Jihovýchod (ERDF) RR Jihovýchod (Brno) 2,7 
12 ROP SM ROP pro NUTS II Střední Morava (ERDF) RR Střední Morava (Olomouc) 2,5 
13. ROP SV ROP pro NUTS II Severovýchod (ERDF) RR Severovýchod (Hradec Králové) 2,5 
14. ROP JZ ROP pro NUTS II Jihozápad (ERDF) RR Jihozápad (České Budějovice) 2,4 
15. ROP SČ ROP pro NUTS II Střední Čechy (ERDF) RR Střední Čechy (Praha) 2,1 

2. cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
16. OP PK OP Praha–Konkurenceschopnost (ERDF) Magistrát hlavního města Prahy 0,9 
17. OP PA OP Praha–Adaptabilita (ESF) Magistrát hlavního města Prahy 0,4 

3. cíl: Evropská územní spolupráce 
18. ČR–PL OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 0,8 
19. ČR–SR ** OP Přeshraniční spolupráce SR–ČR (ERDF) --- --- 
20. R–ČR** OP Přeshraniční spolupráce Rakousko–ČR (ERDF) --- --- 
21. S–ČR ** OP Přeshraniční spolupráce Sasko–ČR (ERDF) --- --- 
22. B–ČR ** OP Přeshraniční spolupráce Bavorsko–ČR (ERDF) --- --- 
23. OP MS ** OP Meziregionální spolupráce --- --- 
24. OP NS ** OP Nadnárodní spolupráce --- --- 
25. Interact ** Servisní program INTERACT II --- --- 
26. ESPON ** Program ESPON 2013 --- --- 
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Pramen: Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů II.Q2015, NOK MMR 
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A.2 Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) - období 

2014 – 2020 

Jedněmi z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v období 2014-2020 jsou i ty, jež 

obsahují fondy zaměřené na podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a Společné 

námořní a rybářské politiky. Souhrnně se tyto fondy nově nazývají „Evropské strukturální a 

investiční fondy“, ve zkratce ESIF. Členění a náplň těchto fondů se oproti jejich zaměření 

v minulém období příliš nemění: 

 

- EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) bude soustředěn zejména na podporu 

produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro 

základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění 

vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností; 

- cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a 

kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a 

výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit 

sociální začleňování a boj s chudobou; 

- FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního 

prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie;  

- cílem EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je podpora 

konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený 

rozvoj venkovských území; 

- podpora ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) bude v ČR zaměřena na podporu 

akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně 

udržitelná, a podpoří rozvoj území. 

 

Záměrem Evropské unie je, aby fondy ESIF maximálním možným způsobem přispěly k 

naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, 

což je dlouhodobá vize rozvoje Evropské unie. Toto zajímavé čtení je dostupné na adrese 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm a je z velké části určující pro nastavení 

programového období 2013 – 2020. Představu o využití fondů  ESIF ve prospěch strategie EU 

2020 zpracoval každý stát do podoby Dohody o partnerství, kterou posoudila a schválila 

Evropská komise. K jejímu naplňování, tj. naplňování tematických cílů, pak přispějí jednotlivé 

programy. Pro Českou republiku byly z ESIF vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. 

Rozčlenění této alokace mezi jednotlivé programy sloužící k naplňování jednotlivých tematických 

cílů strategie zobrazuje přiložená tabulka. 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
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Žadatelé se budou moci ucházet i o další evropské finanční prostředky, a to zejména v rámci cíle 2 

„Evropská územní spolupráce.“ 
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 Úplný výčet programů pro programové období 2014 – 2020 je vymezen usnesením vlády ČR č. 

867 ze dne 28. listopadu 2012: 

 

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu; 

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy; 

3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 

4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 

5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; 

6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy; 

8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství; 

10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství; 

11. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou 

republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

12. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou 

republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

13. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou 

republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

14. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a 

Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

15. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou 

republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-%281%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko-%281%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko-%281%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR
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16. Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

17. Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 

447 ze dne 12. června 2013); 

18. Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj. 

19. ESPON 2020 

20. Operační program INTERACT III 

 

Novinky v programovém období 2014-2020 a porovnání s obdobím 2007-2013 
 

a) Aplikace územní dimenze a integrovaných nástrojů
1
: smyslem je realizace 

provázaných investic v území, na které bude možno čerpat prostředky z vícero 

fondů/operačních programů a reflektování specifických potřeb a problémů území 

vč. efektivního využití jeho potenciálu. Zjednodušeně řečeno, finanční prostředky 

bude možné získat z operačních programů nově ve větší míře skrze tzv. integrované 

nástroje nebo prostřednictvím individuálních projektů jako tomu bylo v minulém 

období. Každý operační program bude mít stanovenou alokaci jak na individuální 

projekty, tak na integrované nástroje. Územní dimenze pak znamená, že podpora 

nebude dostupná plošně, ale pouze na základě vyhodnocení potřeb a koncentrovaně 

do určitých segmentů. Tzn. např. podpora sociálního bydlení pouze v sociálně 

vyloučených lokalitách, podpora vybavení IZS pouze v územích ohrožených 

živelnými pohromami, investice do kapacit předškolního vzdělávání pouze 

v oblastech demografického růstu. 

b) Redukce počtu operačních programů: sloučení 7 regionálních operačních 

programů (ROP) a jednoho tematického integrovaného operačního programu (IOP) 

do jednoho integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s cílem 

efektivnějšího řízení investic v regionech, dále sloučení 2 operačních programů pro 

Prahu do jednoho, stejně tak i dvou operačních programů pro VaV a vzdělávání 

taktéž do jednoho operačního programu – viz tab. níže. 

c) Posílení témat výzkumu, vývoje a inovací, podpory MSP, využívání 

environmentálně šetrných technologií (OZE, nízkouhlíkové technologie) a 

energetické efektivity 

d) Ambice o zjednodušení čerpání finančních prostředků z ESIF fondů pro 

žadatele a příjemce: jednotné metodické prostředí pro všechny operační 

programy, komunikace a kompletní administrace v rámci jednotného 

elektronického systému MS2014+, první fáze posuzování (hodnocení) projektu bez 

administrativních složitostí, atd. 

e) Centrálním koordinátorem pro všechny operační programy bude MMR – 

koordinace a provázanost vyhlašování výzev, stanovení harmonogramu výzev na 

webu MMR minimálně na půl roku dopředu, transparentnější hodnocení projektů – 

výsledky dostupné žadatelům, atp. 

                                                 
1
 Nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území – Integrovaná územní investice (ITI)  pro Prahu, 

Brno, Plzeň, Ostravu vč. jejich funkčního zázemí + urbánní oblasti Ústecko-Chomutovské, Hradecko-Pardubické a 

Olomoucké aglomerace, dále Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) pro ostatní krajská města a Mladou Boleslav 

a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) pro venkovské území pokryté MAS. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/ESPON-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
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Důrazně doporučujeme všem vážným zájemcům prostudovat a sledovat oficiální stránky MMR ke 

strukturálním fondům, kde jsou uveřejňovány všechny informace potřebné ke zpracování a podání 

projektů: Stránky MMR o strukturálních fondech EU   

A.2.1 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Kontakt: 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Státní fond životního prostředí ČR, 

Olbrachtova 2006/9,  

148 00 Praha 4,  

tel.: +420 267 994 300, fax: +420 272 936 597, infolinka: 800 260 500 

 

Řídící orgán OP Životní prostředí: 

Ministerstvo životního prostředí,  

Vršovická 65,  

100 10 Praha 10,  

tel.: +420 267 121 111, fax: +420 267 310 308 

Základní informace o programu: 

Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 je ochrana a zajištění 

kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání 

zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související 

zmírňování dopadů změn klimatu. OP ŽP 2014-2020 zároveň slouží i jako významný nástroj pro 

naplňování finančně náročných požadavků vyplývajících ze směrnic ES/EU. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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OP ŽP 2014-2020 svým zaměřením navazuje na OPŽP 2007-2013 a využívá získaných 

zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a kvalitního systému podpory ochrany životního 

prostředí, který bude zároveň podporovat směřování k inteligentnímu a udržitelnému růstu a ke 

zvýšení ekonomické, sociální a územní koheze. Oproti předchozímu OPŽP 2007-2013 je více 

koncentrován na identifikované prioritní problémy (u kterých je navíc očekávána dostatečná 

absorpční kapacita a vzájemná synergie), zejména v PO 2 (Snížení emisí z lokálního vytápění 

domácností) a PO5 (snížení energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů 

energie). 

 

OPŽP 2014-2020 reaguje na aktuální environmentální výzvy spojené zejména se zvyšujícím se 

rizikem dopadů změny klimatu a klade proto velký důraz na opatření v oblastech mitigace 

(omezování emisí přímých i nepřímých skleníkových plynů v rámci PO2 a PO5) i adaptace na 

očekávané dopady změny klimatu (v rámci PO1 a PO4). 

Podrobné informace o programu: 

Aktuální nabídka podpory 

Detailní informace 

Operační program Životní prostředí 2014-2020 - Verze 9 

 

Finanční alokace OPŽP na léta 2014-2020 činí přibližně 2,64 mld. EUR (cca 73 mld. Kč).  

A.2.1.1 PRIORITNÍ OSA 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika 

povodní  

INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 1: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 

účinného využívání zdrojů: investicemi do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie 

v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují 

rámec těchto požadavků. 

 

INVESTIČNÍ PRIORITA 2 prioritní osy 1: Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení 

rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči 

katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof. 

A.2.1.1.1 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i 

podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 

povrchových a podzemních vod – Výzva č. 21 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/21-vyzva 

 

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či 

potenciálem. 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Aktivita 1.1.1 - výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny 

odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, 

modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení 

likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány), 

 Aktivita 1.1.2 - výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. 

 

http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/sekce/768/novy-program-2014-2020/
http://www.opzp2007-2013.cz/soubor-ke-stazeni/54/16257-9_verze_opzp__2014_2020_rev.pdf
http://www.opzp.cz/vyzvy/21-vyzva
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Minimální výše způsobilých realizačních výdajů čin 1 mil. Kč bez DPH. Alokace na schválené 

projekty je vyhlášena ve výši 3 300 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Příspěvkové organizace 

Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 

subjekty 

Uzávěrka žádostí: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.1.1.2 Specifický cíl 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a 

množství – Výzva č. 22 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/22-vyzva 

 

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit 

zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný 

vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v 

době sucha. 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

 Aktivita 1.2.1 - výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné 

vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů 

pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě 

 Aktivita 1.2.2 - výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně 

souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. 

 

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 3 mil. Kč bez DPH. Alokace na schválené 

projekty je vyhlášena ve výši 1 600 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Příspěvkové organizace 

Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 

subjekty. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.1.1.3 Specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu – Výzva č. 34 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-3-zajistit-povodnovou-ochranu-intravilanu?id=13 

http://www.opzp.cz/vyzvy/22-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-3-zajistit-povodnovou-ochranu-intravilanu?id=13
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Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na 

život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. 

 

Oblast podpory je zaměřena na realizaci povodňových opatření v intravilánu obcí a extravilánu, 

která budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zaplaveného území v obcích a snížení počtu 

zaplavených nemovitostí a tím snížení povodňových škod. V rámci podpory se předpokládá 

podpora projektů zprůtočňování koryt vodních toků a přilehlých niv v intravilánu obcí a 

extravilánu s přímou vazbou na snížení povodňového ohrožení v intravilánu. Dalšími typy 

podporovaných projektů v rámci aktivity „Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně 

modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně“ jsou navrhovány například výstavba 

poldrů, úpravy stávajících nádrží za účelem zvýšení a zlepšení jejich protipovodňových funkcí. 

Součástí podpory jsou i aktivity zaměřené na retardaci odtoku v povodí vodních toků a 

hospodaření se srážkovými vodami. 

 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 
 Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 

přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů 

- realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. 

snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, 

tůní), 

- zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) 

kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, 

- zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech 

s tvorbou mokřin a tůní, 

- umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové 

parky, v extravilánu do volné krajiny). 

 

 Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití 

namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků 

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost 

řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například: 

- plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž), 

- podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, 

- vsakovací šachty, 

- podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace. 

 

 Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních 

děl sloužící povodňové ochraně 

- výstavba suchých nádrží (poldrů), 

- vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží. 

 

 Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek 

a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 

- stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 

bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových 

nestabilit“. 

 

Dotace z Fondu soudržnosti je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých 

výdajů projektu. U projektů generujících příjmy se celkové způsobilé výdaje stanoví odečtením 

příjmů projektů z celkových způsobilých realizačních výdajů. 
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Na vybudování varovných protipovodňových systémů bude poskytována dotace maximálně do 

výše 70 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ 

 Snížení znečištění z komunálních zdrojů 

- Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. 

- Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v 

aglomeraci. 

- Výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a 

intenzifikace čistírny odpadních vod, včetně decentralizovaných řešení likvidace 

odpadních vod. 

 

 Snížení znečištění způsobující eutrofizaci 

- Biologická a technická opatření k dlouhodobému snížení zatížení povrchových vod 

živinami (eutrofizace). 

 

 Zlepšení jakosti pitné vody 

- Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody 

včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich 

bezprostřední blízkosti sloužících veřejné potřebě. 

- Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících 

objektů sloužících veřejné potřebě. 

 

 Zajištění povodňové ochrany 

- Zprůtočnění nebo zvýšení průtoku koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení 

přirozených rozlivů (např. zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vytváření 

povodňových koryt a tůní, vložení meandrující kynety, zvýšení členitosti koryta). 

- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto 

jejich urychleného odvádění do toků (např. podzemní nebo plošná povrchová 

vsakovací a retenční zařízení). 

- Obnovení, výstavba a rekonstrukce nebo modernizace vodních děl sloužících 

povodňové ochraně (např. výstavba suchých nádrží, vybudování nebo rekonstrukce 

bezpečnostních přelivů). 

- Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 

bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“. 

 

 Preventivní protipovodňová opatření 

- Analýza odtokových poměrů včetně návrhů protipovodňových opatření (např. 

zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového 

ohrožení, studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových 

opatření). 

- Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování 

a modernizace měřicích stanic na státní, regionální a místní úrovni. 

- Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové 

služby na státní, regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů. 

 

Dotace z Fondu soudržnosti je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých 

výdajů projektu. U projektů generujících příjmy se celkové způsobilé výdaje stanoví odečtením 

příjmů projektů z celkových způsobilých realizačních výdajů. 

Na vybudování varovných protipovodňových systémů bude poskytována dotace maximálně do 

výše 70 % z celkových způsobilých výdajů. 
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Žadatelem mohou být: 

- obce,  

- kraje,  

- dobrovolné svazky obcí,  

- organizační složky státu,  

- státní podniky,  

- veřejné výzkumné instituce,  

- městské části hl. města Prahy,  

- příspěvkové organizace,  

- vysoké školy a školská zařízení,  

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky),  

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

- fyzické osoby podnikající.  

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

 

 

INVESTIČNÍ PRIORITA 2 prioritní osy 1: Podporování přizpůsobení se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na řešení konkrétních 

rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof. 

A.2.1.1.4 Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření – Výzva 

č. 37 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/35-vyzva 

 

V rámci této podoblasti se plánuje podpora preventivních protipovodňových opatření a ochrany 

obyvatel před účinky povodní. Podporované projekty v rámci aktivity „Analýza odtokových 

poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření“ budou zaměřeny na celá povodí 

zejména menších toků včetně komplexních návrhů realizace opatření pro snížení rychlosti odtoku 

vody z povodí a snížení povodňových průtoků prováděných přírodě blízkým způsobem. Druhou 

zásadní aktivitou jsou projekty zaměřené na rozšíření a zlepšení systému předpovědní a hlásné 

povodňové služby a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, včetně jejich technického 

vybavení, a tvorba digitálních povodňových plánů. 

 

Podporované aktivity: 

 1.4.2 - Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a 

výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány 

 

Typy podporovaných projektů: 

- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování 

a modernizace měřicích stanic, 

- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové 

služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování 

sdílených databází Povodňového informačního systému 

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 

150 mil. Kč. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200.000,- Kč (bez DPH). 

http://www.opzp.cz/vyzvy/35-vyzva
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Žadatelem mohou být: 

- Příspěvkové organizace 

Termín uzávěrky: 

31. srpna 2016. 

A.2.1.2 PRIORITNÍ OSA 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech  

INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 

účinného využívání zdrojů přijímáním opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, 

regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields, včetně bývalých vojenských oblastí), 

snížení znečištění ovzduší a podporou opatření ke snížení hluku. 

A.2.1.2.1 Specifický cíl 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se 

na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-1-snizit-emise-z-lokalniho-vytapeni-domacnosti-

podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-koncentracim-znecistujicich-latek?id=9 

 

Cílem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností. 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

 Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za: 

-         tepelné čerpadlo. 

- kotel na pevná paliva. 

- plynový kondenzační kotel. 

 Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV, 

 Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek, 

 Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" 

energetická opatření). 

 

Cílová území: území celé ČR 

Celková alokace: 3 000 000 000 Kč 

Žadatelem mohou být: 

- Kraje 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.1.2.2 Specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek - prodlouženo 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/8-vyzva 

 

Cílem je snížit koncentrace znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a 

emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů. 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-1-snizit-emise-z-lokalniho-vytapeni-domacnosti-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-koncentracim-znecistujicich-latek?id=9
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-1-snizit-emise-z-lokalniho-vytapeni-domacnosti-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-koncentracim-znecistujicich-latek?id=9
http://www.opzp.cz/vyzvy/8-vyzva
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Podporované aktivity: 

 náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování, 

 pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí 

 znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší. 

 

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a 

různorodost stacionárních zdrojů vytvořit; mezi podporované typy projektů patří 

například: 

- Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za 

účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

- Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem 

snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

- Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky 

za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

- Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 

snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích 

stacionárních zdrojů. 

- Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 

snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních 

stacionárních zdrojů. 

- Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 

snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních 

zdrojů emitujících těkavé organické látky. 

- Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat. 

- Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, 

skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení). 

- Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií. 

 

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících 

technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s 

ohledem na technické možnosti zdrojů. 

 

Cílová území: území celé ČR se zaměřením na sídelní útvary (města, obce) 

 

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené 

projekty je vyhlášena ve výši 2,5 mld. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- kraje 

- obce,  

- dobrovolné svazky obcí,  

- organizační složky státu,  

- státní podniky,  

- veřejné výzkumné instituce,  

- veřejnoprávní instituce,  

- městské části hl. města Prahy,  

- příspěvkové organizace,  

- vysoké školy, školy a školská zařízení,  
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- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky),  

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

- podnikatelské subjekty,  

- obchodní společnosti a družstva,  

- fyzické osoby podnikající. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.1.2.3 Specifický cíl 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání 

vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země – Výzva č. 

17 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva 

 

Systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí slouží mimo jiné k 

vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém 

horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

 výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických 

aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, 

laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, 

jejich archivaci a prezentaci), 

 pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení 

dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, 

softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci), 

 podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování 

ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů, 

 realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací 

technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a 

zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry, 

 realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality 

ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní 

systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora 

implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v 

koordinaci s příhraničními regiony Polské a Slovenské republiky (např. v rámci programu 

LIFE pro střední Evropu). 

 

Cílová území: území celé ČR 

 

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené 

projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Kraje 

- Obce a města 

- Svazky obcí 

http://www.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva
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- Městské části hl. m. Prahy 

- Organizační složky státu 

- Státní podniky 

- Příspěvkové organizace 

- Veřejné výzkumné instituce 

- Veřejnoprávní instituce 

- Vysoké školy a školská zařízení 

- Nestátní neziskové organizace 

Termín uzávěrky: 

14. října 2016. 

A.2.1.3 PRIORITNÍ OSA 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 

rizika 

INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 3: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 

účinného využívání zdrojů investicemi do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie 

v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec 

těchto požadavků. 

 

INVESTIČNÍ PRIORITA 2 prioritní osy 3: Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení 

rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči 

katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof. 

 

INVESTIČNÍ PRIORITA 3 prioritní osy 3: Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení 

rizikům a jejich řízení podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči 

katastrofám a vývojem systémů krizového řízení 

A.2.1.3.1 Specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů 

Podrobné informace: 

Výzva 

Podrobné informace 

 

Popis podporovaných aktivit: 

 Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů 

 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

- Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích 

kompostérů pro občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či 

dovybavení komunitní kompostárny). V rámci projektu není možné pořídit svozový 

prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné 

materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač 

přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem 

projektu. 

- Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím 

rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné 

podpořit přiměřený svozový prostředek. 

- Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci 

předcházení vzniku komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického 

http://www.opzp.cz/dokumenty/download/384-1-Text_40_v%C3%BDzva_SC3_1.pdf
http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva
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vybavení). V analýze potenciálu musí být jasně prokázána souvislost softwaru s 

předcházením vzniku komunálních odpadů a plněním indikátorů projektu. 

- Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich 

kombinace či propojení, které budou napojeny na konkrétní obce. Toto žadatel 

musí doložit písemným souhlasem obcí o zapojení do projektu. V rámci projektů 

lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku. 

 

V rámci této výzvy nelze podpořit jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nákup 

traktoru, nebo malotraktoru. Veškerý materiál, se kterým bude v rámci projektu nakládáno, musí 

být od občanů přebírán bezúplatně. 

 

Určení výše podpory: 

Max. 85% způsobilých nákladů. Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH. 

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). Alokace (maximální 

celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. 

města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními 

subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními 

veřejnoprávními subjekty).  

Termín uzávěrky: 

30. 11. 2016 

A.2.1.3.2 Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití 

odpadů – Výzva č. 41 

Podrobné informace: 

Výzva 

Podrobné informace 

 

Popis podporovaných aktivit: 

 

 Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a 

úpravu odpadů 

 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

- Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. Do hodnocení 

projektu budou započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří nemají možnost využít 

služby jiného sběrného dvora, a kteří jsou zároveň z obcí vzdálených do 15 km. U 

projektů typů sběrných dvorů je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, 

skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo 

zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. V rámci projektu lze 

pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, 

drtič, nakladač či manipulátor přiměřeného výkonu). Traktory jsou neuznatelným 

nákladem. Žadatel musí doložit písemný souhlas obce o zapojení do projektu, což 

bude také uvedeno v analýze potenciálu produkce odpadů. 

- Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního 

odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu a 

http://www.opzp.cz/dokumenty/download/392-1-Text_41_v%C3%BDzva%20PO3_SC3%202.pdf
http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva
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nápojových kartonů). Jedná se o odpady zahrnující následující katalogová čísla: 

BRKO 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02; papír a lepenka 15 01 01, 

20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony 

(vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 

11; kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07. U projektů separace kovů 

musí být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s obcí na umístění nádob v 

rámci „separačních hnízd“ systému nakládání s komunálním odpadem v obci. 

Maximální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba musí být 

uzavřená. 

- Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a 

odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu a 

nápojových kartonů. Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu 

zahrnuje následující katalogová čísla: BRKO 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 

01, 20 03 02; papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 

01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 

01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11; kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 

20 03 07. U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce 

žadatele s obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ systému nakládání s 

komunálním odpadem v obci. Maximální objem jedné nádoby na separaci kovů 

činí 3,5 m3, nádoba musí být uzavřená. Projekty separace a svozu výše zmíněných 

odpadů zahrnují nádoby včetně svozového prostředku. Jako svozový, manipulační 

nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor nebo 

malotraktor. 

- Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro 

separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu (zahrnuje 

následující katalogová čísla: papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 

20 01 39, kovy 15 01 04, 20 01 40, nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 

01, 15 01 05, 20 01 01). Žadatel v rámci žádosti o podporu projektu zařízení na 

dotřídění odpadů předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů 

odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity podporovaného 

zařízení uvažované pro komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu. 

 

 Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití 

odpadů 

 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

- Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů 

(vyjma skla, skupiny odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu 

odpadů). V rámci zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů nebudou 

podporovány kompostárny či jiná zařízení, kde bude využíván BRO nebo BRKO.). 

Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do 

zařízení musí být minimálně 50 %. 

 

 Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití 

odpadů a související infrastruktury. 

 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat: 

- Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic. Budou podporovány 

pouze takové bioplynové stanice, které budou na vstupu do zařízení nakládat s 

odpady minimálně z 25 % z celkové kapacity zařízení. 
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V případě výstavby, vybavení či modernizace bioplynové stanice se musí vždy jednat o zařízení 

povolené dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Pokud budou do zařízení přijímány vedlejší 

produkty živočišného původu nebo odpad z kuchyní a stravoven, je nutné dodržet podmínky 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2012 a vyhlášky č. 341/2008 Sb. 

Podmínkou je, aby zařízení ročně zpracovávalo minimálně 10 % odpadů z celkové kapacity 

zařízení z následujících katalogových čísel: 02 02 03, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 

07 02, 02 07 04, 20 01 08, 20 01 25, 20 03 04. Nad rámec těchto povinných 10 % výše 

vyjmenovaných druhů odpadů mohou do bioplynové stanice vstupovat i jiné biologicky 

rozložitelné odpady ve výzvě nejmenované. 

V případě modernizace nebo dovybavení se pro splnění podmínky minimálního množství 

vstupujících odpadů (25 %) může jednat o nahrazení stávajících zpracovávaných materiálů, které 

nejsou a nebyly odpadem. Podmínkou je, aby zařízení ročně zpracovávalo minimálně 10 % 

odpadů z celkové kapacity zařízení z následujících katalogových čísel: 02 02 03, 02 03 04, 02 05 

01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 20 01 08, 20 01 25, 20 03 04. 

Měrné finanční náklady budou v rámci hodnocení projektu počítány pouze za zpracované tuny 

odpadů dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) vstupujících do zařízení. 

 

 Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s 

nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 

 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

- Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u 

nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově, energeticky nebo 

ve spalovně NO. Součástí projektu může být podpořena nezbytně nutná související 

infrastruktura. Tato infrastruktura bude moci být používána striktně pouze za 

účelem plnění předmětu podpory. V rámci výzvy nebudou podpořena zařízení, z 

kterých budou odpady využívány na povrchu terénu. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH. Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). Alokace (maximální celková dotace z prostředků 

EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,85 mld. Kč. 

 

Pro účel hodnocení bude alokace poměrově rozdělena mezi typové projekty dle jednotlivých sad 

hodnotících kritérií tj. např. sběrné dvory, třídící linky atd. Poměrové rozdělení bude provedeno na 

základě požadavků na dotaci v rámci přijatých žádostí, které úspěšně prošly věcným hodnocením. 

Vzniknou dílčí alokace pro každou skupinu typových projektů. Projekty v každé jednotlivé 

skupině budou seřazeny dle obdržených bodů. Dělicí čára bude navržena v každé skupině na 

úrovni vypočtené dílčí alokace. 

Žadatelem mohou být: 

- Kraje 

- Obce a města 

- Svazky obcí 

- Městské části hl. m. Prahy 

- Organizační složky státu 

- Státní podniky 

- Státní organizace 

- Příspěvkové organizace 

- Veřejné výzkumné instituce 

- Veřejnoprávní instituce 

- Vysoké školy a školská zařízení 

- Nestátní neziskové organizace 
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- Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

- Obchodní společnosti a družstva 

- Podnikatelské subjekty 

- Fyzické osoby - podnikající 

Termín uzávěrky: 

30. 11. 2016. 

A.2.1.3.3 Specifický cíl 3.3: Rekultivovat staré skládky – Výzva č. 24 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/24-vyzva 

Podporované aktivity: 

 rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených). 

 

Příklady podporovaných projektů: 

- rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány 

před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 

15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb. 

 

Cílová území: území celé ČR 

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené 

projekty je vyhlášena ve výši 359 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Kraje 

- Obce a města 

- Svazky obcí 

- Městské části hl. m. Prahy 

- Organizační složky státu 

- Státní podniky 

- Státní organizace 

- Příspěvkové organizace 

- Veřejné výzkumné instituce 

- Veřejnoprávní instituce 

- Vysoké školy a školská zařízení 

- Nestátní neziskové organizace 

- Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

- Obchodní společnosti a družstva 

- Podnikatelské subjekty 

- Fyzické osoby - podnikající. 

Uzávěrka žádostí: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.1.3.4 Specifický cíl 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže – 36. 

výzva 

http://www.opzp.cz/vyzvy/24-vyzva
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Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/36-vyzva 

 

V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik 

pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto 

staré ekologické zátěže odstranit. 

 

Další informace a podmínky platné v rámci 36. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit: 

 Podporovaná aktivita 3.4.2: realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), 

analýzy rizik 

Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek, která jsou uvedená v 

kapitole Obecná kritéria přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-

2020. 

 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

- realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik 

kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované 

průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle 

metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území. 

 

 Podporovaná aktivita 3.4.3: sanace vážně kontaminovaných lokalit 

Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek, která jsou uvedená v 

kapitole Obecná kritéria přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-

2020. 

 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

- sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena 

kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy 

a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití 

intenzifikačních sanačních technologií. 

 

Výše podpory je max. 85 % způsobilých nákladů. Minimální výše způsobilých realizačních 

výdajů činí 500 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 600 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Kraje 

- Obce a města 

- Svazky obcí 

- Městské části hl. m. Prahy 

- Organizační složky státu 

- Státní podniky 

- Státní organizace 

- Příspěvkové organizace 

- Veřejné výzkumné instituce 

- Veřejnoprávní instituce 

- Vysoké školy a školská zařízení 

- Nestátní neziskové organizace 

- Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

- Obchodní společnosti a družstva 

- Podnikatelské subjekty 

http://www.opzp.cz/vyzvy/36-vyzva
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- Fyzické osoby - podnikající 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.1.3.5 Specifický cíl 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich 

řízení – Výzva č. 18 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/18-vyzva 

 

Cílem je rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při 

nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik. 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

 náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve 

které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována 

nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec 

standardů a norem společenství, 

 vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci 

nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných 

chemických havárií, 

 vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro 

institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií, 

 rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s 

BAT a IPPC). 

Typy podporovaných projektů: 

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení jednoznačně 

definovat; mezi podporované typy projektů patří například: 

- rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami, 

- rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného 

čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů, 

- protipožární izolace zásobníků LPG, 

- vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů, 

- rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek, 

- rekonstrukce skladů hořlavých kapalin, 

- rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků, 

- rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv, 

- výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií, 

- modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek, 

- znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných 

chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika 

GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií, 

- informační systémy pro podporu prevence závažných havárií, 

- vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek, 

- vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek, 

- rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích ke snížení průmyslového 

znečištění, např. průmyslové ČOV. 

 

Cílová území: území celé ČR mimo hl. města Prahy 

http://www.opzp.cz/vyzvy/18-vyzva
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Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené 

projekty je vyhlášena ve výši 60 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Kraje 

- Obce a města 

- Svazky obcí 

- Organizační složky státu 

- Státní podniky 

- Státní organizace 

- Příspěvkové organizace 

- Veřejné výzkumné instituce 

- Vysoké školy a školská zařízení 

- Nestátní neziskové organizace 

- Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

- Obchodní společnosti a družstva 

- Fyzické osoby - podnikající 

- Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy 

- Společenství vlastníků jednotek 

- Zájmová sdružení právnických osob 

Termín uzávěrky: 

14. 10. 2016 

A.2.1.4 PRIORITNÍ OSA 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 4: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 

účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a půdy a podporou 

ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě NATURA 2000 a ekologických infrastruktur. 

A.2.1.4.1 Specifický cíl 4.1:  Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 

významných chráněných území  

A.2.1.4.1.1  Výzva č. 9 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva - na individuální projekty, výzva je průběžná s čtvrtletním 

cyklem vyhodnocení žádostí. 

 

Podporované aktivity 4.1.1 - Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy 

území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně 

tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a 

technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality 

soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy 

 

Výše podpory je max. 100 % způsobilých nákladů. Minimální výše způsobilých realizačních 

výdajů činí 250 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 750 mil. Kč. 

 

Podporovaná opatření: 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva
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 I. Implementace soustavy Natura 2000 

Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007-2013 a zajištění sledování 

stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS: 

- sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlášení a péče, 

- příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro 

vyhlašované ZCHÚ, 

- příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické 

zaměřování hranic, 

- vyznačení lokalit v terénu, 

- sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS. 

 

 II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále 

jen území národního významu) 

- sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu 

plánování péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování 

stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity 

prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních 

dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů sloužících k ochraně a péči 

o území národního významu, 

- příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické 

zaměřování hranic, 

- vyznačení lokalit v terénu, 

- příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených 

opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 

- osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 

 

 III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále 

jen území národního významu) 

Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, 

souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů 

(jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak: 

- péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy, 

- péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, 

druhového složení, 

- péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního 

významu, 

- péče o dřeviny mimo les, 

- speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu 

cílových stanovišť a druhů, 

- likvidace invazních a expanzivních druhů, 

- zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 

- opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na 

předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava 

povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy 

prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, 

návštěvnická střediska apod.), 

- ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu. 

Podrobné informace: 

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných 

územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny 

doporučených opatření. 
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Cílová území: Chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy 

Natura 2000. 

Žadatelem mohou být: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

- Správa jeskyní ČR 

- Správy národních parků 

Termín uzávěrky: 

31. prosince 2016 

A.2.1.4.1.2  Výzva č. 31 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/31-vyzva/dokumenty 

 

Aktivita 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy území 

Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či 

zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a 

technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně 

OP) a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy. 

 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 

 I. Implementace soustavy Natura 2000 

Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007–2013: 

- sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlášení a péče, 

- příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro 

vyhlašované území, 

- příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické 

zaměřování hranic, 

- vyznačení lokalit v terénu, 

 

 II. Plánování péče o lokality soustavy území Natura 2000 

- Sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu 

plánování péče o lokality soustavy Natura 2000, a to včetně monitoringu a 

mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení 

efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a 

koncepčních dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů sloužících k 

ochraně a péči o lokality soustavy území Natura 2000 území národního významu, 

- jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených 

subjektů 

 

 III. Zajištění péče o lokality soustavy území Natura 2000 

Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 vycházející z plánovací dokumentace, tj. souhrnů 

doporučených opatření, plánů péče, záchranných programů, smluvní ochrany event. dalších 

relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak: 

- péče o bezlesí (např. travní porosty, vřesoviště apod.) cílená na zlepšení jeho 

kvality a zachování rozlohy, 

- péče o lesní společenstva, směřovaná ke zlepšení jejich struktury, druhového 

složení, 

http://www.opzp.cz/vyzvy/31-vyzva/dokumenty
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- péče o vodní prvky a mokřadní biotopy, 

- péče o dřeviny mimo les, 

- speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a 

druhů, 

- likvidace invazních a expanzivních druhů, 

- zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 

- opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na 

předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava 

povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) a/nebo budování či obnova 

prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, 

návštěvnická střediska apod.), 

- ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území. 

 

V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně vhodné druhy dřevin (u 

funkčních výsadeb ovocných stromů v zemědělské krajině jsou přípustné pouze staré a krajové 

odrůdy uvedené v seznamu Standardu AOPK ČR (Řada C02 003)). 

 

V rámci SC 4.1 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv 

management udržovací. 

 

Určení výše podpory: Maximálně 100 % způsobilých nákladů. Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Alokace (maximální celková dotace z prostředků 

EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 250 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- kraje 

Termín uzávěrky: 

31. prosince 2017 

A.2.1.4.2 Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu – výzva č. 28 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/28-vyzva/dokumenty 

 

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. 

 

Podporované aktivity: 

 Aktivita 4.2.1 - Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a 

jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů 

 Aktivita 4.2.2 - Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba. 

Podporovaná opatření pro 4.2.1 a 4.2.2: 

- speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní 

biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení 

- speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu 

cenných stanovišť, 

- opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně 

ovlivněném prostředí včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů, 

- ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a 

stavu cenných stanovišť, 

http://www.opzp.cz/vyzvy/28-vyzva/dokumenty
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- interpretace hodnot PP a PR (přírodních památek a přírodních rezervací) v podobě 

jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné tabule, naučné stezky 

vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky). 

 

 Aktivita 4.2.3 - Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich 

sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů). 

Podporovaná opatření: 

- eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace 

biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu 

(kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních 

dokumentů pro omezování invazních druhů. 

 

 Aktivita 4.2.4 - Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště 

chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým 

predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství). 

Podporovaná opatření: 

- realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených 

zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských 

zvířatech, stavbách, vodních dílech apod. 

 

Cílová území: území celé ČR, mimo území hl. města Prahy 

Výše podpory je max. 85 % způsobilých nákladů. Míra spolufinancování je 15 %. Minimální výše 

způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené projekty je 

vyhlášena ve výši 130 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- kraje,  

- obce,  

- dobrovolné svazky obcí,  

-  organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),  

- státní podniky,  

- veřejné výzkumné instituce,  

- veřejnoprávní instituce,  

- příspěvkové organizace,  

- vysoké školy, školy a školská zařízení,  

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky),  

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

- podnikatelské subjekty,  

- obchodní společnosti a družstva,  

- fyzické osoby podnikající. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.1.4.3 Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 

A.2.1.4.3.1  Výzva č. 13 a 14 
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Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva 

http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva/dokumenty 

 

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. 

 

Podporované aktivity: 

 Aktivita 4.3.1 - Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování 

úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury  

 

Podporovaná opatření: 

- opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to 

zejména na významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k 

úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod., 

- výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 

- zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či 

opatření, 

- odstranění migračních překážek na vodních tocích, 

- instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců 

podporující jejich poproudou migraci, 

- obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod. 

 

 Aktivita 4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 

 

Podporovaná opatření: 

- zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování 

územního systému ekologické stability, 

- založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a 

biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES , 

- liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, 

remízy), založení nebo obnova krajinného prvku, 

- zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 

- obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci 

umožňující pěší průchod krajinou, 

- vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí 

(např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně 

zatápěných území (např. lužní lesy). 

 

 Aktivita 4.3.3 - Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

 

Podporovaná opatření: 

- vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, 

tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších 

nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to 

včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před 

povodněmi, 

- podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné 

procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních 

úprav, zejména: 

- zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku, 

http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva/dokumenty
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- vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu 

vázaných organismů, 

- terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces 

renaturace vodního toku apod.  

 

 Aktivita 4.3.4 - Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů 

ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000. 

 

Podporovaná opatření: 

- dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a 

nezbytné následné péče, 

- výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při 

obnově porostů, včetně zajištění ochrany, 

- rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, 

- provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se 

zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich 

konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu, 

- vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů. 

 

 Aktivita 4.3.5 - Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií 

cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na 

změnu klimatu. 

 

Podporovaná opatření: 

- podpora opatření zamezující vodní erozi 

- plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …), 

- stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné 

příkopy, …), 

- preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …). 

- podpora opatření zamezující větrné erozi 

- obnova či zakládání větrolamů 

 

Cílová území: území celé ČR, mimo území hl. města Prahy 

 

Výzva č. 13 - Výše podpory je max. 100 % způsobilých nákladů. Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 250 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 

1,25 mld. Kč. 

Podpora aktivity 4.3.3. 

 

Výzva č. 14 - Výše podpory je max. 100 % způsobilých nákladů. Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 250 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 

500 mil. Kč. 

Podpora aktivity 4.3.1. 

Žadatelem mohou být: 

- kraje, 

- obce, 

- příspěvkové organizace, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- státní podniky, 

- vysoké školy, školy a školská zařízení  

- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), 
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- veřejné výzkumné instituce, 

- veřejnoprávní instituce 

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky),  

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

- obchodní společnosti a družstva, 

- podnikatelské subjekty, 

- fyzické osoby podnikající. 

Termín uzávěrky: 

Výzva č. 13 – 1. kolo (od 14. srpna 2015 do 31. prosince 2016); 2. kolo (do 31. prosince 2017) 

Průběžná s dvoukolovým modelem. 

 

Výzva č. 14 – od 14. srpna 2015 do 31. prosince 2016. 

Průběžná s jednokolovým modelem. 

A.2.1.4.4 Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výzva č. 30 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/30-vyzva/dokumenty 

 

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. 

jejich ekologickou stabilitu. 

 

Podporované aktivity: 

 Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch): 

- zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, 

alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, 

zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních 

propojení přírodních ploch a prvků, 

- obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační 

zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby), 

- obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého 

charakteru (jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně (vytvoření 

vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních 

sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. 

prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, 

které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok 

srážkové vody 

 

Revitalizované plochy musí být v zastavěném území obce nad 500 obyvatel, vymezené jako zeleň 

ve veřejném prostranství, nebo jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně 

nebo jako plochy, jejichž podmínky zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako 

zeleň. 

 

V rámci SC 4.4 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv 

management udržovací. 

 

Cílová území: území celé ČR, mimo území hl. města Prahy 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/30-vyzva/dokumenty
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Výše podpory je max. 60 % způsobilých nákladů. Míra spolufinancování je 40 %. Minimální výše 

způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené projekty je 

vyhlášena ve výši 272 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- kraje, 

- obce, 

- příspěvkové organizace, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- státní podniky, 

- vysoké školy, školy a školská zařízení  

- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), 

- veřejné výzkumné instituce, 

- veřejnoprávní instituce 

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky),  

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

- obchodní společnosti a družstva, 

- podnikatelské subjekty, 

- fyzické osoby podnikající. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.1.5 PRIORITNÍ OSA 5 - Energetické úspory 

INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 5: Podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech 

odvětvích podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání 

energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti 

bydlení. 

A.2.1.5.1 Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit 

využití obnovitelných zdrojů energie – Výzva č. 39 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva 

 

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie 

prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů 

realizovaných s využitím EPC: 

- zateplení obvodového pláště budovy, 

- výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 

- realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy 

nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému), 

- realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 

- realizace systémů využívajících odpadní teplo, 

- výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem 

nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné 

http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva
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zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn 

nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné 

zdroje nebo zemní plyn, 

- instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV. 

 

 Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího 

fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné 

zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo 

zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo 

zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s 

rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost 

a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky 

na zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

 

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH). Alokace (maximální 

celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3 mld. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Kraje 

- Obce a města 

- Svazky obcí 

- Městské části hl. m. Prahy 

- Organizační složky státu 

- Státní organizace 

- Příspěvkové organizace 

- Veřejné výzkumné instituce 

- Veřejnoprávní instituce 

- Vysoké školy a školská zařízení 

- Nestátní neziskové organizace 

- Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.  

Termín uzávěrky: 

od 1. září 2016 (9:00) do 20. prosince 2016. 

A.2.1.5.2 Specifický cíl 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 

veřejných budov – Výzva č. 20 

Podrobné informace: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/20-vyzva 

 

Cílem je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy 

veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem. 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

 vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových 

budov.  

 

V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů. 

 

Povinné indikátory: 

Nově vytvořená podlahová plocha veřejných budov v pasivním energetickém standardu. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/20-vyzva
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Cílová území: území celé ČR, mimo území hl. města Prahy 

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč bez DPH. Alokace na schválené 

projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Kraje 

- Obce a města 

- Svazky obcí 

- Organizační složky státu 

- Příspěvkové organizace 

- Veřejné výzkumné instituce 

- Veřejnoprávní instituce 

- Vysoké školy a školská zařízení. 

Termín uzávěrky: 

14. 10. 2016 

A.2.2 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Kontakty: 

http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/ 

Řídící orgán 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Tel.: +420 224 861 769, irop@mmr.cz 

Zprostředkující subjekt 

Centrum pro regionální rozvoj (pobočka pro NUTS II JV) 

Novobranská 526/14, 602 00 Brno, Tel.: 542 210 529, 542 212 366 

Základní informace o programu: 

Integrovaný regionální operační program navazuje na sedm regionálních operačních programů 

(ROP) a částečně na Integrovaný operační program (IOP) z programového období 2007-2013. 

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje 

území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, 

městech a regionech. 

Hlavní rozdíly oproti programovému období 2007-2013 spočívají ve snížení počtu programů na 

jeden centrální, v podpoře terénních a komunitních přístupů v sociální integraci před 

ambulantními, v rozšíření podpory nástrojů pro podporu sociální integrace – sociální bydlení, 

sociální podnikání a v posunu zacílení na napojení sítě TEN-T u silniční infrastruktury.  

Podrobné informace o programu: 

Detailní informace 

Dokumenty 

HARMONOGRAM VÝZEV 

 

http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/
mailto:irop@mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Aktualizovany-harmonogram-vyzev-IROP-2016
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Řídicí orgán IROP zveřejnil dokument Míra spolufinancování u jednotlivých aktivit specifických 

cílů podle typu příjemce aktualizovaný ke dni 2. července 2015 a již v červnu vyvěsil na webové 

stránky dokument Systém financování projektů v IROP. 

 

Finanční alokace IROP na léta 2014-2020 činí přibližně 4,63 mld. EUR. 

 

Integrované nástroje v IROP: 

Podíl integrovaných nástrojů na celkové alokaci činí 28,5 %, tj. 1,32 mld. EUR. Z toho: 

- Integrované územní investice (celkem 7 ITI) 49,3 %, tj. 650 mil. EUR  

- Integrované plány rozvoje území (celkem 6 IPRÚ) 22,12 %, tj. 292 mil. EUR 

- Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 28,63 %, tj. 378 mil. EUR 

Míra podpory: 

- 85 % EFRR a 15 % ČR (příjemce + státní rozpočet, podle typu příjemce)  

- 95 % EFRR pro investice pod CLLD  

 

Podporovaná území:  

- celá ČR vyjma hl. města Prahy (pro Prahu pouze SC 3.2) 

- uplatnění integrovaných nástrojů a územní dimenze 

A.2.2.1  PRIORITNÍ OSA 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony 

A.2.2.1.1  Specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace 

a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T  

A.2.2.1.1.1  VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY – INTEGROVANÉ 

PROJEKTY IPRÚ – výzva č. 40 

Informace o programu: 

Výzva 

Pravidla pro žadatele 

 

Typy podporovaných projektů 

 Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic  

 

Území realizace 

Prioritní regionální silniční síť na území aglomerací České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, 

Liberec a Jablonec nad Nisou, vymezených ve schválených integrovaných strategiích rozvoje 

území. 

 

V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území 

uvedených aglomerací, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku silnic za 

hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou nezpůsobilé.  

 

Podporované aktivity 

Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků 

silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=756618
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=756618
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=756618
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f4771290-35cc-4b66-b2db-e9fbbc05ed96/Text-40-vyzvy_SC-1-1_IPRU_final.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/8dc01f58-f5da-4414-bbdc-d17a3f413b53/Specificka-pravidla_IPRU_SC1-1_40-vyzva.pdf?ext=.pdf
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Hlavní podporovanou aktivitou je realizace staveb: 

 rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných 

úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, včetně budování obchvatů sídel, 

technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů a výstavby okružních 

křižovatek, 

 doplňkově realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních 

vlivů na životní prostředí (např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění 

průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, migrační zábrany, výsadba 

doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (např. 

veřejné osvětlení v místech přechodů pro chodce, senzory a aktivní prvky inteligentních 

dopravních systémů) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě 

vybraného úseku řešené pozemní komunikace. 

 

Vedlejší podporované aktivity jsou nezbytné k realizaci staveb, zejména realizace vyvolaných 

investic, zpracování projektových dokumentací, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu a 

provádění inženýrské činnosti ve výstavbě. 

Žadatelem mohou být: 

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a 

povinností k silnicím II. a III. třídy. 

Termín uzávěrky: 

31. 10. 2022 

A.2.2.1.1.2  VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY – výzva č. 1 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Výzva 

 

Celková částka dotace z EFRR a státního rozpočtu 

- Evropský fond pro regionální rozvoj – 10 395 692 450 Kč 

- státní rozpočet – 611 511 321 Kč 

 

Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu 

- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, 

- 5 % státní rozpočet Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena. 

 

Typ podporovaných operací: 

Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic. 

 

Podporované aktivity: 

Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků 

silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. 

 

Cílová území: území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 

 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/IROP/Vyhlaseni-vyzvy-c-1-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/e8d022f0-33fb-4b87-881f-823e7f720332/Text-1-vyzvy-IROP_SC1-1.pdf?ext=.pdf


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     55 

Na hlavní aktivitu projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu. 

Jedná se o specifické kritérium přijatelnosti projektu. 

Hlavní podporovanou aktivitou je realizace staveb: 

 rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných 

úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, včetně budování obchvatů sídel, 

technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů a výstavby okružních 

křižovatek, 

 doplňkově realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních 

vlivů na životní prostředí (např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění 

průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, migrační zábrany, výsadba 

doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (např. 

veřejné osvětlení v místech přechodů pro chodce, senzory a aktivní prvky inteligentních 

dopravních systémů) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě 

vybraného úseku řešené pozemní komunikace. 

 

Vedlejší podporované aktivity jsou nezbytné k realizaci staveb, zejména realizace vyvolaných 

investic, zpracování projektových dokumentací, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu a 

provádění inženýrské činnosti ve výstavbě. 

Projekty budou realizovány na prioritní regionální silniční síti. Prioritní regionální síť byla 

vymezena podle kritérií uvedených v Programovém dokumentu IROP seznamem úseků. Seznam 

úseků je přílohou č. 5 těchto Pravidel. 

Pojem rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace zahrnuje stavební a montážní práce, 

úpravy a dodávky, kterými se provádí, kromě zvýšení únosnosti stávající vozovky, také různé 

úpravy směrového či výškového vedení, případně účelné úpravy šířkového uspořádání. 

Rekonstrukce/modernizace se rovněž týká stavebních úprav mostních objektů či křižovatek. 

Technické řešení musí být v souladu s platnými technickými normami (zejména ČSN 73 6101, 

ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110, vzorovými listy staveb pozemních komunikací i TP 170), 

legislativou a musí vycházet z diagnostických posudků. 

Žadatelem mohou být: 

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a 

povinností k silnicím II. a III. třídy 

Termín uzávěrky: 

Průběžně od 14. září 2015 do 31. března 2017. 

A.2.2.1.2 Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

A.2.2.1.2.1  Nízkoemisní a bezemisní vozidla – Výzva č. 20 

Kontakt: 

Centra pro regionální rozvoj České republiky, Jihomoravský kraj (Brno), Ing. Jitka Ondrušková, 

735 158 118, ondruskova@crr.cz 

Informace o programu: 

Specifická pravidla 

Podrobné informace 

 

Hlavní podporovanou aktivitou je pořízení majetku – nízkoemisních a bezemisních vozidel pro 

veřejnou dopravu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/4dbb266a-e66c-4c32-b4f6-c9dc128c53f8/Specificka-pravidla_20-vyzva_SC1-2_v-1-0.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla
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 nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo 

LNG a splňujících normu EURO 6, 

 nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo 

vodík, 

 nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro 

zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, 

 přičemž je možná i libovolná kombinace výše uvedených aktivit. 

 

Vedlejší podporované aktivity 

 zpracování studie proveditelnosti, 

 zpracování zadávacích dokumentací k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích 

řízení, 

 povinná publicita projektu. 

 

Na hlavní aktivity projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu. 

Jedná se o specifické kritérium přijatelnosti projektu. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 000 000 Kč. Maximální 

výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 200 000 000 Kč. Celková alokace výzvy 

je 1 350 000 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, 

- dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.2.1.2.2  Výstavba a modernizace přestupních terminálů – Výzva č. 24 

Kontakt: 

Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky, Jihomoravský kraj (Brno), Ing. 

Jitka Ondrušková, 735 158 118, ondruskova@crr.cz 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-

modernizace-prestupnich-terminalu 

 
IP 7c: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou 

hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, 

multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu. 

 

Typy podporovaných projektů: 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. 

 

Podporované aktivity: 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů 

veřejné dopravy. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
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 Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, 

B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu. 

 

Není možná kombinace obou aktivit v jedné žádosti o podporu, je možná realizace souvisejících 

prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, 

prvky inteligentních dopravních systémů), telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační 

systémy pro cestující) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních 

vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, 

modernizaci nebo výstavbě terminálu či samostatného parkovacího systému. 

 

Vedlejší aktivity: 

- realizace stavbou vyvolaných investic, 

- zpracování projektových dokumentací, 

- výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, 

- provádění inženýrské činnosti ve výstavbě, 

- zpracování studie proveditelnosti, 

- povinná publicita. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace 

zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky 

obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících. 

Termín uzávěrky: 

2. 9. 2016 

A.2.2.1.3 Specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

A.2.2.1.3.1  Vzdělávací a výcvikový střediska IZS – Výzva č. 27 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-

vycvikova-strediska-IZS 

 

IP 5b: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči 

katastrofám a vývojem systémů krizového řízení. 

 

Typ podporovaných projektů 

Modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného 

záchranného systému. 

 

Podporované aktivity 

Stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, 

výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a 

výcvikových středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a 

součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS
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Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 000 Kč. 

Celková alokace výzvy: 1 022 861 559 Kč, 

z toho podíl: 

– 869 432 325 Kč, 

výše národního spolufinancování – 153 429 234 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- MV – generální ředitelství HZS ČR; 

- hasičské záchranné sbory krajů; 

- Záchranný útvar HZS ČR; 

- MV - Policejní prezidium ČR; 

- krajská ředitelství Policie ČR; 

- kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; 

- organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují 

vzdělávání a výcvik složek IZS 

Termín uzávěrky: 

31. 1. 2018 

A.2.2.1.3.2  STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – výzva č. 36 

Informace o programu: 

Výzva 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS 

 

Výzva je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic 

základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné události tak, 

aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro 

rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. 

 

Aktivity této výzvy lze realizovat v exponovaném území. Exponovaná území jsou vymezena 

správním obvodem obcí s rozšířenou působností a představují oblasti s výskytem klimatických 

jevů (orkány a větrné smrště, extrémní sucha, nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy, 

povodně) a antropogenních rizik. Seznam správních obvodů obcí s rozšířenou působností s 

definovaným rizikem je přílohou č. 8 těchto Pravidel. 

 

Projekt musí řešit alespoň jednu z mimořádných událostí: 

 sněhové srážky, masivní námrazy 

 orkány a větrné smrště 

 extrémní sucho 

 havárie nebezpečných látek 

 povodně (povodně s četností 20 let a méně) 

 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní (min. 85 % způsobilých výdajů 

projektu) a vedlejší (max. 15 % způsobilých výdajů projektu). 

 

Hlavní podporované aktivity: 

 Stavební úpravy stanice základní složky IZS. 

Zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své 

úkoly v době mimořádné události. Aktivita je zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/22108eb8-100d-488b-9d8d-6b21f25ffd08/Text-vyzvy-36-vyzva_v-1-0_10-6.2016.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS
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objektu, stavbu nového objektu, pořízení potřebného vybavení či technologií stanice základní 

složky IZS a úpravu vnějších prostor. 

 

 Vybudování stanice základní složky IZS. 

Zajištění odolnosti prostřednictvím nové dislokace v případě stanic, které jsou ohrožovány 

opakujícími se výskyty mimořádných událostí ohrožujících chod stanice, nebo u kterých není 

zajištěna přijatelná reakční doba pro nasazení složky IZS. V této aktivitě bude realizována stavba 

nové stanice základní složky IZS, pořízení jejího vybavení či technologií a úprava vnějších 

prostor. 

 

Vedlejší podporované aktivity: 

- zpracování projektové dokumentace, 

- zpracování studie proveditelnosti nebo její části, 

- zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a organizace 

výběrových a zadávacích řízení, 

- povinná publicita projektu, 

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

- nákup pozemků, 

- demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

- hasičské záchranné sbory (dále jen „HZS“) krajů, 

- Záchranný útvar HZS ČR, 

- obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) 

kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

- Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR, 

- krajská ředitelství Policie ČR, 

- kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby 

krajů, 

- státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností. 

 

Termín uzávěrky: 

Nejpozději 31. 12. 2017 

A.2.2.2 PRIORITNÍ OSA 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 

pro obyvatele regionů 

A.2.2.2.1 Specifický cíl 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

inkluzi, zaměřenou na aktivitu deinstitucionalizace sociálních služeb za 

účelem sociálního začleňování. 

A.2.2.2.1.1  ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER V SVL – výzva 

č. 39 
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Informace o programu: 

Pravidla pro žadatele 

Výzva 

 

Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za 

účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální 

situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního 

základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se 

zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. 

 

Komunitní centrum může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., 

zaměřenou na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením. 

Poskytování registrované služby je však na rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho 

sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách volitelné. 

 

Komunitní centrum slouží k provozování aktivit, které vedou k setkávání obyvatel komunity 

(lokality). Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které 

vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. 

Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě 

formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra. 

 

Hlavní aktivity projektu 

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně 

vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, 

 rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit 

komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, 

 nákup budov, 

 vybavení pro zajištění provozu zařízení. 

 

Vedlejší aktivity projektu 

- nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 

% celkových způsobilých výdajů projektu), 

- demolice souvisící s realizací projektu, 

- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní 

prvky), 

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

- projektová dokumentace stavby, EIA, 

- studie proveditelnosti, 

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a 

realizace zadávacích a výběrových řízení, studie proveditelnosti), 

- povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel), 

- nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na 

ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny 

vybavení). 

 

Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč 

Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč 

Žadatelem mohou být: 

- kraje, 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f05aa617-51da-4bf6-b52c-7a2dcf55c759/Pravidla-vyzvy-c-39-pro-zadatele-a-prijemce_-SC-2-1_Komunitni-centra-v-SVL.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/8bd46c47-075c-4fdc-b17c-3972e0a8d1ce/Text-vyzvy_39_Komunitni-centra_SVL.pdf?ext=.pdf
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- organizace zřizované kraji, 

- organizace zakládané kraji, 

- obce, 

- organizace zřizované obcemi, 

- organizace zakládané obcemi, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 

- organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

- nestátní neziskové organizace, 

- církve, 

- církevní organizace. 

Termín uzávěrky: 

31. 10. 2016 

A.2.2.2.1.2  ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER – výzva č. 38 

Informace o programu: 

Pravidla pro žadatele 

Výzva 

 

Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za 

účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální 

situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

 

Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního 

základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se 

zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. 

 

Komunitní centrum může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., 

zaměřenou na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením. 

Poskytování registrované služby je však na rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho 

sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách volitelné. 

 

Komunitní centrum slouží k provozování aktivit, které vedou k setkávání obyvatel komunity 

(lokality). Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které 

vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. 

Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě 

formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra. 

 

Hlavní podporované aktivity: 

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně 

vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, 

 rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit 

komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, 

 nákup budov, 

 vybavení pro zajištění provozu zařízení. 

 

Vedlejší podporované aktivity 

- nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 

% celkových způsobilých výdajů projektu), 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/08b8b4a8-3562-4027-8b9b-29374313f28d/Pravidla-vyzvy-c-38-pro-zadatele-a-prijemce_-SC-2-1_Komunitni-centra.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/51aba985-f6ba-4a01-abe2-93b1aeb0c45e/Text-vyzvy_38_Komunitni-centra.pdf?ext=.pdf
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- demolice souvisící s realizací projektu, 

- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní 

prvky) 

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

- projektová dokumentace stavby, EIA, 

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a 

realizace zadávacích a výběrových řízení, studie proveditelnosti), 

- povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel), 

- nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na 

ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny 

vybavení). 

 

Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč 

Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč 

Žadatelem mohou být: 

- Kraje, 

- organizace zřizované kraji, 

- organizace zakládané kraji, 

- obce, 

- organizace zřizované obcemi, 

- organizace zakládané obcemi, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 

- organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

- nestátní neziskové organizace, 

- církve, 

- církevní organizace. 

Termín uzávěrky: 

31. 10. 2016 

A.2.2.2.1.3  ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – výzva č. 29 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-

sluzeb 

 

Podporované aktivity 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

 

Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, 

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění 

materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální 

služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením 

ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb
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Podporované aktivity je nutné provázat s připravovanou vyhláškou, která upravuje materiálně 

technické zabezpečení služby, která naplňuje § 79 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Tento prováděcí předpis má plánovanou účinnost 1. 1. 2017. 

 

Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb: 

- centra denních služeb, 

- denní stacionáře, 

- týdenní stacionáře, 

- domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

- domovy se zvláštním režimem, 

- chráněné bydlení, 

- azylové domy, 

- domy na půl cesty, 

- zařízení pro krizovou pomoc, 

- nízkoprahová denní centra, 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

- noclehárny, 

- terapeutické komunity, 

- sociální poradny, 

- sociálně terapeutické dílny, 

- centra sociálně rehabilitačních služeb, 

- pracoviště rané péče, 

- intervenční centra, 

- zařízení následné péče, 

- podpora samostatného bydlení, 

- pečovatelská služba, 

- osobní asistence, 

- odlehčovací služby, 

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

- kontaktní centra, 

- terénní programy, 

- tísňová péče, 

- průvodcovské a předčitatelské služby. 

 

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. 

 

Hlavní aktivity projektu 

 

onstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby, 

 

 

 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých 

výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů 

projektu je nezpůsobilá. 

 

Vedlejší aktivity projektu 

- nákup pozemků, 

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

- projektová dokumentace stavby, EIA, 
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- studie proveditelnosti, 

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a 

realizace zadávacích a výběrových řízení), 

- povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel), 

- nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na 

ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny 

vybavení). 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 60 000 000 Kč 

Žadatelem mohou být: 

Výzva je zaměřená na projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou 

působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality. 

 

- kraje  

- obce  

- organizace zřizované kraji, 

- organizace zakládané kraji, 

- organizace zřizované obcemi, 

- organizace zakládané obcemi, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, 

- organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

- organizační složky státu 

- příspěvkové organizace organizačních složek státu 

- nestátní neziskové organizace, 

- církve, 

- církevní organizace 

Termín uzávěrky: 

27. 10. 2016 

A.2.2.2.1.4  ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH 

LOKALITÁCH - výzva č. 30 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-

sluzeb-v-SVL 

 

Podporované aktivity: 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

 

Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, 

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění 

materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální 

služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL
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Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením 

ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob. 

Podporované aktivity je nutné provázat s připravovanou vyhláškou, která upravuje materiálně 

technické zabezpečení služby, která naplňuje § 79 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Tento prováděcí předpis má plánovanou účinnost 1. 1. 2017. 

 

Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb: 

- centra denních služeb, 

- denní stacionáře, 

- týdenní stacionáře, 

- domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

- domovy se zvláštním režimem, 

- chráněné bydlení, 

- azylové domy, 

- domy na půl cesty, 

- zařízení pro krizovou pomoc, 

- nízkoprahová denní centra, 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

- noclehárny, 

- terapeutické komunity, 

- sociální poradny, 

- sociálně terapeutické dílny, 

- centra sociálně rehabilitačních služeb, 

- pracoviště rané péče, 

- intervenční centra, 

- zařízení následné péče, 

- podpora samostatného bydlení, 

- pečovatelská služba, 

- osobní asistence, 

- odlehčovací služby, 

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

- kontaktní centra, 

- terénní programy, 

- tísňová péče, 

- průvodcovské a předčitatelské služby. 

 

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. 

 

Hlavní aktivity projektu 

 

ýstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby, 

 

 

 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých 

výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů 

projektu je nezpůsobilá. 

 

Vedlejší aktivity projektu 

- nákup pozemků, 
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- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

- projektová dokumentace stavby, EIA, 

- studie proveditelnosti, 

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a 

realizace zadávacích a výběrových řízení), 

- povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel), 

- nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na 

ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny 

vybavení). 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 60 000 000 Kč 

Žadatelem mohou být: 

Výzva je zaměřená na projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou 

působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality. 

 

- kraje  

- obce 

- organizace zřizované kraji, 

- organizace zakládané kraji, 

- organizace zřizované obcemi, 

- organizace zakládané obcemi, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, 

- organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

- organizační složky státu  

- příspěvkové organizace organizačních složek státu  

- nestátní neziskové organizace, 

- církve, 

- církevní organizace. 

Termín uzávěrky: 

27. 10. 2016 

A.2.2.2.1.5  SOCIÁLNÍ BYDLENÍ – výzva č. 34 

Informace o programu: 

Výzva 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni 

 

Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů 

v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 

360/2015: 

 Obce: 15 000 000 Kč 

 Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč 

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU): 

40 000 000 Kč. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c05aac50-973f-449e-bf5c-81f16c48bd81/Text-34-vyzvy_2-1_Socialni-bydleni.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni
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Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 

sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických 

pravidlech výzvy. 

 

Nástrojem dosažení tohoto cíle je pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace 

nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 

Sociální byt se základním vybavení je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních 

okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního 

vztahu. 

Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení, stanovené pro IROP, technické 

parametry, finanční parametry, podmínky předcházení segregace a podmínky nakládání se 

sociálními byty, které jsou uvedené v následujícím textu specifických pravidel. 

Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše osm 

bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než osm bytů, je podíl 

sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %. 

 

Hlavní aktivity projektu: 

up nemovitostí, 

 

 

 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých 

výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů 

projektu je nezpůsobilá. 

 

Vedlejší aktivity projektu: 

 

 

 

ě souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích 

a výběrových řízení), 

 

Žadatelem mohou být: 

- obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů), 

- nestátní neziskové organizace 

- spolky, 

- ústavy, 

- nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, 

- zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené 

nestátní neziskové organizace; 

- církve; 

- církevní organizace. 

Termín uzávěrky: 

27. 12. 2016 
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A.2.2.2.1.6  Sociální bydlení pro SVL – výzva č. 35 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-

SVL 

 

Cílem je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám 

ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR. 

 

Nástrojem dosažení tohoto cíle je pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace 

nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 

Sociální byt se základním vybavení je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních 

okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního 

vztahu. 

 

Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení, stanovené pro IROP, technické 

parametry, finanční parametry, podmínky předcházení segregace a podmínky nakládání se 

sociálními byty, které jsou uvedené v následujícím textu specifických pravidel. 

Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše osm 

bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než osm bytů, je podíl 

sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %. 

 

Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů 

v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 

360/2015: 

 Obce: 15 000 000 Kč 

 Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 

2012/21/EU): 40 000 000 Kč. 

 

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. Hlavní aktivitou projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů 

projektu. 

 

Hlavní aktivity projektu: 

 

 

 

 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých 

výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů 

projektu je nezpůsobilá. 

 

Vedlejší aktivity projektu: 

 

entace stavby, 

 

a výběrových řízení), 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL
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Žadatelem mohou být: 

- obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů), 

- nestátní neziskové organizace 

- spolky, 

- ústavy, 

- nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, 

- zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené 

nestátní neziskové organizace; 

- církve; 

- církevní organizace 

Termín uzávěrky: 

27. 12. 2016 

A.2.2.2.2 Specifický cíl 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání 

A.2.2.2.2.1  Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality – Výzva č. 11, prodlouženo 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-11-Socialni-podnikani-pro-

socialne-vyloucene-lokality 

 

Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků. 

 

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 132 000 000 Kč, podíl státního 

rozpočtu je 0 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů: 4 900 000 Kč. 

 

Podporované aktivity: 

- Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků – jedná se o podporu aktivit, 

které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením 

vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání investičních potřeb 

s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost. 

 

Pozn. :  

- Podpora nemůže být chápana jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné 

zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských 

aktivit, v rámci nichž bude nadále ověřován a rozvíjen koncept a principy sociálního 

podnikání, započaté již v IOP. 

- Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Způsobilé 

výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. Musí dojít k vytvoření nových 

pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Požadován je růst počtu 

zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího 

počtu zaměstnanců. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-11-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-11-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality
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Příklady typů projektů: 

 1. Vznik nového sociálního podniku  

 2. Personální a produkční rozšíření sociálního podniku 

Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a současně musí realizovat 

alespoň jednu z následujících aktivit: 

- rozšíření nabízených produktů a služeb, 

- rozšíření prostorové kapacity podniku, 

- zavedení nových technologií výroby, 

- zefektivnění procesů podniku, 

- zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. 

 3. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských 

aktivit OSVČ 

Cílová území: 

Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.  

Cílené specifické výzvy, v objemu přibližně 60 % alokace specifického cíle 2.2 budou zaměřeny 

na projekty na území obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality. 

Toto území bude stanoveno na základě studie, identifikující sociálně vyloučené lokality v České 

republice, kterou zpracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí a výstupy by měly být dostupné 

v březnu 2015. Zbývajících 40 % alokace bude vyhlášeno pro projekty, realizované mimo toto 

vymezené území. 

Identifikace hlavních cílových skupin:  

- osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením  

- osoby se zdravotním postižením  

Žadatelem mohou být: 

- osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění;  

- Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské 

zájmové sdružení),  

- družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost),  

- nestátní neziskové organizace,  

- církve,  

- církevní organizace. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.2.2.2.2  Sociální podnikání – Výzva č. 12, navazuje na výzvu č. 11 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-12-Socialni-podnikani 

 

Výzva č. 12 „Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání“ navazuje na vyhlášenou 11. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-12-Socialni-podnikani
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lokality“. Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám 

a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.  

Ve výzvě je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a 

vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. 

Typ podporovaných operací: 

 1. Vznik nového sociálního podniku  

 2. Personální a produkční rozšíření sociálního podniku 

Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a současně musí realizovat 

alespoň jednu z následujících aktivit: 

- rozšíření nabízených produktů a služeb, 

- rozšíření prostorové kapacity podniku, 

- zavedení nových technologií výroby, 

- zefektivnění procesů podniku, 

- zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. 

 

 3. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských 

aktivit OSVČ. 

 

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 88 000 000 Kč, podíl státního 

rozpočtu je 0 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů: 4 900 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění;  

- Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské 

zájmové sdružení),  

- družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost),  

- nestátní neziskové organizace,  

- církve,  

- církevní organizace. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.2.2.3 Specifický cíl 2.3 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví 

A.2.2.2.3.1  Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie – 

výzva č. 5 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-5-Vysoce-specializovana-

pece-v-oblastech-onkogynekologie 

 

Hlavní podporovanou aktivitou je pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu 

vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologie nebo center vysoce 

specializované zdravotní péče v onkogynekologii, vycházející z Věstníku částka 14/2015 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-5-Vysoce-specializovana-pece-v-oblastech-onkogynekologie
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-5-Vysoce-specializovana-pece-v-oblastech-onkogynekologie
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Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii 

a vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, včetně instruktáže personálu podle zákona 

č. 268/2014 Sb., o zdravotních prostředcích. 

Pro zlepšení kvality života pacientů vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a 

vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii připraveno z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj připraveno téměř 1,2 mld. Kč. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů:  

- onkogynekologie: 40 mil. Kč 

- perinatologie: 70 mil. Kč 

 

Typ podporovaných operací: 

Pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce 

specializované intenzivní péče v perinatologii nebo center vysoce specializované zdravotní péče v 

onkogynekologii, vycházející z Věstníku částka 14/2015 Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast 

vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a vysoce specializované intenzivní péče 

v perinatologii, včetně instruktáže personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotních 

prostředcích. 

 

Hlavní aktivity projektu: 

- pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center 

vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii nebo center vysoce 

specializované zdravotní péče v onkogynekologii, vycházející z Věstníku částka 

14/2015 Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast vysoce specializované zdravotní 

péče v onkogynekologii a vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, 

včetně instruktáže personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotních 

prostředcích, 

- výdaje na spotřební materiál nezbytný k uvedení přístrojů a technologií do provozu. 

- Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických 

zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních 

parametrů kvality péče, k zajištění diagnostiky, léčby a záchytu časných stádií 

onemocnění včetně modernizace odpovídajícího diagnostického a terapeutického 

zázemí. Dotace je účelově vázaná a určená výhradně pro konkrétní specializované 

pracoviště zdravotnického zařízení, nikoliv pro celé zdravotnické zařízení. 

- Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 

způsobilých výdajů projektu. 

 

Vedlejší aktivity projektu: 

- stavební úpravy nezbytné pro umístění, instalaci a uvedení přístrojového vybavení 

a technologií do provozu,  

- související stavební dokumentace, 

- povinná publicita projektu (pamětní deska, plakát – viz kap. 13 Obecných 

pravidel). 

Žadatelem mohou být: 

 Centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v onkogynekologii: 

- Fakultní nemocnice v Motole 

- Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

- Ústav pro péči o matku a dítě 

- Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

- Masarykův onkologický ústav v Brně 
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- Nemocnice Nový Jičín, a. s. 

- Nemocnice Na Bulovce 

- Fakultní nemocnice Plzeň 

- Nemocnice České Budějovice, a. s. 

- Fakultní nemocnice Hradec Králové 

- Fakultní nemocnice Ostrava 

- Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

- Fakultní nemocnice Brno 

- Fakultní nemocnice Olomouc 

- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

- Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

 

 Centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii: 

- Fakultní nemocnice v Motole 

- Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

- Ústav pro péči o matku a dítě 

- Fakultní nemocnice Plzeň 

- Fakultní nemocnice Hradec Králové 

- Fakultní nemocnice Olomouc 

- Fakultní nemocnice Ostrava 

- Fakultní nemocnice Brno 

- Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

- Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. 

- Nemocnice České Budějovice, a. s. 

- Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Termín uzávěrky: 

Od 26. 10. 2015 do 1. 12. 2017 

A.2.2.2.3.2  Zvýšení kvality návazné péče – výzva č. 31 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-31-Zvyseni-kvality-

navazne-pece 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů - není stanovena. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů - 99 000 000 Kč. 

 

Podporované aktivity 

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. 

 

Hlavní aktivity projektu: 

 pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a 

dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných 

oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví 

ČR, 

 stavební úpravy nezbytné pro umístění, instalaci a uvedení přístrojového vybavení do 

provozu, pořízení spotřebního materiálu nezbytného k uvedení přístrojů a technologií do 

provozu, instruktáž personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-31-Zvyseni-kvality-navazne-pece
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-31-Zvyseni-kvality-navazne-pece
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prostředcích, realizované ve vazbě na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, 

zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení. 

 

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou součástí sítě center vysoce specializované péče, 

zároveň plní roli „spádových nemocnic“, a tedy poskytují i péči návaznou. V případě, že žadatel v 

rámci projektu na návaznou péči pořizuje vybavení, které je současně uvedeno v přístrojových 

standardech pro centra vysoce specializované péče podporovaná v rámci 5. výzvy „Vysoce 

specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ (specifický cíl 2.3) a 

Integrovaného operačního programu (oblast intervence 3.2), je nutné, aby zajistil a prokázal, že 

toto vybavení nebude primárně využíváno pro péči vysoce specializovanou. Viz kapitola 4 přílohy 

č. 3 Podklady pro hodnocení projektu. 

 

Vedlejší aktivity projektu 

- zpracování související stavební dokumentace, 

- autorský dozor, technický dozor investora, BOZP, 

- povinná publicita projektu (pamětní deska, případně plakát – viz kap. 13 Obecných 

pravidel). 

 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých 

výdajů projektu. Část výdajů nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá. 

Překročí-li příjemce 15 % na vedlejší aktivity projektu, bude přistoupeno ke krácení dotace nebo 

se bude šetřit podezření na porušení rozpočtové kázně. 

Žadatelem mohou být: 

- příspěvkové organizace OSS, 

- organizace zřizované kraji, 

- organizace zřizované obcemi, 

- organizace zakládané kraji, 

- organizace zakládané obcemi, 

- nestátní neziskové organizace, 

- církevní organizace, 

- obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky: 

 poskytovatel návazné péče zajišťuje akutní lůžkovou péči a služby v oborech gynekologie 

a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství, 

 poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách 

definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum, 

 poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v 

regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou. 

Termín uzávěrky: 

30. 6. 2017 

A.2.2.2.4 Specifický cíl 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 

A.2.2.2.4.1  Výzva č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ 
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Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-

predskolni-vzdelavani 

 

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a 

vyšší odborné vzdělávání a víceletým gymnáziím podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení 

výzvy. Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání. 

 

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: 

- komunikace v cizích jazycích, 

- přírodní vědy, 

- technické a řemeslné obory, 

- práce s digitálními technologiemi. 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 

bezbariérovosti škol. 

 

Účelem podporovaných aktivit je: 

- zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce; 

- sociální inkluze. 

 

Hlavní podporované aktivity: 

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných 

škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, 

 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), 

 nákup budov, 

 pořízení vybavení budov a učeben, 

 pořízení kompenzačních pomůcek, 

 zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 

 

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. Hlavní aktivitou projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů 

projektu. 

 

Vedlejší podporované aktivity: 

- nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 

% celkových způsobilých výdajů projektu), 

- demolice souvisí s realizací projektu, 

- pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy, 

- úpravy zeleně a venkovního prostranství, 

- projektová dokumentace, EIA, 

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

- pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace 

zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), 

- povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 

 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých 

výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů 

projektu je nezpůsobilá. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani
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Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě alespoň na jednu z následujících možností: 

a) klíčové kompetence, 

b) budování bezbariérovosti. 

 

Ve vazbě na hlavní zaměření projektu lze dále realizovat aktivity spojené se zajištěním konektivity 

školy (dle přílohy č. 11 těchto Pravidel) anebo aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup 

kompenzačních pomůcek, stavební úpravy a vybavení poradenských pracovišť). 

Není možné realizovat projekt zaměřený pouze na aktivity spojené se zajištěním konektivity školy 

nebo na aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek, stavební úpravy a 

vybavení poradenských pracovišť). Projekt musí být zaměřen na jednu nebo více aktivit pod 

písmeny a) – b) výše. 

 

Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč. Maximální výše způsobilých výdajů: 99 000 

000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

- kraje 

- organizace zřizované nebo zakládané kraji 

- obce 

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

- nestátní neziskové organizace 

- církve 

- církevní organizace 

- organizační složky státu (dále jen „OSS“) 

- příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Termín uzávěrky: 

18. 11. 2016. 

A.2.2.2.4.2  Výzva č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ – SVL 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-

vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29 

 

Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč 

Maximální výše způsobilých výdajů: 99 000 000 Kč 

 

Typy podporovaných projektů 

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích 

(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické 

a řemeslné obory). 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 

bezbariérovosti škol. 

 Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je 

prokazatelný nedostatek těchto kapacit 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29
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Podporované aktivity 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších 

odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 

- nákup budov 

- pořízení vybavení budov a učeben 

- pořízení kompenzačních pomůcek 

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a 

vyšší odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu 

vyhlášení výzvy ve vazbě na: 

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); 

- budování bezbariérovosti škol. 

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání. 

Žadatelem mohou být: 

- Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy,  

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,  

- kraje,  

- organizace zřizované nebo zakládané kraji,  

- obce,  

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,  

- nestátní neziskové organizace,  

- církve,  

- církevní organizace,  

- organizační složky státu,  

- příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Termín uzávěrky: 

18. 11. 2016 

A.2.2.2.5  Specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

A.2.2.2.5.1  ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH - Výzva č. 16 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-

bytovych-domech 

Podporované aktivity: 

Výzva se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé 

úpravy budovy s důrazem na obnovitelné zdroje a podporuje implementaci směrnice o energetické 

účinnosti (2012/27/EU) v České republice a pomáhá naplnění národního cíle pro energetickou 

účinnost do roku 2020. 

 

UPOZORNĚNÍ 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech
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Každý projekt musí vést ke zvýšení energetické účinnosti, kterou se rozumí množství uspořené 

energie, určené odborným odhadem spotřeby před provedením opatření ke zvýšení energetické 

účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují. 

 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů: 

 zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy 

(zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří); 

 instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky); 

 instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla; 

 výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový 

kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže; 

 výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku 

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo 

zemní plyn; 

 instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné 

čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, 

ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná 

fosilní paliva; 

 instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;  

 instalace solárních fotovoltaických soustav;  

 výměna předávací stanice; 

 vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody 

včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy. 

Žadatelem mohou být: 

 právnické osoby a fyzické osoby podnikající: 

- vlastníci bytových domů, 

- společenství vlastníků bytových jednotek. 

Termín uzávěrky: 

30. 11. 2016 

A.2.2.2.5.2  ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – výzva č. 37 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-

bytovych-domech-II 

 

Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení se zaměřuje na snížení 

konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy budovy s důrazem na 

obnovitelné zdroje a podporuje implementaci směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU) v 

České republice a pomáhá naplnění národního cíle pro energetickou účinnost do roku 2020. 

 

Každý projekt musí vést ke zvýšení energetické účinnosti, kterou se rozumí množství uspořené 

energie, určené odborným odhadem spotřeby před provedením opatření ke zvýšení energetické 

účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují. 

 

Typy podporovaných projektů a aktivit - podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky 

úsporné renovace bytových domů: 

 zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II
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(zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna oken a dveří); 

 instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky); 

 instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla; 

 výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový 

kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže; 

 výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku 

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo 

zemní plyn; 

 instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné 

čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, 

ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná 

fosilní paliva; 

 instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže; 

 instalace solárních fotovoltaických soustav; 

 výměna předávací stanice; 

 vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody 

včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč. Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající: 

 vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících 

 společenství vlastníků bytových jednotek (dále jen „SVJ“). 

Termín uzávěrky: 

30. 11. 2017 

A.2.2.3  PRIORITNÍ OSA 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 

institucí 

Očekávaná finanční alokace PO 3: 0,8 mld. EUR 

A.2.2.3.1  Specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního a přírodního dědictví  

A.2.2.3.1.1  INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ – výzva č. 41 

Informace o programu: 

Výzva 

Pravidla pro žadatele 

 

Typy podporovaných operací: 

 Aktivita Památky 

- Obnova památek 

- Restaurování části památek a mobiliářů 

- Odstraňování přístupových bariér 

- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7d0545a1-8658-4a32-b60c-8b72945f87c7/Text-vyzvy_3-1_IPRU_20-7-2016.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6a642e28-a3e8-4de9-8aad-bd027721da96/Specificka-pravidla_SC3-1_IPRU_20-7-2016.pdf?ext=.pdf
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- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a 

depozitářů 

- Digitalizace památek a mobiliářů 

- Obnova parků a zahrad u souboru památek 

- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 

technologického zázemí 

 

 Aktivita Muzea 

- Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. 

 

 Aktivita Knihovny 

- Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. 

 

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění: 

- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, 

- památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii 

kulturní dědictví, 

- národních kulturních památek k 1. 1. 2014, 

- památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 

2014. 

 

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské 

provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 

Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. Rozsah a charakter 

zpřístupnění žadatel uvede v Plánu zpřístupnění, který je součástí Studie proveditelnosti. 

 

Hlavní podporované aktivity 

 obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních a 

nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské a 

konzervační práce), 

 obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy jsou 

podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování, 

úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí), 

 odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, 

určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro 

návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace), 

 rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního 

zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení, 

 zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení), 

 modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí 

(včetně pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění a 

plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické 

infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro 

návštěvníky památky) 1, 

 digitalizace památek a mobiliáře, 

 pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení, 

 konzervátorsko-restaurátorské dílny. 

 

Vedlejší podporované aktivity 

- osobní náklady projektového týmu, 

- pořízení studie proveditelnosti, 

- pořízení projektové dokumentace, EIA, 
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- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

- pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz, 

- zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a 

zadávacích řízení, 

- služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (přeprava, 

instalace a deinstalace předmětů), 

- pořízení exponátů, modelů a kopií, 

- nákup pozemků a staveb nezbytných pro realizaci projektu, 

- povinná publicita. 

 

Území aglomerací Karlovy Vary, Zlín, Jihlava, vymezená ve schválených integrovaných plánech 

rozvoje území. 

Žadatelem mohou být:  

Aktivita Památky - Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v 

katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících. 

 

Aktivita Muzea - Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru 

nemovitostí 

Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: 

- muzeum je zřizováno státem nebo krajem; 

- muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, 

překročila 30 000 návštěvníků. 

 

Aktivita Knihovny 

- Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo 

podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské 

knihovny. 

- Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní 

funkci krajské knihovny. 

Termín uzávěrky: 

31. 10. 2022 

A.2.2.3.1.2  Revitalizace památek zapsaných v UNESCO – 13. výzva 

Kontakt: 

Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky 

Jihomoravský kraj (Brno), Ing. Jitka Ondrušková, 735 158 118, ondruskova@crr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Typ podporovaných operací: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek
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 Obnova památek  

 Restaurování části památek a mobiliářů 

 Odstraňování přístupových bariér 

 Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 

 Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů 

 Digitalizace památek a mobiliářů 

 Obnova parků a zahrad u souboru památek 

 Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 

technologického zázemí 

 

Podporované aktivity Revitalizace a zatraktivnění: 

 památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, 

 památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii 

kulturní dědictví, 

 národních kulturních památek k 1. 1. 2014, 

 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 

 

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské 

provozy, ubytovací a stravovací zařízení.   

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč   

Maximální výše celkových výdajů:  

- pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v 

kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v 

Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014: 123 282 000 Kč  

- pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO: 246 565 000 Kč 

 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. 

Hlavní podporované aktivity 

- obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, příp. odstraňování 

nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských 

sítí, restaurátorské a konzervační práce), 

- obnova zahrad a parků - pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy 

o sobě podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, 

budování, úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí), 

- odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a 

prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků 

pro návštěvníky s omezenou hybností),  

- rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, pořízení 

nezbytného vybavení a zařízení, 

- zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a 

zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení), 

- modernizace, popř. výstavba, nezbytných objektů technického a technologického 

zázemí (včetně pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, 

zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí resp. 

návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová 

zóna určená pro návštěvníky památky), 

- digitalizace památek a mobiliáře,  

- pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení,   

- budování restaurátorských dílen, pořízení nezbytného vybavení a zařízení.   
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Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

projektu.  Hlavními aktivitami projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů 

projektu.  

Vedlejší podporované aktivity 

- osobní náklady projektového týmu, 

- pořízení studie proveditelnosti, 

- pořízení projektové dokumentace, EIA,   

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

- pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz, 

- zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a organizace 

výběrových a zadávacích řízení, 

- služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (přeprava, 

instalace a deinstalace předmětů), 

- pořízení exponátů, modelů a kopií, 

- nákup pozemků a staveb nezbytných pro realizaci projektu,  

- povinná publicita. 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo souhrnně maximálně 15 % celkových 

způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových 

způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá, započítává se však do celkových výdajů projektu. 

Žadatelem mohou být:  

Vlastníci kulturního a přírodního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v 

katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.2.3.1.3  Muzea – Výzva č. 21 (prodloužení) 

Kontakt: 

Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky 

Jihomoravský kraj (Brno), Ing. Jitka Ondrušková, 735 158 118, ondruskova@crr.cz 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea 

 

IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH je 3 000 000 Kč. Maximální výše 

celkových výdajů včetně DPH je 123 282 000 Kč. 

 

Podporováno je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Muzea 

mají značný potenciál při posilování všeobecného povědomí o kulturním a přírodním dědictví a 

odpovědnosti občanů při ochraně tohoto dědictví. Zachování kulturního dědictví prostřednictvím 

muzeí ve smyslu této výzvy je zabezpečení, preventivní a sanační konzervace sbírek, restaurování 

muzejních sbírkových předmětů, zajišťujících integritu sbírek při jejich zpřístupnění a uložení. 

Podporované je využití moderních informačních a komunikačních technologií a audiovizuální 

techniky jako součásti muzejních expozic. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea
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Součástí studie proveditelnosti musí být Plán zpřístupnění podpořené sbírky nebo její části. Plán 

zpřístupnění není povinný v případě projektů zaměřených na budování nových a rekonstrukce 

stávajících depozitářů. 

 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. 

 

Hlavní podporované aktivity 

 tvorba nových expozic, rekonstrukce stávajících expozic a pořízení audiovizuální techniky, 

 rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů, pořízení nezbytného vybavení, 

 stavební obnova budov muzeí v souvislosti se zvýšením ochrany a zpřístupněním 

sbírkových fondů, 

 zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků (stavební obnova a rekonstrukce), 

 odstraňování přístupových bariér (stavební obnova a rekonstrukce, budování, úprava a 

obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a 

bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou hybností), 

 zvýšení ochrany sbírkových předmětů (stavební obnova a rekonstrukce, mechanické 

bariéry a zábrany, interní a externí osvětlení, systém ochrany proti přepětí a elektrickým 

rázům, elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, hasicí 

zařízení, systém kontroly vstupu, uzavřený televizní okruh, systémy měření a regulace 

fyzikálních veličin – vlhkosti, teploty, světelné intenzity, osvitu, UV radiace, prašnosti), 

 konzervování-restaurování sbírkových předmětů, 

 modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí, 

pořízení technologického zařízení a strojů, zajišťujících stabilní a požadované prostředí pro 

uložení předmětů, a objektů sociálního zázemí návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, 

pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro návštěvníky), 

 digitální evidence sbírky, digitalizace sbírky nebo její části (pouze jako součást 

komplexnějších projektů), 

 pořízení zařízení, HW a SW nezbytného pro digitalizaci sbírek, jejich zabezpečení, 

dokumentaci a inventarizaci, 

 obnova zahrad a parků – pokud jsou součástí expozic (terénní úpravy, obnova zeleně a 

vodních ploch, budování, úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí), 

 budování konzervátorsko-restaurátorských dílen, pořízení jejich nezbytného vybavení a 

zařízení. 

 

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích, zpracované 

Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně, naleznete na webové adrese 

http://mck.technicalmuseum.cz/images/stories/clanky/metodika/doporucene_podminky_prostredi.

pdf. Jedná se o nezávazné doporučení. 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. Hlavními aktivitami projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů 

projektu. 

Žadatelem mohou být:  

 vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. 

 

Podpořena mohou být muzea, splňující všechny podmínky: 

- muzeum je zřizováno státem nebo krajem; 

- muzeum spravuje sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

- průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, 

překročila 30 000 návštěvníků1, výpočet vychází z údajů za návštěvnost, včetně 

http://mck.technicalmuseum.cz/images/stories/clanky/metodika/doporucene_podminky_prostredi.pdf
http://mck.technicalmuseum.cz/images/stories/clanky/metodika/doporucene_podminky_prostredi.pdf
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návštěvnosti akcí pořádaných v daném muzeu, které muzea vykazují Národnímu 

informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu NIPOS. 

Termín uzávěrky: 

2. 8. 2016 

A.2.2.3.1.4  Knihovny – Výzva č. 25 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny 

 

IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

 

Typ podporovaných projektů: 

Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. 

 

Podporované aktivity: 

 Zvýšení ochrany knihovních fondů 

 Konzervování-restaurování knihovních fondů 

 Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků 

 Odstraňování přístupových bariér 

 Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů 

 Zabezpečení a osvětlení objektů 

 Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů 

 Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického 

zázemí 

 

Hlavní podporované aktivity: 

- rekonstrukce stávajících a budování nových knihovních depozitářů, 

administrativního a sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení, 

- rekonstrukce a stavební obnova1 budov knihoven pro zvýšení ochrany a 

zpřístupnění knihovních fondů, 

- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků (stavební obnova a rekonstrukce), 

- odstraňování přístupových bariér (stavební obnova a rekonstrukce, budování, 

úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, 

budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností 

pohybu a orientace), 

- zvýšení ochrany a preventivní konzervace knihovního fondu (stavební obnova a 

rekonstrukce, mechanické bariéry a zábrany, interní a externí osvětlení, systém 

ochrany proti přepětí a elektrickým rázům, elektronická zabezpečovací signalizace, 

elektronická požární signalizace, elektronická ochrana knihovního fondu, hasicí 

zařízení, systém kontroly vstupu, uzavřený televizní okruh, systémy měření a 

regulace fyzikálních veličin – relativní vlhkosti, teploty, světelné intenzity, osvitu, 

UV radiace, prašnosti, koncentrace vzdušných polutantů), 

- konzervování-restaurování knihovních fondů, 

- modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického 

zázemí, pořízení technologického zařízení a strojů, zajišťujících stabilní a 

požadované prostředí pro uložení knihovního fondu, 

- objekty sociálního zázemí návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, 

informační služby, klidová zóna pro návštěvníky), 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny
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- budování konzervátorsko-restaurátorských dílen, pořízení jejich vybavení a 

zařízení, sociální zázemí, 

- digitální evidence knihovního fondu, tvorba metadat, digitalizace knihovního fondu 

nebo jeho části, pořízení zařízení, HW a SW nezbytného pro digitalizaci 

knihovního fondu, jeho zabezpečení, dokumentaci a revizi jako součást 

komplexnějších projektů2. 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. 

 

Vedlejší podporované aktivity: 

- osobní náklady členů projektového týmu, 

- projektové řízení (nákup služby), 

- pořízení studie proveditelnosti, 

- pořízení projektové dokumentace, EIA, 

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

- pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz, restaurátorské záměry, 

- zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a 

zadávacích řízení, 

- přeprava knihovního fondu, 

- pořízení kopií knihovních jednotek, 

- budování zpevněných obslužných ploch v areálu knihovny, sloužících k realizaci 

ochrany a manipulaci s knihovním fondem a k přístupu požární ochrany, 

- nákup pozemků nezbytných pro realizaci projektu, 

- nákup staveb nezbytných pro realizaci projektu, 

- povinná publicita. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč. 

Maximální výše celkových výdajů: 123 282 000 Kč. 

 

Celková alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč 

z toho činí podíl: 

• EFRR 935 000 000 Kč, 

• národního spolufinancování 165 000 000 Kč. 

Žadatelem mohou být:  

Knihovny zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 

257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny. 

Termín uzávěrky: 

31. 12. 2017 

A.2.2.3.2 Specifický cíl 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 

A.2.2.3.2.1  Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání – 4. výzva 

Informace o programu: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-4-Aktivity 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-4-Aktivity
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Cílem je podpořit aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných 

služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, 

elektronizace formulářů veřejné správy, implementace identifikace a autentizace ve smyslu 

nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora 

sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni. Dále bude podpořeno vytvoření 

bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní 

informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na 

referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření 

mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v 

jednotlivých agendových systémech. 

 

Alokace výzvy je 470 588 235 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH:  

3 000 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 120 000 000 Kč. 

Podporované aktivity: 

 Vytvoření podpůrných služeb pro úplné elektronické podání. 

 Vytvoření samoobslužného místa pro subjekt práva v české i anglické verzi, 

prostřednictvím kterého bude možné realizovat úplné elektronické podání. 

 Elektronizace formulářů veřejné správy a zajištění anglické verze.  

 Zajištění úplného elektronického podání. 

 Implementace identifikace a autentizace pomocí identifikačních prostředků ve smyslu 

nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst. 

 Podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni. 

 Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást 

referenčního rozhraní ISVS z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční 

údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus. 

 Vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech 

práva v jednotlivých agendových systémech. 

Žadatelem mohou být: 

- Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní 

organizace a státní podniky.  

- Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích 

částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 

Termín uzávěrky: 

30. 6. 2017, 14.00 

A.2.2.3.2.2  Kybernetická bezpečnost – Výzva č. 10 

Kontakt: 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – 

viz kapitola 3 Specifických pravidel; kontakty na krajská oddělení jsou zveřejněny na adrese 

http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop nebo http://www.dotaceEu.cz/irop 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-

bezpecnost 

 

Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační 

infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou 

http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop
http://www.dotaceeu.cz/irop
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost
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technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické 

informační infrastruktury veřejné správy. Budou podporována opatření jako například fyzická 

bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity 

uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační 

infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů. 

Podporovanými aktivitami jsou následující technická opatření: 

- fyzická bezpečnost, 

- nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, 

- nástroj pro ověřování identity uživatelů, 

- nástroj pro řízení přístupových oprávnění, 

- nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, 

- nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, 

- nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 

- nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, 

- aplikační bezpečnost, 

- kryptografické prostředky, které nejsou určeny k ochraně utajovaných skutečností 

- nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a 

- bezpečnost průmyslových a řídicích systémů. 

 

Alokace výzvy je 1 411 764 706 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH:  

3 000 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH:  

300 000 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Organizační složky státu,  

- příspěvkové organizace organizačních složek státu,  

- státní organizace a státní podniky.  

- Kraje,  

- organizace zřizované nebo zakládané kraji,  

- obce (kromě Prahy a jejích částí),  

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 

Termín uzávěrky: 

30. 6. 2017 

A.2.2.3.2.3  e-Legislativa, e-Sbírka, Národní digitální archiv – Výzva č. 17 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-17-e-Legislativa-a-e-

Sbirka,-rozvoj-Narodniho-digitalniho-arch 

 

Hlavní podporované aktivity  

 Vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického 

legislativního procesu (systém e-Sbírka a e-Legislativa) pro ověřený a moderní přístup 

veřejnosti k informacím o platném a minulém právu způsobem umožňující dálkový přístup 

a pro pokročilou elektronickou tvorbu, oběh a projednávání právních předpisů. 

 Vytvoření ověřeného a hluboce strukturovaného datového zdroje informací o právních 

předpisech, mezinárodních smlouvách a dalších souvisejících dokumentech a jejich 

vazbách na právo EU pro systém e Sbírka a e-Legislativa, která bude sloužit pro bezplatný 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-17-e-Legislativa-a-e-Sbirka,-rozvoj-Narodniho-digitalniho-arch
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-17-e-Legislativa-a-e-Sbirka,-rozvoj-Narodniho-digitalniho-arch
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přístup veřejnosti k informacím o platném a minulém právu způsobem umožňující dálkový 

přístup a jako ověřený datový zdroj pro systém elektronické tvorby, uzavřeného oběhu a 

projednávání právních předpisů. 

 Přizpůsobení informačních systémů Úřadu vlády ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny a 

Kanceláře Senátu přímo navazující na výstavbu systému e-Sbírka a e Legislativa. 

 Rozvoj Národního digitálního archivu, který zajistí naplnění povinností Národního archivu 

s ohledem na uložení a zpřístupnění archiválií v digitální podobě dle zákona č. 499/2004 

Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, především § 46, odst. 3 písm. a), b) a 

dále § 18b odst. 3, 4. 

 

Vedlejší podporované aktivity 

 pořízení studie proveditelnosti, 

 stavební úpravy nezbytné pro zajištění bezpečné funkčnosti pořizovaného informačního 

systému, 

 výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci 

výběrových a zadávacích řízení, 

 výdaje na služby systémového architekta a jeho dohled nad realizací architektonického 

řešení, 

 povinná publicita. 

 

Alokace výzvy je 742 023 250 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Ministerstvo vnitra ČR 

- Národní archiv 

- Úřad vlády ČR 

- Kancelář Poslanecké sněmovny 

- Kancelář Senátu 

Termín uzávěrky: 

31. 12. 2016 

A.2.2.3.2.4  Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. – Výzva 

č. 23 

Kontakt: 

Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách 

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/praha-oss/ nebo http://www.dotaceEu.cz/irop.  

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-23-Specificke-informacni-

a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu 

 

IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické 

učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. 

 

Výzva se týká rozvoje, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních 

systémů a infrastruktury; budování, rozvoj a modernizaci národních datových center a 

komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření 

nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a 

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/praha-oss/
http://www.dotaceeu.cz/irop
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-23-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-23-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
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modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo 

informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. 

  

Celková alokace výzvy (ERDF + SR) je 1 647 909 967,85 Kč. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt vč. DPH je 1 000 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt vč. DPH je 250 000 000 Kč. 

 

Podporované aktivity v této výzvě musí vycházet z projektových okruhů č. 6. 1, 6. 2, 6. 3 a č. 9 

implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy. 

 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. 

Na hlavní aktivitu projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu. 

Jedná se o specifické kritérium přijatelnosti projektu. 

 

Hlavní podporované aktivity 

 Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a 

infrastruktury. 

 Budování, rozvoj a modernizace národních datových center a komunikační infrastruktury 

pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy. 

 Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb. 

 Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, a to v 

následujících tematických oblastech: 

- řízení financí (tvorba a čerpání rozpočtu, účetnictví, controlling, objednávky, 

smlouvy, pohledávky, závazky, řídicí kontrola), 

- řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace, personalistika, mzdy, docházkové 

systémy, vzdělávání, elektronický spis zaměstnance a bezpapírová personalistika, 

zaměstnanecký portál), 

- elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení 

dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, 

nástroje typu workflow), 

- řízení vztahů se zákazníky – občany a podnikateli (objednávkové systémy apod.), 

- evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob včetně elektronické 

inventarizace, 

- nástroje podpory uživatelů (helpdesk, servicedesk), 

- business intelligence – vytěžování dat, datové sklady, reporting, 

- identity management, 

- řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících 

důvěru, 

- informační systémy pro řízení, podporu činností a provoz příspěvkových organizací 

organizačních složek státu, 

- nástroje pro podporu enterprise architektury. 

 

Pořízený informační systém musí zajišťovat minimálně tři nové funkcionality, pokud v 

modernizovaném informačním systému v době podání žádosti o podporu neexistují. Pokud 

funkcionalita v informačním systému existuje, není možné ji započítat. Jedná se o následující 

funkcionality: 

 samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový agendový 

informační systém veřejné správy vytvářející podporu samoobslužných procesů pro 

úředníky veřejné správy bez nutnosti zprostředkování služby jiným zástupcem OVM) 

a/nebo 
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 integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení s dalšími orgány, 

aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné správy (provedení integrace 

datového fondu s daty dostupnými prostřednictvím Informačního systému základních 

registrů nebo eGON service bus (eGSB) a/nebo publikace údajů z datového fondu 

prostřednictvím eGSB pro příjemce v jiných agendách) a/nebo 

 interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo modernizace 

univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na existující rozhraní pro 

interoperabilitu) a/nebo 

 logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních systémů v rámci 

OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních systémů OVM tak, aby byly 

celoplošně dostupné a napojené na centrální systémy, preference využívání centrálních 

sdílených služeb pro provozní informační systémy) a/nebo 

 celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů státní správy a 

IZS (vytvoření nebo modernizace specifických informačních systémů státní správy a IZS 

tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální systémy, preference využívání 

centrálních sdílených služeb pro specifické informační systémy) a/nebo 

 zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením 

standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s 

možností podpory procesního postupu (vytvoření popisu procesních postupů s podporou 

elektronizace bez nutnosti předávání údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy 

jako jsou mapy a podobné grafické formáty) a/nebo 

 zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů 

(modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení 

sledovaných parametrů) a/nebo 

 elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým 

přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů). 

Žadatelem mohou být: 

- organizační složky státu 

- příspěvkové organizace organizačních složek státu 

- státní organizace 

- státní podniky 

Termín uzávěrky: 

31. 12. 2017 

A.2.2.3.2.5  eGovernment I. – Výzva č. 27 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I 

 

IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické 

učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. 

 

Typ podporovaných projektů 

Elektronizace odvětví: 

 eCulture 

 eEducation 

 eHealth 

 eJustice 

 sociální služby, pojištění, dávky 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I
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 výběr daní a pojištění 

Elektronická identita 

Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 

 

Podporované aktivity 

Podporované aktivity musí vycházet z jednoho z následujících projektových okruhů 

implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy: 

 3.4 – eCulture 

 3.5 – eEducation 

 3.6 – eHealth 

 3.7 – eJustice 

 3.8 - sociální služby, pojištění, dávky 

 3.9 - výběr daní a pojištění 

 8.1 - Elektronická identita 

 8.2 - Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 

Podporované aktivity, navazující na PO 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9, musí vycházet z platné 

zastřešující resortní strategie nebo z platné zastřešující strategie kraje nebo obce. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  

- Organizační složky státu - 450 000 000 Kč 

- Příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní 

podniky - 50 000 000 Kč 

- Kraje - 100 000 000 Kč 

- Organizace zakládané nebo zřizované kraji - 20 000 000 Kč 

- Obce (kromě Prahy a jejích částí) - 30 000 000 Kč 

- Organizace zakládané nebo zřizované obcemi (kromě Prahy a jejích částí) - 15 000 

000 Kč 

Žadatelem mohou být: 

 Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní 

organizace a státní podniky. 

 Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), 

organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 

Termín uzávěrky: 

29. 12. 2017 

A.2.2.3.2.6  Výzva č. 28 -Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura 

II. 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-

a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu 

 

Podporované aktivity v této výzvě musí vycházet z projektových okruhů č. 6. 1, 6. 2, 6. 3 a č. 9 

implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy. 

 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. 

Na hlavní aktivitu projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu. 

Jedná se o specifické kritérium přijatelnosti projektu. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
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Hlavní podporované aktivity: 

 Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a 

infrastruktury. 

 Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační 

infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy. 

 Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb. 

 Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, a to v 

následujících tematických oblastech: 

- řízení financí (tvorba a čerpání rozpočtu, účetnictví, controlling, objednávky, 

smlouvy, pohledávky, závazky, řídicí kontrola), 

- řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace, personalistika, mzdy, docházkové 

systémy, vzdělávání, elektronický spis zaměstnance a bezpapírová personalistika, 

zaměstnanecký portál), 

- elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení 

dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, 

nástroje typu workflow), 

- řízení vztahů se zákazníky – občany a podnikateli (objednávkové systémy apod.), 

- evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob včetně elektronické 

inventarizace, 

- nástroje podpory uživatelů (helpdesk, servicedesk), 

- business intelligence – vytěžování dat, datové sklady, reporting, 

- identity management, 

- řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících 

důvěru, 

- informační systémy pro řízení, podporu činností a provoz příspěvkových organizací 

krajů a obcí, 

- krizové řízení v území. 

 

Pořízený informační systém musí zajišťovat minimálně tři nové funkcionality, pokud v 

modernizovaném informačním systému v době podání žádosti o podporu neexistují. 

Pokud funkcionalita v informačním systému existuje, není možné ji započítat. Jedná se o 

následující funkcionality: 

- samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový 

agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu samoobslužných 

procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti zprostředkování služby jiným 

zástupcem OVM) a/nebo 

- integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení s dalšími 

orgány, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné správy 

(provedení integrace datového fondu s daty dostupnými prostřednictvím 

Informačního systému základních registrů nebo eGON service bus (eGSB) a/nebo 

publikace údajů z datového fondu prostřednictvím eGSB pro příjemce v jiných 

agendách) a/nebo 

- interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo 

modernizace univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na 

existující rozhraní pro interoperabilitu) a/nebo 

- logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních systémů v 

rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních systémů OVM 

tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální systémy, preference 

využívání centrálních sdílených služeb pro provozní informační systémy) a/nebo 

- celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů státní 

správy a IZS (vytvoření nebo modernizace specifických informačních systémů 
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státní správy a IZS tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální 

systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro specifické 

informační systémy) a/nebo 

- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, 

vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových 

informačních systémů s možností podpory procesního postupu (vytvoření popisu 

procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání údajů do 

neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a podobné grafické 

formáty) a/nebo 

- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů 

(modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním 

zvýšení sledovaných parametrů) a/nebo 

- elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s 

doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů). 

 

Žadatel může uvést novou funkcionalitu, která není uvedená v tomto seznamu. Funkcionalitu a její 

relevanci posoudí Útvar hlavního architekta eGovernmentu ve svém Stanovisku. 

 

Vedlejší podporované aktivity 

 pořízení studie proveditelnosti, 

 stavební úpravy nezbytné pro zajištění bezpečné funkčnosti pořizovaného informačního 

systému, 

 výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a 

zadávacích řízení, 

 povinná publicita. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 000 000 Kč 

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 

Kraje - 100 000 000 Kč 

Organizace zakládané nebo zřizované kraji - 20 000 000 Kč 

Obce - 30 000 000 Kč 

Organizace zakládané nebo zřizované obcemi - 15 000 000 Kč 

Žadatelem mohou být: 

- kraje, 

- organizace zřizované nebo zakládané kraji, 

- obce (kromě Prahy a jejích částí), 

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 

 

Termín uzávěrky: 

27. 12. 2017 

A.2.2.3.3 Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 

rozvoje 

A.2.2.3.3.1  Územní plány – výzva č. 2 
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Kontakt: 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Odbor územního plánování MMR - Ing. Ilona 

Kunešová – Ilona.Kunesova@mmr.cz, tel. 224 862 277 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Údaje o výzvě 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt vč. DPH: 

 450 000 Kč (územní plán), 

 250 000 Kč (změna územního plánu). 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.  

Celková alokace výzvy je 630 000 000 Kč. 

Podporované aktivity: 

 a) zpracování územních plánů 

 b) zpracování změn územních plánů: 

- týká se územních plánů, vydaných po 1. 1. 2007; 

- nutnost změny územního plánu vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou 

infrastrukturu nebo na řešení krajiny; 

- tato územní studie musí být vložena v Evidenci územně plánovací činnosti (viz 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=966) nejdříve s datem záznamu 1. 1. 2007; 

- žadatel uvede v příloze Podklady pro hodnocení žádosti o podporu, kde je územní 

studie zveřejněna a z kterých kapitol územní studie vyplývá nutnost změny 

územního plánu. 

-  

Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou působností, které měly územní plán 

financovaný z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti 

projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení realizace projektu. Tato podmínka se nevztahuje na 

zpracování změn územních plánů. Pokud ORP financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 

IOP, může financovat změnu tohoto plánu ze specifického cíle 3.3 IROP. 

 

Projekty na zpracování územního plánu a změny územního plánu podle stavebního zákona a 

jeho prováděcích předpisů zahrnují: 

- zpracování návrhu územního plánu nebo změny územního plánu pro společné 

jednání včetně variant řešení návrhu územního plánu nebo změny územního plánu, 

pokud je ve schváleném zadání územního plánu nebo změny územního plánu, příp. 

schválené zprávě o uplatňování územního plánu, která obsahuje pokyny pro 

zpracování návrhu změny územního plánu, uloženo; 

- vyhodnocení vlivů územního plánu nebo změny územního plánu na udržitelný 

rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil 

požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), 

včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud 

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast; 

- úprava návrhu územního plánu nebo změny územního plánu pro veřejné 

projednání; 

- úprava návrhu územního plánu nebo změny územního plánu po veřejném 

projednání. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/IROP/Vyhlaseni-vyzvy-c-2-Uzemni-plany
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/729326d7-42e3-4c85-a767-75a19e6b1c59/Specificka-pravidla-2-vyzvy-IROP_SC-3-3_UP_1-0.pdf?ext=.pdf
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Cílová území:  

- území celé ČR mimo území hl. m. Prahy  

- zpracování územních plánů pro obce, které splňují alespoň jednu z následujících 

podmínek: 

 leží v území, ve kterém mají být vymezeny koridory evropských záměrů TEN-T 

nebo TEN-E, vymezené v Politice územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR ČR“) a 

upřesněné v Zásadách územního rozvoje (dále jen „ZÚR“) jednotlivých krajů; 

 nachází se v rozvojové oblasti, rozvojové ose nebo ve specifické oblasti podle PÚR 

ČR nebo ZÚR;  

  leží v hospodářsky problémových regionech, vymezených Strategií regionálního 

rozvoje ČR;  

 nachází se v území s významným povodňovým rizikem podle údajů zveřejněných v 

Centrálním datovém skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik 

(cds.chmi.cz).  

- zpracování regulačních plánů pro obce, které splňují alespoň jednu z následujících 

podmínek: 

 leží v národním parku nebo CHKO;  

 leží v hospodářsky problémových regionech, vymezených Strategií regionálního 

rozvoje ČR;  

 regulační plán se zpracovává pro městskou nebo vesnickou památkovou rezervaci 

anebo městskou nebo vesnickou památkovou zónu;  

 regulační plán se zpracovává pro přestavbová území (brownfields), která jsou ve 

vlastnictví obcí a jsou vymezená v územních plánech. 

- Zpracování územních studií pro ORP, řešících krajinu podrobně ve všech souvislostech, 

nebude podpora poskytována ORP, které leží celým svým územím v národních parcích 

nebo chráněné krajinné oblasti. 

Žadatelem mohou být: 

- obce s rozšířenou působností 

Termín uzávěrky: 

Průběžně od 14. září 2015 do 31. března 2017. 

A.2.2.3.3.2  Regulační plány – výzva č. 3 

Kontakt: 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – kontakty na krajská oddělení jsou zveřejněny na 

adrese http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop nebo http://www.dotaceEu.cz/irop 

Odbor územního plánování MMR - Ing. Ilona Kunešová – Ilona.Kunesova@mmr.cz, tel. 224 862 

277 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro 

dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, 

reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, 

povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. 

http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop
http://www.dotaceeu.cz/irop
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-3-Regulacni-plany-,-Specificky-cil-3-3
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Podporované aktivity: 

Zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní 

rozhodnutí. 

 

Indikátory: 

 9 02 10 - Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií 

 9 02 02 – Počet regulačních plánů 

 

Celková alokace výzvy je 235 200 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 

200 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. 

Žadatelem mohou být: 

- Obce s rozšířenou působností 

Termín uzávěrky: 

Průběžně od 1. října 2015 do 31. března 2017. 

A.2.2.3.3.3  Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou 

na aktivitu územní studie – 9. výzva 

Kontakt: 

Odbor územního plánování MMR - Ing. Ilona Kunešová – Ilona.Kunesova@mmr.cz, tel. 224 862 

277 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-9-Uzemni-studie 

 

Cílem je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní 

infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie 

veřejné infrastruktury lze realizovat v celém území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností a územní studie krajiny lze realizovat pouze na celý správní obvod obce s rozšířenou 

působností. Příjemci podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností. 

Podporované aktivity: 

Zpracování územních studií: 

a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na 

veřejná prostranství, 

b) zaměřených na řešení krajiny. 

 

Součástí jednoho projektu může být zpracování více územních studií ve správním obvodu obce s 

rozšířenou působností. Podmínka minimální výše celkových způsobilých výdajů platí pro projekt 

jako celek. Smlouvy na zhotovení územních studií musí být podepsány pro všechny územní 

studie, které jsou součástí projektu (pozn.: jedna smlouva může zahrnovat více územních studií). 

 

Celková alokace výzvy je 450 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů 200 000 

Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. 

Žadatelem mohou být: 

Obce s rozšířenou působností. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-9-Uzemni-studie
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Termín uzávěrky: 

31. 3. 2017 

A.2.2.4 PRIORITNÍ OSA 4: Komunitně vedený místní rozvoj 

Očekávaná finanční alokace PO 4: 390 mil. EUR 

A.2.2.4.1 Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu 

Podporované aktivity: 

- aktivity, které splňují stanovené cíle SCLLD. Realizované aktivity jsou v souladu s 

věcným, územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifických cílech IROP. 

Kombinace specifických cílů v rámci jednoho projektu není umožněna. Vybrané aktivity 

obsahují monitorovací indikátory uvedené ve specifických cílech IROP a přispívají k jejich 

naplňování. Vždy je minimálně uveden jeden monitorovací indikátor výsledku a výstupu, 

možný větší počet je akceptován. 

- aktivity SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy;  

- aktivity SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi;  

- aktivity SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání;  

- aktivity SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví;  

- aktivity SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení;  

- aktivity SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 

dědictví;  

- aktivity SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

Cílová území: 

Podpora bude zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Velikost MAS 

nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000.  

Projekty se realizují v souladu s územní dimenzí, vymezenou pro jednotlivé specifické cíle. 

Typy příjemců: 

Příjemci podpory budou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých 

specifických cílech IROP. 

A.2.2.4.2 Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Kontakt: 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky; 

CRR ČR – Ing. Bohdan Kadlec, e-mail: kadlec@crr.cz, tel. 221 596 521. 

CRR ČR – Ing. Oldřich Hnátek - e-mail: hnatek@crr.cz, tel: 221 596 502. 
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Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách: http://www.dotaceEu.cz/irop, 

http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop. 

Informace o programu: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6 

 

Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporován dobrovolné 

činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

 přípravné, podpůrné činnosti, 

 provozní činnosti, 

 animace strategie CLLD a školských zařízení v OP VVV. 

Podpořeny jsou pouze aktivity vedoucí k naplňování strategie CLLD stanovené těmito Pravidly a 

výdaje související s těmito činnostmi pro účely dotací z operačních programů a Programu rozvoje 

venkova. 

Přípravné, podpůrné činnosti: 

- příprava a aktualizace strategie CLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití 

integrovaných nástrojů pro programové období 2014 – 2020, 

- vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS na území České 

republiky, 

- evaluace a monitorování strategie CLLD, 

- zpracování písemných postupů výběru a hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti a věcného hodnocení projektů. 

 

Typ podporovaných operací: 

Příprava a realizace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 

– 2020. Podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD, např. s přípravou a 

vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběr projektů, monitorování a evaluací 

strategie CLLD. 

 

Podporované aktivity: 

Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS a animace MAS. 

 

Území realizace: 

Venkovské oblasti tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Území MAS 

nemá méně než 10 000 obyvatel a více než 100 000 obyvatel. Animace (vyjma animace školských 

zařízení), vzdělávání, výměny zkušeností z praxe zaměstnanců a povinných členů orgánu MAS, 

ostatních subjektů z území MAS probíhá na území České republiky.   

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1 900 000 000 Kč. Minimální 

výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena. Maximální výše  dotace na  jednu MAS 

nepřekročí 25 % celkových způsobilých výdajů vzniklých v rámci strategie CLLD, a zároveň 

nepřekročí hranici 25,5 mil Kč. na MAS za programové období 2014 -2020. 

 

Maximální výše na osobní výdaje: 

Hrubá mzda vedoucího zaměstnance strategie CLLD včetně odměn při plném úvazku, tj. 40 hodin 

týdně. 45 000 Kč/měsíc. 

Hrubá mzda ostatního zaměstnance včetně odměn při plném úvazku, tj. 40 hodin týdně. 30 000 

Kč/měsíc odměna z výkonu funkce člena povinného orgánu MAS a její organizace pro účely 

dotací relevantních operačních programů a Programu rozvoje venkova členů 200 Kč/hodinu. 

http://www.dotaceeu.cz/irop
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6
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Žadatelem mohou být: 

Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů. 

Termín uzávěrky: 

30. června 2018 

A.2.3 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(OP PIK)  

Kontakt: 

Řídící orgán OP PIK: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15  Praha 1 

Ing. Pavel Rosol, rosol@mpo.cz, tel. 224 853 077 

Ing. Petr Tůma, tuma@mpo.cz, tel. 224 852 887 

Ing. Martin Ptáčník, ptacnik@mpo.cz, tel. 224 853 183 

Základní informace o programu: 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je primárně zaměřen na dosažení 

konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích, jejichž nositeli 

jsou především MSP, okrajově však také další subjekty – velké podniky, municipality, NNO a 

další. 

Program se skládá z celkem 25 podprogramů, z nichž jsou v tomto GK prezentovány jen ty, 

které mohou reálně využívat NNO a municipality, případně organizace jimi zřízené. 

Podrobné informace o programu: 

Detailní informace 

 

Finanční alokace OPPIK na léta 2014-2020 činí přibližně 4,33 mld. EUR (cca 120 mld. Kč). 

A.2.3.1  PRIORITNÍ OSA 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

Cílová území PO 1: Území ČR, mimo území hl. m. Prahy, v případě aktivit v oblasti 

aplikovaného výzkumu i Praha. Z hlediska územní dimenze bude tento specifický cíl zaměřen na 

rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI. 

A.2.3.1.1  PROGRAM PODPORY INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT 

Kontakt: 

Řídící orgán OPPIK - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

- Staré Město, www.mpo.cz 

 

Agentura na podporu podnikání a investic CZECHINVEST 

Štěpánská 15, Praha 2, Tel. 800 800 777 

nebo Regionální kanceláře Agentury CzechInvest ve všech krajských městech 

Informace o programu: 

http://www.mpo.cz/dokument170273.html 

Výzva 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
http://www.mpo.cz/
http://www.mpo.cz/dokument170273.html
http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzvy-2014-2020/01-Operacni-program-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost/INOVACE-INOVACNI-PROJEKT-I-VYZVA
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Cílem programu INOVACE – Inovační projekt je posílení inovační výkonnosti domácích firem a 

zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z 

větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření 

know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení 

inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických 

lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení 

schopností firem v oblasti high-tech výroby. 

Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

a. Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) 

b. Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) 

c. Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových 

informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především 

na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) 

d. Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo 

balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových 

prodejních kanálů (marketingová inovace) 

 

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky 

vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto 

aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy. 

 

Finanční alokace: 4 000 000 000 Kč 

Parametry podpory: 

Dotace je poskytována jako procento dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro regiony 

ČR na období 2014 - 2020 ze způsobilých výdajů projektu, a to maximálně pro: 

 Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů 

 Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů 

 Velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč / 

200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb., zákon 

o obchodních společnostech a družstvech nebo zemědělští podnikatelé definovaní zákonem č. 

252/1997 Sb., o zemědělství a potravinářští, podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo 

seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací, dále 

fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, 

- je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované 

ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a to nejpozději 

k datu podání poslední žádosti o platbu, 

- je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na 

finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, 

a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových obdobích 

předcházejících datu podání předběžné žádosti, 

- nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným 

institucím4 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z 
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rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě 

nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, 

- nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho 

zaměstnanců, 

- nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních 

prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora 

je protiprávní a neslučitelná se společným trhem. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.1.2  PROGRAM PODPORY INOVACE – PATENT, Projekt na ochranu práv 

průmyslového vlastnictví 

Kontakt: 

Název poskytovatele podpory:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město 

 

Název subjektu, který přijímá žádosti o podporu:  

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 

Praha 2 

 

Název subjektu, který provádí hodnocení a výběr projektů:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic 

CZECHINVEST. 

Informace o programu: 

http://www.mpo.cz/dokument162142.html 

 

Cílem výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení 

inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím 

účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity 

využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními 

podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: 

 Vynálezů/patentů 

 Ochranných známek 

 Užitných vzorů 

 Průmyslových vzorů 

 

Dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč, maximálně do výše 1 mil. Kč, 

nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

 Malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES, 

 Veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, v platném znění, 

 Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. 

http://www.mpo.cz/dokument162142.html
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Termín uzávěrky: 

31. 12. 2017 

A.2.3.1.3  PROGRAM PODPORY INOVACE – INOVAČNÍ VOUCHERY 

Informace o programu: 

http://www.mpo.cz/dokument175542.html 

 

Cílem programu podpory a Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi 

podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či 

zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro 

výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků. 

Aktivity programu mají přímou vazbu na strategický cíl Národní RIS3 strategie „Zvýšit relevanci 

výzkumu“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami/projekty/operacemi 

specifického cíle 1.1 „Posílit spolupráci a interakci mezi VO a aplikační sférou“ Národní RIS3 

strategie. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

a) nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro 

výzkum a šíření znalostí2 a certifikovaných zkušeben3 s cílem zahájení či zintenzivnění 

inovačních aktivit malých a středních podniků. 

 

Způsobilými výdaji jsou: 

poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, 

testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních 

konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, 

prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, 

optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, 

konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví9, 

apod. 

 

Dotace bude poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů. Min. absolutní dotace pro 

jeden projekt: 80 000 Kč. Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 250 000 Kč. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

Malé a střední podniky 

Termín uzávěrky: 

31. 5. 2017 

A.2.3.1.4  PROGRAM PODPORY APLIKOVANÝ VÝZKUM (TIP2) 

Finanční alokace: 302 567 814 EUR 

Podporované aktivity: 

- realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje  

Způsobilé výdaje:  

- osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál;  

- náklady na nástroje a vybavení formou odpisů;  

http://www.mpo.cz/dokument175542.html
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- náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence 

z vnějších zdrojů a náklady na poradenské služby;  

- provozní náklady  

Parametry podpory: 

- 1 – 100 mil. Kč na projekt  

- Intenzita podpory: průmyslový výzkum 50/60/70 %, experimentální vývoj 25/35/45 %, (čl. 

25 GBER - Podpora na výzkumné a vývojové projekty, průmyslový výzkum)  

Typy příjemců: 

- podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, 

vývoje a inovací), orgány státní správy a samosprávy  

A.2.3.1.5  PROGRAM PODPORY SPOLUPRÁCE - klastry 

Kontakt: 

Řídící orgán OPPIK 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1- Staré Město, 

www.mpo.cz 

 

Agentura na podporu podnikání a investic CZECHINVEST 

Štěpánská 15, Praha 2, Tel. 800 800 777 

nebo Regionální kanceláře Agentury CzechInvest ve všech krajských městech. 

Informace o programu: 

http://www.mpo.cz/dokument170903.html 

 

Tato výzva naplňuje cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení 

intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými 

subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i 

mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování 

konceptu inteligentní specializace. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a 

předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 

potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský 

výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na 

využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými 

pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována bude pouze realizace projektů 

kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet, tj. žadatel musí podat přihlášku na 

společný VaV projekt se zahraničním partnerem do aktuální výzvy CORNET. 

 

Plánovaná alokace výzvy 40 000 000 Kč 

Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč 

Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 

- 15 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 12 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/8 mil. 

Kč pro nezralé klastry. 

Dotace bude poskytována do maximální výše 60 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 50 % 

pro střední podniky. Míra podpory pro experimentální vývoj zahrnuje bonifikaci za účinnou 

spolupráci. 

http://www.mpo.cz/
http://www.mpo.cz/dokument170903.html
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Způsobilé výdaje:  

- Osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, 

konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady. 

- Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně 

ani ekonomicky propojené osobě. 

- Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho 

podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. 

experimentálního vývoje. 

Poskytovatel podpory bude v rámci mezd, služeb poradců, expertů a nákladů na studie považovat 

tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

Malé a střední podniky, výzkumné organizace 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.1.6 PROGRAM PODPORY SPOLUPRÁCE - Technologické platformy 

Kontakt: 

Agentura na podporu podnikání a investic CZECHINVEST, Štěpánská 15, Praha 2 

Tel. 800 800 777 anebo Regionální kanceláře Agentury CzechInvest ve všech krajských městech. 

Informace o programu: 

http://www.mpo.cz/dokument167407.html 

 

SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“. 

 

Tato výzva naplňuje cíl programu podpory „Spolupráce“ podpořit rozvoj inovačních sítí – 

technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, 

vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování 

vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky 

založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

Podpora rozvoje národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a 

soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných 

pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to 

zejména: 

a) v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a 

uplatnění nových technologií (technologický foresight), 

b) navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování 

českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti 

c) koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do 

programu Horizont 2020 a dalších evropských programů. 

 

Podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, 

odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, další 

rozpracování/aktualizace strategických dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových projektů 

v oblastech definovaných v SVA2 a IAP3 jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a 

udržitelný rozvoj. 

http://www.mpo.cz/dokument167407.html
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Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč. Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 

5 000 000 Kč. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

Malé a střední podniky, výzkumné organizace 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.1.7  PROGRAM PODPORY PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU 

Kontakt: 

Agentura na podporu podnikání a investic CZECHINVEST 

Štěpánská 15, Praha 2, Tel. 800 800 777 

Anebo Regionální kanceláře Agentury CzechInvest ve všech krajských městech 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument158354.html 

Výzva 

 

Tato výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi 

podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a 

sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným 

cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a 

větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. 

Podporované aktivity: 

Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací 

pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní organizace) za účelem transferu znalostí, 

souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je 

realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (dále Asistent znalostního 

transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. 

 

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický 

význam pro další rozvoj podniku: 

- a) zlepšení výrobních procesů,  

- b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a 

zavádění nových produktů a služeb, 

- c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace. 

Způsobilé výdaje:  

a) pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné. 

b) pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k 

informacím, databázím, semináře. 

c) Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 

15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje 

pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití 

univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady 

na pořádání pracovních setkání, povinná publicita. 

http://www.mpo.cz/dokument158354.html
http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzvy-2014-2020/01-Operacni-program-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost/PARTNERSTVI-ZNALOSTNIHO-TRANSFERU-I-VYZVA
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d) Konečná výše nepřímých způsobilých výdajů znalostní organizace je přímo úměrná skutečně 

vynaloženým přímým způsobilým výdajům znalostní organizace za mzdy a pojistné. 

e) Při kontrole výše nepřímých způsobilých výdajů Řídící orgán nekontroluje účetní doklady ani 

jinou podpůrnou dokumentaci vztahující se k nepřímým výdajům příjemce, ale ověřuje skutečnou 

výši přímých nákladů. 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 3,5 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

Malé a střední podniky, výzkumné organizace. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.1.8  PROGRAM PODPORY SLUŽBY INFRASTRUKTURY – II. výzva 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument175531.html 

 

Hlavním cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné 

inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a 

inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se 

zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. 

Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních 

firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního 

systému v ČR. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

 B) Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis. 

 C) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit 

pro společné využívání technologií. 

 D) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek 

vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. 

Způsobilé výdaje:  

- způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze č. 2 této Výzvy, 

- výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, 

strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za 

podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek), 

- výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a 

know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, 

přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíců; software 

apod.), 

- náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových 

způsobilých výdajů na projekt, 

- provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, 

workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod., 

- náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují 

znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory 

 

Dotace na projekt je poskytována ve výši: 

http://www.mpo.cz/dokument175531.html
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a) 1 -30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce 

b) 5 - 300 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce 

Žadatelem mohou být: 

- právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační 

infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského 

inkubátoru), dle podmínek programu 

- municipalita, 

- vysoká škola, univerzita 

Termín uzávěrky: 

- zahájen 15. června 2016 (04:00) a ukončen dne 30. září 2016 

A.2.3.1.9  PROGRAM PODPORY PROOF - OF - CONCEPT 

Finanční alokace: 41 961 720 EUR  

Podporované aktivity: 

Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti:  

- činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační 

sféry  

- činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického 

komerčního partnera, patentování a případně vznik nové spin-off firmy  

Způsobilé výdaje:  

- studie proveditelnosti, marketingové studie apod.  

- podpůrné služby pro V&V  

Parametry podpory: 

- dotace  

- Intenzita podpory 50 % (Rámec VVI)  

Typy příjemců:  

- podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro 

výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), 

neziskové organizace  

A.2.3.1.10 PROGRAM PODPORY PRE-COMERCIAL PUBLIC 

PROCUREMENT 

Finanční alokace: 65 775 612 EUR  

Podporované aktivity: 

- fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje se sdílením rizik a zisků 

za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení 

odpovídající potřebám veřejného sektoru  

Parametry podpory:  

- dotace  
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- Intenzita podpory až 100 %  

Typy příjemců:  

- podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, 

vývoje a inovací), orgány státní správy a samosprávy  

A.2.3.1.11 Program podpory APLIKACE 

Specifický cíl 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“ 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument170975.html 

 

Cílem programu „Aplikace“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, 

materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a 

experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k 

tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. 

Podporovanou aktivitou je: 

a) realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

 

V rámci realizovaného projektu musí být dosaženo alespoň jednoho z výsledků – funkční 

prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný nebo průmyslový vzor, popř. jiných 

kvalitativně hodnotitelných výsledků V&V. 

V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní 

spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME. 

Způsobilými výdaji jsou: 

a) Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného 

personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu. 

b) Cestovné. 

c) Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou 

využívány pro účely projektu. 

d) Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z 

vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné 

služby využité výlučně pro účely projektu. 

e) Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné 

výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 25 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Podnikatelské subjekty 

- Organizace pro výzkum a šíření znalostí 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.1.12 Program podpory POTENCIÁL – II. výzva 

Specifický cíl 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“ 

http://www.mpo.cz/dokument170975.html
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Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument178469.html 

 

Cílem programu „Potenciál“ je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci 

výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které 

provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce 

společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a 

tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i 

evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české 

ekonomiky. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

 založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v 

pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění 

aktivit tohoto centra, 

 u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady 

centra. 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč / 

150 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti. 

Žadatelem mohou být: 

Malé a střední podniky; velké podniky. 

Termín uzávěrky: 

31. 10. 2016. 

A.2.3.2 PRIORITNÍ OSA 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků 

A.2.3.2.1 Program podpory TECHNOLOGIE 

Specifický cíl 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 

Kontakt: 

Agentura na podporu podnikání a investic CZECHINVEST, Štěpánská 15, Praha 2, Tel. 800 800 

777 

Anebo Regionální kanceláře Agentury CzechInvest ve všech krajských městech. 

http://czechinvest.org/czechinvest-v-regionech 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument158327.html 

 

Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. 

 

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporována 

bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-

NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy. 

Způsobilými výdaji jsou: 

http://www.mpo.cz/dokument178469.html
http://czechinvest.org/czechinvest-v-regionech
http://www.mpo.cz/dokument158327.html
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 Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) - 

nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně 

nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.  

 Dlouhodobý nehmotný majetek9 - náklady na pořízení patentových licencí, SW 

nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

Podnikající fyzická a právnická osoba (MSP), která splňuje definici vymezenou Nařízením 

Komise (EU) 651/2014. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.2.2 Program podpory MARKETING 

Specifický cíl 2.2 „Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků“ 

Kontakt: 

Agentura na podporu podnikání a investic CZECHINVEST, Štěpánská 15, Praha 2, Tel. 800 800 

777 

Anebo Regionální kanceláře Agentury CzechInvest ve všech krajských městech. 

http://czechinvest.org/czechinvest-v-regionech 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument158340.html 

 

Cílem programu „Marketing“ je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a 

marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně 

a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní 

působnosti, výrobních a prodejních aktivit. 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

a) Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na 

zahraničních výstavách a veletrzích; 

b) Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na 

zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály). 

Způsobilými výdaji jsou: 

 Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu 

(max. 5 účastí/1 rok): 

- Pronájem, zřízení a provoz stánku – grafický návrh stánku, výkresová dokumentace 

stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, 

plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k 

internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, 

promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných 

exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo 

veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku. 

http://czechinvest.org/czechinvest-v-regionech
http://www.mpo.cz/dokument158340.html
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 Doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím 

dodavatelem. 

 Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav: 

- Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním 

veletrhu nebo výstavě v zahraničí propagujících příjemce podpory a jeho produkty, 

obsahujících nezpochybnitelnou identifikaci příjemce podpory (název, logo, 

adresa) a povinné prvky publicity – propagační materiály v tištěné formě (letáky, 

prospekty, brožurky, katalogy), propagační materiály v elektronické formě 

(CD/DVD/flashdisk prezentace), inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh, 

včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků, tisku. 

- Výdaje na marketingové propagační materiály jsou způsobilé v případě, že byla 

realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této 

Výzvy. 

Žadatelem mohou být: 

Malý a střední podnikatel (MSP) splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

Termín uzávěrky: 

Příjem žádostí byl zastaven. 

A.2.3.2.3 Program podpory NEMOVITOSTI 

Specifický cíl 2.3 „Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání“ 

Kontakt: 

Informace o programu podpory „Nemovitosti“ a Výzvě Vám poskytne: 

Agentura na podporu podnikání a investic CZECHINVEST 

Štěpánská 15, Praha 2, Tel. 800 800 777 

nebo Regionální kanceláře Agentury CzechInvest ve všech krajských městech. 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument158317.html 

 

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci 

zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných 

ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech 

regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či 

přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců. 

Podporované aktivity: 

Podporovanými aktivitami jsou modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé 

infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské 

objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice 

původních staveb a výstavby novostaveb. 

 

Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů: 

 a) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky 

nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění 

činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1). 

http://www.mpo.cz/dokument158317.html
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 b) Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou 

investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo 

jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění 

činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE 

Způsobilé výdaje:  

- dlouhodobý hmotný majetek (nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, 

modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke 

stavbám, hardware a sítě, technická zařízení budov)  

- neinvestiční náklady (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost)  

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. 

Plánovaná alokace výzvy 1 500 000 000 Kč. 

Cílová území:  

Území ČR mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento specifický cíl 

zaměřen na urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI. 

Žadatelem mohou být: 

Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky), municipality. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.2.4  Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

Specifický cíl 2.4 „Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP“ 

Kontakt: 

Agentura na podporu podnikání a investic CZECHINVEST 

Štěpánská 15, Praha 2, Tel. 800 800 777 

nebo Regionální kanceláře Agentury CzechInvest ve všech krajských městech. 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument158333.html 

Výzva 

 

Tato výzva k předkládání projektů do programu „Školicí střediska“ naplňuje cíl podpořit budování 

infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím 

zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Ve školicích střediscích podpořených z této výzvy se budou 

školit primárně (z nadpoloviční většiny) zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající fyzické osoby 

z podporovaných oborů. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

a) Výstavba nových školicích center. 

b) Rekonstrukce stávajících školicích center. 

c) Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd. 

d) Pořízení vzdělávacích programů. 

 

V rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora 

vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku. 

http://www.mpo.cz/dokument158333.html
http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzvy-2014-2020/01-Operacni-program-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost/SKOLICI-STREDISKA-I-VYZVA


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     114 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč. 

Způsobilými výdaji jsou: 

 a) Dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské 

sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, 

hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění 

vzdělávání). 

 b) Dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data). 

 c) Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Poskytovatel bude v rámci pořízení 

drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku považovat tyto za způsobilé 

pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu. 

 d) Služby školitelů (pouze v případě křížového financování). Poskytovatel bude v rámci 

služeb školitelů považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na 

trhu. 

Žadatelem mohou být: 

Malé a střední podniky 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 

infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění 

nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 

Procentuální podíl PO na celkové finanční alokaci: 28,10 % 

A.2.3.3.1 Specifický cíl 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na 

hrubé konečné spotřebě ČR – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument167252.html 

 

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. 

Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační 

soustavu. 

 

Věcné zaměření výzvy: 

Výstavba nových a rekonstrukce / modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, 

že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v 

bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa 

spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené 

kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití 

užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou 

energií, 

http://www.mpo.cz/dokument167252.html
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b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní 

spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, 

c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do 

výměníkové stanice včetně, 

d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného 

výkonu). 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč. 

Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie – Energetický posudek podle § 9a odst. 1 

pism. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a energetický posudek 

podle § 9a, odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona č.406/2000 Sb. v platném znění činí 350 tis. Kč. 

 

Každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci: 

 V oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 150 

mil. Kč 

 V oblasti KVET z biomasy, limitně do výše 140 mil. Kč 

 V oblasti výtopen z biomasy, limitně do výše 20 mil. Kč 

 V oblasti MVE, limitně do výše 50 mil. Kč 

V případě nevyčerpání alokace pro příslušnou oblast budou prostředky pře alokovány do jiných 

oblastí v pořadí podle dosažených bodů. 

Žadatelem mohou být: 

 malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby 

energie z OZE. 

 

Typy podporovaných právních forem: 

soby podnikající dle ŽZ zapsané v OR 

 

– v.o.s. 

– s.r.o. 

– k.s. 

– a.s. 

žstva) 

 

BPS) 

 

 

 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.3.2 Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru – 

ÚSPORY ENERGIE 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument158278.html 

 

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem 

programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

http://www.mpo.cz/dokument158278.html
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Podporovanými aktivitami jsou: 

a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 

hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, 

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace, 

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí 

ke zvýšení její účinnosti, 

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady 

zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod 

(LED), 

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru 

(zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 

mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s 

rekuperací odpadního tepla), 

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech, 

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických 

procesů, 

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a 

fotovoltaické systémy3), 

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu 

podniku s ohledem na jeho provozní podmínky4 (opatření výroby chladu v rámci trigenerace je 

také způsobilé opatření). 

Způsobilými výdaji jsou: 

a) Dlouhodobý hmotný majetek. 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek 

c) Ekologické studie (Energetický posudek). 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 250 mil. 

Kč. Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 tis. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

malé, střední i velké podniky. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.3.3 Specifický cíl 3.3: Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních 

soustavách – SMART GRIDS I 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument167815.html 

 

Cíl Výzvy 

Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným 

zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých 

profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení 

konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR. 

 

Podporovanými aktivitami jsou nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v 

distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické 

energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a 

http://www.mpo.cz/dokument167815.html
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provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v 

distribučních soustavách. 

 

Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů: 

 a) Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách 

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být 

doplněny podpůrnými činnostmi: 

- Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních vn. 

- Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn. 

- Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové 

ovládání. 

- Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických vlivů s 

následnou automatizací prvků distribuční soustavy. 

- Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové sítě vn a 

mřížové, příp. polomřížové sítě nn. 

 

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: 

dálkové ovládání silových prvků, RTU (komunikační řídící jednotky), měřící senzory, indikátory 

poruchových proudů, nadproudů a zemních spojení, komunikační jednotky a infrastruktura, 

zajištění napájení, úpravy technického dispečinku. 

 

 b) Nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v 

distribučních soustavách 

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být 

doplněny podpůrnými činnostmi: 

- Osazení distribučních transformátorů vn/nn s automatickou regulací pod zatížením. 

- Osazení linkových kondicionérů na vedeních nn. 

- Nasazení automatického řízení úrovně napětí. 

- Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn. 

- Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy. 

 

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: 

dálkové ovládání silových prvků, RTU (komunikační řídící jednotky), měřící senzory, datové 

koncentrátory, komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, úpravy technického 

dispečinku. 

 

 c) Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem 

distribuční sítě 

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být 

doplněny podpůrnými činnostmi: 

- Realizace technologie inteligentního měření na hladině nn včetně komunikačních 

jednotek, odečtové centrály a úprav technického dispečinku. 

- Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a 

algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné 

zátěže u odběratelů. 

 

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: 

osazení distribučních stanic vn/nn měřicími senzory, součtové elektroměry, datové koncentrátory, 

komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, implementace a úpravy IT systémů 

 d) Výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách 

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být 

doplněny podpůrnými činnostmi: 
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- Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích vn/nn. 

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkové komunikace, tzn. tyto technologie: datové 

koncentrátory, komunikační jednotky, routery, SW infrastruktura pro sběr a vyhodnocení dat, 

zajištění napájení. 

 

Způsobilými výdaji jsou: 

a) Dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací 

považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů 

ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je příjemce 

povinen k žádosti o podporu předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací 

plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí 

normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu 

odpovídající normativům. 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého 

hmotného majetku). 

c) Ekologické studie (Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních 

soustavách). 

Žadatelem mohou být: 

malé, střední i velké podniky. 

Typy podporovaných právních forem: Akciová společnost – a.s. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.3.4 Specifický cíl 3.4: Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti 

nakládání energií a při využívání druhotných surovin 

Podrobné informace: 

Informace 

 

Cílem programu podpory a Výzvy je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české 

ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, 

nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších 

nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů 

realizovaných v rámci této Výzvy bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených 

elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti 

nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních 

zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový 

inovační potenciál ČR. 

Výzva k aktivitám: 

 A) Elektromobilita 

(zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy - elektromobilita 

silničních vozidel) 

- pořízení elektromobilů 

- pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci 

podnikatelského areálu pro vlastní potřebu 

 B) Akumulace energie 

- pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie 

 C) Druhotné suroviny 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci.aspx?t=2&searchtext=n%C3%ADzkouhl%C3%ADkov%C3%A9&searchmode=anyword&op=29


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     119 

- zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další 

využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, 

textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických 

produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností, 

- zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat 

efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní 

(zejména kritické suroviny), 

- zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z 

druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam 

kde je to ekonomicky výhodné. 

 

Způsobilými výdaji jsou: 

a) Dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací 

považovat za způsobilé výdaje pouze investiční náklady do úrovně hodnoty cen stavebních prací 

dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti 

je žadatel povinen k žádosti o podporu předložit podrobný na ceněný položkový rozpočet 

stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude 

vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje 

kráceny na hodnotu odpovídající normativům. 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého 

hmotného majetku). 

c) Studie proveditelnosti 

Žadatelem mohou být: 

- malé, střední, velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% 

veřejným sektorem.  

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.3.5 Specifický cíl 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem (SZT) 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument167848.html 

 

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky 

prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

 a) Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně 

předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny 

a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.  

 b) Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic 

s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových 

procesů.  

 c) Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou 

součástí soustav zásobování tepelnou energií.  

 d) Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření 

a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií. 

http://www.mpo.cz/dokument167848.html
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 e) Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v 

soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude 

součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci 

způsobilých výdajů převažovat. 

 

Způsobilými výdaji jsou: 

a) Výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování 

tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací 

považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů 

ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je žadatel 

povinen k žádosti o podporu předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací 

plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí 

normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu 

odpovídající normativům. 

c) Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého 

hmotného majetku). 

d) Projektová dokumentace, ekologické studie (včetně energetických posudků). 

 

Podpora na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 350 mil. 

Kč. 

Žadatelem mohou být: 

 Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické 

energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad 

(ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve 

znění pozdějších předpisů. 

 V případě nového subjektu je nutno předložit licenci na výrobu tepelné energie a/nebo 

elektrické energie a licenci na rozvod tepelné energie podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. 

nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu. 

 

Typy podporovaných subjektů: 

Podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.3.6 Specifický cíl 3.6: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy – 

SMART GRIDS II 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument167837.html 

 

Cíl Výzvy 

Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným 

zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů 

energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí 

a energetické bezpečnosti ČR. Dotvoření plně funkčního a propojeného vnitřního trhu s elektřinou 

a zajištění spolehlivých vedení výkonů v rámci trhů s elektřinou v EU. 

 

http://www.mpo.cz/dokument167837.html
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Podporovanými aktivitami jsou: 

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v 

souladu s konceptem chytrých sítí). 

 

Způsobilými výdaji jsou: 

a) Dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací 

považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů 

ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je žadatel 

povinen k žádosti o podporu předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací 

plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí 

normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu 

odpovídající normativům. 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého 

hmotného majetku). 

c) Ekologické studie (Posudek přínosů projektů v přenosové soustavě). 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč. 

Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie činí 500 tis. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- velký podnik. 

Typy podporovaných právních forem - Akciová společnost, a.s. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.3.4 PRIORITNÍ OSA 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k 

internetu a informačních a komunikačních technologií 

A.2.3.4.1 Specifický cíl 4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro 

konkurenceschopnost ekonomiky 

Podrobné informace: 

http://www.mpo.cz/dokument158601.html 

Výzva 

 

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT 

řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních 

bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových 

produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak 

rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj 

znalostí a dovedností IT odborníků. 

Prostřednictvím podpory center sdílených služeb rovněž snižování investičních nákladů a 

nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím zvyšování jejich 

konkurenceschopnosti. 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

a) Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware 

http://www.mpo.cz/dokument158601.html
http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci.aspx?t=2&searchtext=ICT&searchmode=anyword&op=29
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např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k 

zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace; 

b) Zřizování a provoz center sdílených služeb; 

c) Budování a modernizace datových center. 

Způsobilými výdaji jsou dle podporované aktivity: 

 3.1a), 3.1b) Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb 

a) Osobní náklady, nájemné, služby expertů 

b) Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis. 

 3.1 c) Budování a modernizace datových center 

a) Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a 

zařízení a služby expertů. 

Žadatelem mohou být: 

Malé a střední podniky, velké podniky 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.4 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Kontakt: 

Řídicí orgán OP VVV: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Karmelitská 7 

118 12 Praha 1 

Mgr. et Mgr. Radek Melichar, Radek.Melichar@msmt.cz, tel. +420 234 811 565 

Základní informace o programu: 

Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je investice do 

rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Vizí MŠMT je 

přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a 

kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu. 

Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují 

ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. Oblasti intervencí OP VVV zahrnují podporu 

rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, posílení kapacit pro 

kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost. 

 

Ve srovnání s předchozím obdobím bude kladen větší důraz na podporu vysokých škol, propojení 

modernizace výzkumné infrastruktury/zařízení („tvrdé aktivity“) a rozvoje výzkumných týmů a 

jejich kapacit („měkké aktivity“), dále na podporu dlouhodobého strategického partnerství 

v oblasti VaV a na využití regionálních center VaV postavených v předchozím období 2007-2013.  

Podrobné informace o programu: 

Detailní informace  

 

Finanční alokace OPVVV na léta 2014-2020 činí přibližně 2,78 mld. EUR (cca 77 mld. Kč) 

 

mailto:Radek.Melichar@msmt.cz
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/aktualni-informace-op-vvv
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OPVVV se skládá z celkem 4 prioritních os, z nichž jsou v tomto GK prezentovány jen ty osy a 

jejich specifické cíle, v rámci kterých mohou NNO a municipality, případně organizace jimi 

zřízené reálně žádat o finanční prostředky. 

A.2.4.1 PRIORITNÍ OSA I – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

Finanční alokace: 1 mld. EUR 

A.2.4.1.1 Investiční priorita 1 – Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a 

kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora 

odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského 

zájmu 

A.2.4.1.1.1  Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků 

A.2.4.1.1.1.1 Excelentní výzkum 

Kontakt: 

Mgr. Helena Hořáková, E-mail: helena.horakova@msmt.cz, Telefon: 234 814 263 

Informace o programu: 

Výzva 

Podrobné informace 

 

Alokace na výzvu: 6 000 000 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 

000 Kč.  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 

 Celkové způsobilé výdaje nesmí v žádném případě přesáhnout ekvivalent 50 000 000 EUR 

v Kč dle platného kurzového přepočtu, přičemž bude použit kurz EK (Měsíční účetní kurz 

Evropské komise zveřejněný na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) platný ke dni 

schválení žádosti o podporu ŘO. 

 V případě podpory poskytnuté dle čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/20147, v souladu s 

bodem i) odst. 1 čl. 4 nesmí výše podpory přesáhnout ekvivalent 40 000 000 EUR v Kč dle 

kurzového přepočtu ECB platného ke dni poskytnutí podpory (tj. ke dni vydání právního 

aktu o poskytnutí/převodu podpory). 

 

Cílem výzvy je podpořit výzkum, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a 

iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a 

praktických dopadů. K využití dojde prostřednictvím koncentrované podpory výzkumného 

záměru, souvisejícího výzkumného týmu a materiálně technického vybavení. V souvislosti s 

dosažením mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu bude podporována 

internacionalizace výzkumu a budování jednoznačných vazeb se zahraničními výzkumnými 

partnery, které povedou k tvorbě nových výsledků (publikací, patentů, aj.) a k podávání 

společných návrhů projektů do prestižních mezinárodních grantových soutěží (Horizon 2020, 

EURATOM, apod.) a kvalitní řízení projektu. Podpořeny budou projekty, které budou mít 

dostatečnou kvalitu a potenciál (např. publikace, aplikované výsledky, účasti v mezinárodních 

projektech), aby mohly dosáhnout kritické velikosti a úspěšnosti v mezinárodním prostředí. 

Podpora bude směřována do projektů orientovaného výzkumu, které mají potenciál podpořit 

tvorbu aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu. Budou podpořeny problémově10 

orientované projekty interdisciplinárního charakteru. Klíčová je koncentrace personálních a 

mailto:helena.horakova@msmt.cz
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_Excelentni_vyzkum/vyhlaseni/Vyzva_Excelentni_vyzkum.pdf
http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzvy-2014-2020/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/Vyzva-c-02_16_019-pro-Excelentni-vyzkum-v-prioritni-ose-1-OP
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finančních zdrojů do rozvoje kapacit pro excelentní výzkum a využití existující moderní 

infrastruktury. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

a) Podpora výzkumu, který dosáhne svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence, čímž 

dojde ke zvýšení výzkumného výkonu výzkumných center. 

b) Dobudování11, rekonstrukce či upgrade infrastruktury – materiálně, technicky a informačně 

podpořit a umožnit výzkumné aktivity v návaznosti na podporovanou aktivitu a). 

c) Budování nového výzkumného centra na území hl. města Praha – výstavba nového 

výzkumného centra či rekonstrukce objektů, které budou nově sloužit jako výzkumné centrum v 

návaznosti na podporovanou aktivitu a). Tato aktivita je možná pouze na území hl. města Praha. 

d) Rozvoj výzkumných týmů – podpora výzkumu prostřednictvím podpory či zvýšení počtu 

výzkumných týmů včetně jejich dlouhodobého rozšíření o domácí či zahraniční výzkumné či 

technické pracovníky. 

e) Rozvoj internacionalizace – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s 

alespoň jednou přední organizací pro výzkum a šíření znalostí v zahraničí v návaznosti na 

podporovanou aktivitu a). 

f) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – 

obecná část, více viz kapitola 5.2.1. a 5.2.4. 

 

Žadatel je povinen vybrat jednu z uvedených skupin aktivit: 

- písm. a), b), c), d), e) a f), nebo 

- písm. a), b), d), e) a f). 

Aktivity musí být realizovány ve vazbě na jedno výzkumné centrum, popř. ve spolupráci 

výzkumných center. 

Bližší specifikace výše uvedených aktivit viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, 

kapitola 5.2.4. 

Žadatelem mohou být: 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01): 

- organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, 

- veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, 

- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 

- ostatní subjekty 

Termín uzávěrky: 

pro 2. kolo: 17. 2. 2017 do 14 hod. 

A.2.4.1.1.1.2 Výzkumné infrastruktury 

Informace o programu: 

Výzva 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-013-vyzkumne-infrastruktury 

 

Tato výzva podporuje projekty výzkumných infrastruktur ve výzkumných a investičních 

aktivitách. Cílem této výzvy je komplementárně podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a 

výzkumné aktivity velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace uvedených 

v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a 

inovace pro léta 2016 až 2022. 

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_Vyzkumne_infrastruktury/Vyzva_Vyzkumne_infrastruktury.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-013-vyzkumne-infrastruktury
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Alokace na výzvu: 4 000 000 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: neurčeno. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 700 000 000 Kč. 

 

Cílem této výzvy je podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity výzkumných 

infrastruktur uvedených v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, 

experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

 a) Dobudování, konstrukce, modernizace či upgrade infrastruktury v České republice, 

včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných 

infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie - materiálně a technicky 

modernizovat výzkumné infrastruktury; 

 b) Podpora kvalitního vlastního výzkumu hostitelské instituce a případně partnerských 

institucí s využitím výzkumné infrastruktury; 

 c) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a 

příjemce 

 

Aktivity uvedené pod písm. b) a c) jsou povinnou součástí projektů. Aktivita uvedená pod písm. a) 

je podporovanou aktivitou v případě, že kapitola Investice rozpočtu velké infrastruktury Cestovní 

mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 

2016 až 2022 je nenulová. 

Žadatelem mohou být: 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a zároveň fungující jako výzkumná infrastruktura, 

které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké infrastruktury uvedené v Cestovní mapě 

České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 

až 2022: 

- organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, 

- veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, 

- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 

- ostatní subjekty. 

Za jednu výzkumnou infrastrukturu (resp. velkou infrastrukturu pro výzkum, experimentální vývoj 

a inovace) může být podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy. 

 

Povinné kritérium: 

- sídlo žadatele musí být na území ČR. 

Termín uzávěrky: 

2. 8. 2016 

A.2.4.1.1.1.3 Výzva Teaming 

Kontakt: 

Mgr. Jakub Krátký, e-mail: jakub.kratky@msmt.cz, 234 814 532 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Text_vyzvy_Teaming.pdf 

 

Investiční priorita 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj 

vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou 

předmětem celoevropského zájmu. 

mailto:jakub.kratky@msmt.cz
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Text_vyzvy_Teaming.pdf
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Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků 

 

Cílem této výzvy je podpořit význam upgrade stávajícího výzkumného centra či výzkumných 

center v ČR postaveném na partnerství se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se 

zaměřením výzvy Teaming z Horizontu 2020. Tato výzva podpoří infrastrukturní investice a 

vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming z Horizontu 2020, v případě nedostatku financí 

pro kvalitní projekty ve výzvě z Horizontu 2020 podpoří i další aktivity na implementaci upgrade 

výzkumného/výzkumných centra/center. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

 Dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury – materiální a technické vybavení pro 

modernizovaná centra excelence 

 Aktivity pro implementaci modernizace centra/center excelence zvyšující jejich schopnosti 

– zkvalitnění lidských zdrojů, strategického řízení a signifikantní zlepšení výzkumné a 

inovační kultury 

 Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce 

 

Alokace: 2 600 000 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí, které podaly 

projekt do výzvy WIDESPREAD-2014-1 Teaming 

Termín uzávěrky: 

do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 10. 2016 

A.2.4.1.1.2  Specifický cíl 2 – Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost 

Podporované aktivity: 

1) Aktivity zaměřené na rozvoj kapacit pro výzkumnou spolupráci veřejného a soukromého sektoru a 

na rozvoj strategických partnerství veřejného a soukromého sektoru 

- Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s 

podniky a mezioborových partnerství využívající existující výzkumnou infrastrukturu 

(typu evropských kompetenčních center, kolokačních center apod.).  

- Budování kapacit a realizace výzkumných projektů v před-aplikační (před-obchodní) 

fázi, na základě dlouhodobých potřeb trhu a společnosti.  

- Navázání a rozvoj strategických partnerství veřejného a soukromého sektoru na 

regionální, národní i mezinárodní úrovni pomocí nových nástrojů, které povedou k 

naplňování RIS 3.  

- Kofinancování projektů v programu Horizon 2020 (při dodržení zákazu dvojího 

financování stejných rozpočtových položek) a financování kvalitních projektů, které 

úspěšně prošly hodnocením programu Horizon 2020, avšak z důvodu omezených 

finančních prostředků nebyly financovány z programu Horizon 2020.  

Další podporované aktivity naplňující SC 1 a SC 2: 

1) Aktivity zaměřené na zvýšení kvality strategického řízení VaV na národní úrovni 

- Budování institucionální kapacity a strategické inteligence veřejné správy v oblasti 

VaVaI.  
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- Rozvoj strategického řízení politiky VaVaI na národní a regionální úrovni (vytvoření a 

implementace systému pro technology assessment a technology foresight, posilování role 

výzkumných organizací v ekonomickém rozvoji, včetně zavedení motivačního systému 

hodnocení výzkumu a financování výzkumných organizací podle kvality, zavedení 

systému pro popularizaci VaV a prezentaci významných výsledků výzkumu v ČR 

financovaných z veřejných zdrojů, systém vyhodnocení intervencí postavený na sledování 

VaVaI, vytvoření databáze přístrojového vybavení výzkumných organizací pro potřeby 

externích uživatelů, vytvoření a implementace národní strategie otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím (opean acess) apod.) a snižování administrativní zátěže pro 

výzkumníky.  

- Vytvoření či rozvoj a implementace systému pro centralizované zpřístupňování 

informačních zdrojů pro VaV (databází, registrů apod.), včetně vytvoření a 

implementace národního systému pro nákup licencí k využívání nákladných 

elektronických informačních zdrojů pro VaVaI.  

- Implementace nového systému hodnocení a institucionálního financování 

výzkumných organizací.  

- Vytvoření a implementace mechanizmů pro koordinaci podpory mezinárodních 

výzkumných a inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA a dalších).  

- Vytvoření, rozvoj a implementace integrované komunikace o výsledcích VaV včetně 

opatření na zvýšení úrovně prezentace výsledků VaV.  

Typy příjemců pro SC 1 a SC 2: 

- Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu   

  VaVaI (VŠ, veřejné výzkumné instituce, korporace (vč. obchodních), příspěvkové organizace  

  státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.) 

- Další subjekty provádějící výzkum  

- Orgány státní správy a samosprávy vč. jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace  

- Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS 3  

- Další subjekty provádějící výzkum či neformální53 vzdělávání (např. science learning centra, 

návštěvnická centra, apod.)  

Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech jako např. ve výzvách k 

předkládání projektů apod. 

Cílová území: 

V souladu s čl. 96 odst. 1. a) obecného nařízení se bude podpora v rámci této IP týkat více než 

jedné kategorie regionů. Aktivity budou probíhat na celém území ČR, vč. Prahy. V případě 

některých Individuálních projektů systémových budou mít aktivity dopad na celé území ČR. 

Podpora bude směřována především do rozvojových území, která lze považovat za póly růstu, ve 

kterých se soustředí výzkumně-vývojová kapacita v podobě center excelence a dalších 

vybudovaných infrastruktur VaV či VŠ. Dále do oblastí, ve kterých bude docházet k propojení 

poptávky podnikatelů s nabídkou výzkumných organizací. Podpora bude také regionálně 

diferencována dle kapacit pro rozvoj inteligentní specializace.  

V rámci této IP bude podpora zacílena převážně do více urbanizovaných území, která jsou dle 

SRR definována jako rozvojová území (metropolitní oblasti, regionální sídelní aglomerace, 

regionální centra a jejich území). 

A.2.4.1.1.3  Specifický cíl 3 - Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely 
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Kontakt: 

Ing. Tomáš Jeřábek, E-mail: tomas.jerabek@msmt.cz, Telefon: 234 814 011 

Informace o programu: 

Výzva 

Podrobné informace 

 

Výzva Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace 

 

Cílem výzvy je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů v 

souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii zapojené vysoké školy, z důvodů 

zatraktivnění zázemí pro VaV ve výuce a následně podpory lidských zdrojů a zlepšení podmínek 

vzdělávání spojené s výzkumem. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí 

doktorský studijní program. 

 

Alokace na výzvu: 3 500 000 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 

Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 200 000 000 Kč (v případě podpory v 

režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR). 

 

Všechny aktivity musí být navázány na rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. 

 Musí být zajištěna a podložena návaznost investičních aktivit projektu na výzkumně 

zaměřený studijní program vytvořený či modernizovaný v rámci komplementární výzvy 

PO2 SC5 v OP VVV „ Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“. 

 V případě, že projekt nebude přímo navázán na výzvu „ Rozvoj výzkumně zaměřených 

studijních programů“ (PO2, SC5), je nutné doložit návaznost na výzkumně zaměřený 

studijní program vytvořený/modernizovaný v minulém programovém období. 

 

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až 4, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého 

projektu. 

 

Povinná aktivita: 

 Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce-obecná část, v kapitole 5.2.4. 

 

Povinně volitelné aktivity: 

 Aktivita č. 2: Zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a 

inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů (např. přestavba, 

rozšiřování prostor). 

 Aktivita č. 3: Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené 

studijní programy. 

 Aktivita č. 4: Zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu 

výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury (materiál, 

hardware a osobní vybavení nezbytné pro studijní program aj.). 

Žadatelem mohou být: 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01): 

- organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, 

- veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, 

- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 

- ostatní subjekty. 

mailto:tomas.jerabek@msmt.cz
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_Vyzkumne_infrastruktury_pro_vzdelavaci_ucely/vyhlaseni/Text_vyzvy_Vyzkumne_infrastruktury_pro_vzdelavaci_ucely_budovani_ci_modernizace.pdf
http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzvy-2014-2020/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/Vyzva-c-02_16_017-pro-Vyzkumne-infrastruktury-pro-vzdelavaci-ucely
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Termín uzávěrky: 

1. 9. 2016 do 14 hod. 

A.2.4.1.1.4  Specifický cíl 4 - Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni 

Informace o programu: 

Výzva 

Podrobné informace 

 

Alokace na výzvu: 1 360 000 000 Kč. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 25 000 000 Kč. 

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 300 000 000 Kč a zároveň 50 mil. EUR (k 

přepočtu bude využit kurz EK, Měsíční účetní kurz Evropské komise zveřejněný na 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/, platný ke dni schválení žádosti o podporu ŘO). 

 

Cílem této výzvy je zkvalitnit strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. 

Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím podpory řízení Národní RIS3 strategie a 

souvisejícího Entrepreneurial discovery procesu a vytvořením systému centralizovaného 

zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro výzkum a vývoj. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

Pro každou povinně volitelnou aktivitu může být podpořen/realizován max. jeden projekt. 

 

Povinná aktivita: 

a) Řízení projektu – Cílem aktivity Řízení projektu je nastavit předem postupy řízení projektu 

tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Kvalitně nastavený systém 

řízení umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu. 

 

Žadatel je povinen tuto aktivitu v žádosti o podporu uvést jako samostatnou klíčovou aktivitu s 

názvem Řízení projektu. Obsahem popisu klíčové aktivity musí být: 

- popis složení realizačního týmu složeného z administrativního a odborného týmu; 

- popis případných podpůrných systémů (například SharePoint) sloužících k 

efektivnímu řízení projektu; 

- další informace k řízení projektu (například porady realizačního týmu aj.). 

 

Povinně volitelné aktivity (žadatel zvolí právě jednu povinně volitelnou aktivitu): 

b) Vytvoření a pilotní ověření systému centralizovaného zpřístupňování informačních 

zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV) – jedná se o vytvoření systému centralizovaného 

zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro výzkum a vývoj, kdy dojde k 

vytvoření a fungování útvaru na národní úrovni, který bude mít na starosti vyjednávání podmínek 

a nákup přístupů pro EIZ pro VaV v ČR pro koncové uživatele a vytváření systému informační 

podpory pro cílovou skupinu. V rámci projektu bude rovněž financován samotný nákup přístupů k 

jednotlivým EIZ pro VaV v ČR. Podpořeno bude též vyhodnocení nového systému fungování 

centralizovaného zpřístupňování EIZ pro VaV. 

 

Oprávnění žadatelé: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Oprávnění partneři: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu; 

partnerství je nepovinné 

 

Maximální délka trvání projektu: 6,5 let (nejpozději však do 31. 12. 2022) 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Strategicke_rizeni_VaVaI_na_narodni_urovni_I/Vyzva_Strategicke_rizeni_VaVaI_na_narodni_urovni_I.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-040-strategicke-rizeni-vavai-na-narodni-urovni
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Cílová skupina: pracovníci výzkumných organizací a VŠ, studenti VŠ, pracovníci veřejné správy, 

odborná veřejnost 

 

Aktivita je komplementární k programu MŠMT Informace – základ výzkumu, financovanému z 

národních zdrojů. Projekt realizující tuto aktivitu bude v případě časového souběhu spolupracovat 

ve smyslu koordinace implementace aktivit a sdílení aktuálních informací s projektem realizujícím 

implementaci národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím a vědeckým datům. 

V rámci této spolupráce není možné hradit výdaje v projektu realizujícím aktivitu implementace 

národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím a vědeckým datům. 

 

c) Podpora řízení implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni – jedná se o řízení 

Entrepreneurial discovery procesu (dále jen EDP) na národní úrovni a jeho koordinaci s krajskou 

úrovní a spolupráce s relevantními subjekty tak, aby docházelo k reflektování podnětů vzešlých z 

EDP konkrétními intervencemi (v gesci Řídicího výboru RIS3 sdružujícího relevantní zástupce 

poskytovatelů podpory). Jedná se o financování pozice Národního RIS3 manažera a jeho 

analytického týmu. Národní RIS3 manažer má na starosti řízení EDP na národní úrovni (v podobě 

Národních inovačních platforem) a jeho provazbu na regionální úroveň a naopak. Národní RIS3 

manažer úzce spolupracuje s krajskými RIS3 koordinátory a RIS3 manažery zodpovědnými za 

spoluřízení RIS3 strategie na krajské úrovni, zajišťuje jejich koordinaci a odborné vedení včetně 

vzdělávacího programu v tématech relevantních pro řízení a implementaci RIS3 strategie. Dále 

bude podpořeno monitorování a vyhodnocování intervencí implementujících RIS3 na národní i 

krajské úrovni, příprava každoročních Implementačních plánů Národní RIS3 strategie a také 

pravidelná aktualizace Národní RIS3 strategie – tyto aktivity bude zabezpečovat analytický tým 

Národního RIS3 manažera. 

 

Aktivita c) je doplněna aktivitami podporovanými z výzvy Smart Akcelerátor, která podporuje 

řízení a implementaci RIS3 strategie na krajské úrovni. 

 

Oprávnění žadatelé: organizační složky státu pověřené řízením RIS 3 na národní úrovni 

Oprávnění partneři: subjekty zapojené do řízení RIS3 na krajské úrovni – oprávnění žadatelé 

a/nebo partneři výzvy Smart Akcelerátor; partnerství je nepovinné, ale doporučené; v této aktivitě 

se může jednat pouze o partnery bez finančního příspěvku 

 

Maximální alokace na projekt obsahující tuto aktivitu: 60 000 000 Kč 

Maximální délka trvání projektu: 6,5 let (nejpozději však do 31. 12. 2022) 

Cílová skupina: pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace výzkumu, vývoje a 

inovací, pracovníci výzkumných organizací a VŠ, výzkumní pracovníci v soukromém sektoru, 

studenti VŠ. 

Aktivita je komplementární k výzvě OP VVV Smart Akcelerátor financované z ESIF. 

Žadatelem mohou být: 

b) - organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu 

c) - organizační složky státu pověřené řízením RIS 3 na národní úrovni 

Termín uzávěrky: 

31. 3. 2017 
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A.2.4.2 PRIORITNÍ OSA II – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro 

výzkum a vývoj 

Finanční alokace: 765 mil. EUR 

A.2.4.2.1 Investiční priorita 1 - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k 

terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě 

znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovně dosaženého vzdělání 

A.2.4.2.1.1  Specifický cíl 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho 

relevance pro potřeby trhu práce a společnosti 

A.2.4.2.1.2  Specifický cíl 2 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-

ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin na vysokoškolském 

vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů 

A.2.4.2.1.3  Specifický cíl 3 – Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na 

vysokých školách 

A.2.4.2.1.4  Specifický cíl 4 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality 

a strategického řízení vysokých škol 

Podporované aktivity k výše uvedeným SC: 

- Zkvalitnění výuky na VŠ: Podpora vzdělávací činnosti a dalších tvůrčích činností 

(výzkumné, umělecké, praktické apod.) spojených se specializací VŠ a zaměřením jejich 

studijních programů, podpora zvyšování kvalifikace a pedagogických kompetencí 

akademických pracovníků včetně soft skills i jazykových znalostí. Podpůrné aktivity pro 

zkvalitnění vzdělávací činnosti na VŠ (např. modernizace softwarového vybavení 

potřebného pro vzdělávací činnost, zavádění nových metod výuky).  

- Zvyšování relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce a 

společnosti: Podpora rozvoje specializace VŠ a zaměření jejich studijních programů/oborů 

v souladu s potřebami společnosti, podpora tvorby a inovace studijních programů v 

souladu s aktuální a dlouhodobou perspektivou vývoje na úrovni regionální, národní i 

mezinárodní, včetně priorit RIS 3, podpora spolupráce mezi VŠ a subjekty aplikační sféry, 

např. prostřednictvím nástrojů typu „profesorských židlí“, podpora podnikavosti a dalších 

moderních dovedností studentů, podpora výuky tzv. soft skills dovedností (vč. výuky 

realizované odborníky z aplikační sféry). Podpora studijních programů s povinností 

absolvování odborné praxe po dobu min. 3 měsíců.  

- Vytvoření či modernizace studijních programů/oborů zaměřených na výzkum, s 

důrazem na problémově orientovaný výzkum, vysoce kvalitní sledovatelský výzkum, 

sepjetí s praxí vč. problematiky transferu znalostí a na internacionalizaci programů 

(programy/obory v angličtině, rozvoj mezinárodní mobility) a meziinstitucionální 

spolupráci (zejména s ústavy AV ČR).  

- Získání a udržení klíčových a perspektivních výzkumných a akademických 

pracovníků, včetně zahraničních výzkumných a akademických pracovníků, pro 

akreditované studijní programy.  

- Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na VŠ: Podpora 

rozšiřování spektra příležitostí pro mezinárodní mobilitu studentů a akademických i 
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neakademických pracovníků, rozvoj nabídky studijních programů/oborů vyučovaných také 

v cizích jazycích, rozvoj vhodných služeb pro studenty ze zahraničí i ČR a akademické i 

neakademické pracovníky. Podpora přijímání zahraničních pracovníků s cílem 

internacionalizovat personální strukturu vysokoškolského systému. Rozvoj strategických 

partnerských vztahů se zahraničními institucemi např. v rámci double/joint degree.  

- Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného 

výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků (příliv výzkumníků ze zahraničí do 

výzkumných organizací v ČR), získání a udržení klíčových a perspektivních výzkumných 

a akademických pracovníků.  

- Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních 

pracovníků ve VaV a studentů v rámci navázaných strategických partnerství českých a 

zahraničních výzkumných a vysokoškolských institucí (studijní pobyty, stáže, školení).  

- Pořádání národních a mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů a letních škol.  

- Vznik a rozvoj studijních programů typu mezinárodních graduate schools a doctoral 

schools, včetně vytvoření a implementace mechanizmů podpory talentovaných Ph.D. 

studentů a postdoců (např. juniorské výzkumné granty).  

- Rozvoj kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti strategického řízení 

VaV a VŠ a podpora systémů pro strategické a efektivní řízení výzkumných 

organizací a systémů hodnocení a zabezpečování kvality: řízení spolupráce s aplikační 

sférou, řízení lidských zdrojů a kariérní rozvoj ve výzkumných organizacích (vč. VŠ) s 

důrazem na integraci principů rovných příležitostí, technology roadmapping, vytváření a 

implementace strategií pro internacionalizaci výzkumu, vytváření a implementace strategií 

otevřeného přístupu k výsledkům a vědeckým informacím, rozvoj kapacit a lidských 

zdrojů pro interní hodnocení kvality, rozvoj lidských zdrojů v oblasti manažerského řízení; 

podpora přípravných procesů pro získání akreditace, podpora zavádění efektivních 

principů řízení VŠ. Vznik informačního portálu, který v rámci transparentnosti propojí 

stát, VŠ a veřejnost.  

- Podpora opatření na popularizaci vědy a výzkumu, která budou mít dopad na laickou i 

odbornou veřejnost včetně dětí a mládeže, vytváření a implementace strategií a systémů 

pro popularizaci výzkumu včetně programů školení výzkumných pracovníků v oblasti 

komunikace a popularizace VaV.  

- Podpora lidských zdrojů pro efektivní implementaci RIS 3 na národní i regionální úrovni 

včetně podpory specializovaných školení, stáží apod. Podpora měkkých schémat pro RIS 3 

(např. ustavení a činnost platforem pro prioritní oblasti RIS 3 - oblasti vertikální 

specializace - na národní a regionální úrovni) a příprava a rozvoj měkkých nástrojů.  

- Opatření ke snižování míry studijní neúspěšnosti, zvyšování tzv. retention rate: Vznik 

a rozvoj poradenských center; tvorba motivačních programů; revize systémů přijímacího 

řízení; analýza bariér v přístupu ke studiu a studijní úspěšnosti; revize kurikula studijních 

programů a analýza reálné studijní zátěže v návaznosti na výstupy z učení.  

- Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z 

výzkumu do praxe, včetně zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků, podpora 

opatření na rozšíření zájmu aplikační sféry o výsledky VaV, jejich aplikaci a prezentaci.  

- Personální zajištění interní grantové podpory pro výzkumné organizace, zejména pro 

mezinárodní výzkumné projekty a zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků 

(školení v oblasti psaní projektů, řízení projektů, identifikace nových příležitostí aj.).  

- Vytvoření a implementace schémat na rozvoj genderové rovnosti ve výzkumu (včetně 

personálního zajištění implementace a zavádění kulturních a institucionálních změn).  

- Opatření k podpoře studentů se SP, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z 

etnických menšin: Podpora služeb pro studenty se SP, ze socio-ekonomicky 
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znevýhodněných skupin a z etnických menšin dle jejich individuálních potřeb, nastavení 

min. standardů těchto služeb, podpora uvedených skupin studentů směřující ke zvýšení 

jejich podílu mezi studenty.  

- Podpora akademických pracovníků a dalších pracovníků VŠ pro práci se studenty se 

SP.  

- Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů 

CŽV, a podpora pořizování a tvorby relevantních pomůcek.  

Typy příjemců: 

- 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.  

- Orgány státní správy a samosprávy vč. jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené 

organizace.  

- Subjekty59 splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní 

podporu VaVaI (VŠ, Veřejné výzkumné instituce, korporace (vč. obchodních) příspěvkové 

organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.)   

- Další subjekty provádějící výzkum či neformální vzdělávání (science learning centra, 

návštěvnická centra apod.)   

- Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS 3.  

Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech jako např. ve výzvách k 

předkládání projektů apod. 

Cílová území: 

V souladu s čl. 96 odst. 1. a) obecného nařízení se bude podpora v rámci této IP týkat více než 

jedné kategorie regionů. Aktivity budou probíhat na celém území ČR, vč. Prahy. V případě 

některých Individuálních projektů systémových budou mít aktivity dopad na celé území ČR, 

prioritně však do oblastí univerzitních měst.  

V rámci této IP bude podpora zacílena převážně do více urbanizovaných území, které jsou dle 

SRR definována jako rozvojová území. 

A.2.4.2.1.4.1 ESF výzva pro vysoké školy (č. 02/16/015) 

Kontakt: 

Mgr. Helena Hořáková, E-mail: helena.horakova@msmt.cz, Telefon: 234 814 263 

Informace o programu: 

Výzva 

Podrobné informace 

 

Výzva se vztahuje ke Specifickým cílům: 

 SC 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu 

práce 

 SC 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky 

znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení 

studijní neúspěšnosti studentů 

 SC 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení 

vysokých škol 

 

Druh výzvy: kolová, komplementární. Alokace na výzvu: 3 500 000 000 Kč. 

mailto:helena.horakova@msmt.cz
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_ESF_pro_VS/vyhlaseni/Text_vyzvy_ESF_vyzva_pro_vysoke_skoly.pdf
http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzvy-2014-2020/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/Vyzva-c-02_16_015-pro-ESF-pro-vysoke-skoly-v-prioritni-ose-2-OP
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Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč. Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů: 250 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis, může být 

maximální výše podpory 200 000 EUR). 

 

Aktivity v žádostech o podporu předkládaných v této výzvě mohou být realizovány průřezově 

napříč specifickými cíli 1, 2 a 4 prioritní osy 2 OP VVV. Žadatelé si volí minimálně jednu z 

aktivit č. 2 až 9, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu. 

 

 Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce - obecná část, více viz kapitola 5.2.4. 

 

SC 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

 Aktivita č. 2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - zvýšení 

personálních kapacit akademických pracovníků a jejich kompetencí pro práci s 

heterogenními skupinami, podpora nových metod výuky, zvýšení počtu předmětů 

vyučovaných v cizím jazyce, modernizace softwarového vybavení, podpora distančního 

vzdělávání, podpora podnikavosti, zvýšení kvalifikace a pedagogické kompetence 

pedagogů. 

 Aktivita č. 3: Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a 

magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby trhu práce, nebo 

potřeby praxe, vedoucí k získání akreditace – úpravy obsahu zejména bakalářských 

studijních programů/oborů v souladu s potřebami trhu práce (s ohledem na individuální 

potřeby vysokých škol korespondující se záměrem jejich zkvalitňování a diverzifikace), 

rozvoj bakalářských a magisterských oborů zaměřených na praxi a spolupráce s praxí, 

zvýšení počtu, kvality a délky praxí studentů a akademických pracovníků v aplikační sféře, 

zapojení odborníků z praxe a zahraničí ve výuce. 

 Aktivita č. 4: Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro 

absolventy studijních programů/oborů, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na 

trhu práce, posilování vazeb mezi vysokou školou a jejich absolventy. 

 Aktivita č. 5: Posílení internacionalizace - rozvoj mezinárodní spolupráce a 

mezinárodního partnerství, internacionalizace vysokoškolského prostředí, mobility 

studentů a pracovníků vysokých škol, podpora programu Erasmus+, podpora zahraničních 

vyučujících, rozvoj vztahů se zahraničními institucemi v rámci Graduate school formou 

joint a multiple degrees programů. 

 

SC 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných 

skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti 

studentů. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

 Aktivita č. 6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb – vznik a 

rozvoj poradenských center, zvyšování kompetencí pracovníků poradenských center a 

zvyšování kompetencí akademických pracovníků a technicko-hospodářských pracovníků 

při výuce studentů se specifickými potřebami (pouze jako podpůrná aktivita pro aktivity 

zaměřené na studenty v souladu se zaměřením SC 2), sdílení zkušeností s jinými vysokými 

školami, usnadnění přechodu žáků ze středních/vyšších odborných škol na vysokou školu, 

podpora motivace ke studiu a kariérové poradenství. 

 Aktivita č. 7: Adaptace studijního prostředí – tvorba motivačních programů, opatření ke 

snižování studijní neúspěšnosti studentů na úrovni instituce nebo jejích částí, revize 
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systémů přijímacího řízení, analýzy bariér v přístupu ke studiu, tvorba a implementace 

vyrovnávacích kurzů, zlepšení dostupnosti a zkvalitňování studijních materiálů. 

 

SC 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení 

vysokých škol. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

 Aktivita č. 8: Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších 

hodnocení pro zlepšení kvality – rozvoj lidských zdrojů pro zajišťování kvality na 

vysoké škole, podpora přípravných procesů pro získání akreditací, nastavení 

systematického monitoringu kvality na vysoké škole, evaluace systému zajišťování kvality 

externím subjektem. 

 Aktivita č. 9: Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení včetně rozvoje kapacit a 

znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti řízení vysokých škol - zavedení 

komplexního systému hodnocení a odměňování akademických pracovníků, zkvalitňování 

strategického a projektového řízení. 

 

Další informace k podporovaným a nepodporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.1. 

Žadatelem mohou být: 

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: 

- veřejné vysoké školy, 

- státní vysoké školy (organizační složky státu), 

- soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, 

vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s), 

- ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o). 

Termín uzávěrky: 

30. 8. 2016 

A.2.4.2.1.5  Specifický cíl 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro 

rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje  

A.2.4.2.1.5.1 Smart Akcelerátor 

Informace o programu: 

Podrobné informace - Strukturální fondy 

Podrobné informace - MŠMT 

 

Alokace výzvy: 650 000 000 Kč. 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů: 

 

Minimální výše: 5 000 000 Kč 

Maximální výše: 80 000 000 Kč 

 

Cílem této výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí s 

využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, 

případně její relevantní krajské přílohy (dále jen RIS3 strategie) a umožnit kvalitní řízení procesu 

entrepreneurial discovery. Tento proces „podnikatelského objevování“ nových příležitostí v kraji 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f6aa10c7-fa81-4dbe-bc73-4118597ea3cb/Text_vyzvy_Smart_Akcelerator.pdf?ext=.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-004-smart-akcelerator-v-prioritni-ose-2-op-vvv


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     136 

zahrnuje soukromý sektor a akademickou komunitu, koordinační a strategickou roli veřejného 

sektoru, staví na vnitřních silných stránkách každého regionu, na jeho podnikavosti a 

konkurenčních výhodách. Využitím tohoto procesu mohou strategie inteligentní specializace 

uvolnit ekonomickou transformaci pomocí modernizace, diverzifikace nebo radikální inovace ve 

všech regionech. 

Povinné aktivity: 

Pro všechna níže uvedená témata (podporované aktivity) jsou povinné následující aktivity: 

 Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce 

v kapitole 5.2.1 

 Základní tým – cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a 

implementaci agendy RIS3 prostřednictvím výkonné jednotky4, zajistit stabilizaci a 

postupný rozvoj této výkonné jednotky dle vývoje inovačního prostředí v kraji. 

 Vzdělávání kraje – cílem aktivity je rozvíjet kompetence členů výkonné jednotky a 

Krajského RIS3 koordinátora a dále kompetence odborníků z partnerských organizací, 

kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji a do realizace strategických 

intervencí naplňujících RIS3 strategii v kraji a také pracovníků veřejné správy v kraji, kteří 

se podílejí na schvalování a implementaci krajské RIS3 strategie. 

 Mapování – cílem aktivity je zmapovat a sledovat změny a vývoj inovačního prostředí v 

kraji, přizpůsobovat navrhované intervence a navrhovat nové intervence 

Žadatelem mohou být: 

- Vyšší územně samosprávné celky 

Termín uzávěrky: 

do vyčerpání alokace, nejpozději do 30. 11. 2016 

A.2.4.2.1.5.2 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů 

Kontakt: 

Ing. Tomáš Jeřábek, E-mail: tomas.jerabek@msmt.cz, Telefon: +420 234814011 

Informace o programu: 

Výzva 

Podrobné informace  

 

Alokace na výzvu: 550 000 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 

Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 15 000 000 Kč (v případě podpory v režimu 

de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR) 

 

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až 4, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého 

projektu. Povinně volitelné aktivity musí vést k akreditaci. Ostatní podmínky (včetně 

doporučovaných aktivit) jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce- specifická část, 

kapitola 5. 

 

Povinná aktivita: 

 Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce- obecná část, v kapitole 5.2.4. 

 

Povinně volitelné aktivity: 

 Aktivita č. 2: Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu 

se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti 

mailto:tomas.jerabek@msmt.cz
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_Rozvoj_vyzkumne_zamerenych_studijnich_programu/vyhlaseni/Vyzva_Rozvoj_vyzkumne_zamerenych_studijnich_programu_k_vyhlaseni_1a.pdf
http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzvy-2014-2020/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/Vyzva-c-02_16_018-pro-Rozvoj-vyzkumne-zamerenych-studijnich-programu
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výzkumu a vývoje (soulad s RIS 3); podporována je tvorba a rozvoj programů a jejich 

realizace i v cizím jazyce. 

 Aktivita č. 3: Tvorba výzkumně zaměřených studijních programů typu joint a 

multiple degree. 

 Aktivita č. 4: Tvorba a rozvoj doctoral school na národní úrovni včetně podpory 

interdisciplinarity a spolupráce. 

 

Doplňující nepovinné aktivity k aktivitám č. 2 až 4: 

 Aktivita č. 5: Podpora Ph.D. studentů. 

 Aktivita č. 6: Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření výzkumně zaměřených 

studijních programů. 

 Aktivita č. 7: Podpora zahraničních stáží akademických pracovníků a výzkumných 

pracovníků (zejména post doktorandů) s cílem využití příkladů dobré praxe v oblasti 

přípravy a rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. 

Žadatelem mohou být: 

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, které zároveň splňují definici 

organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01: 

- veřejné vysoké školy 

- státní vysoké školy (organizační složky státu) 

- soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku 

vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s) 

- ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o) 

Termín uzávěrky: 

2. 9. 2016 do 14 hod. 

A.2.4.2.2 Investiční priorita 2 - Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a 

odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení 

rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 

A.2.4.2.2.1  Specifický cíl 1 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách 

za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných 

skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol 

A.2.4.2.2.1.1 ERDF výzva pro vysoké školy (č. 02/16/016) 

Kontakt: 

Mgr. Stanislava Podolková, E-mail: Stanislava.Podolkova@msmt.cz, Telefon: 234 814 425 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Výzva 

 

Druh výzvy: kolová, komplementární. Výzva je komplementární v rámci PO 2 IP 1 SC 1, SC2 a 

SC 4 a PO 1 IP 1 SC 3. 

 

Alokace na výzvu: 10 000 000 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 

Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 200 000 000 Kč (v případě podpory v 

režimu de minimis, může být maximální výše podpory 200 000 EUR). 

mailto:Stanislava.Podolkova@msmt.cz
http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzvy-2014-2020/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/Vyzva-c-02_16_016-pro-ERDF-pro-vysoke-skoly-v-prioritni-ose-2-OP
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_ERDF_pro_VS/vyhlaseni/Text_vyzvy_ERDF_vyzva_pro_vysoke_skoly.pdf
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Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 a č. 3, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého 

projektu. 

 

Pro projekty připravované v rámci výzev OP VVV je žadatel povinen uvést samostatně v žádosti o 

podporu následující aktivity, a to v přesně uvedeném znění: 

  Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce - obecná část, více viz kapitola 5.2.4. 

 

Specifický cíl: SC 1 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem 

zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti 

vysokých škol. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

 Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky – stavby, dobudování, upgrade 

infrastruktury nebo budování infrastruktury nové, prostory pro praktickou výuku, prostory 

pro bakalářské a magisterské studijní programy/obory zaměřené na praxi a studijní 

programy/obory zohledňující potřeby trhu práce, modernizace učeben a laboratoří, 

přístrojové a materiálové vybavení pro výuku. 

 Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – úprava prostorů a pořízení 

vybavení ve vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v přístupu ke studiu, 

potřeby studentů se specifickými potřebami aj.). Specifické potřeby institucí v přístupu k 

informačním zdrojům, modernizace softwarového a hardwarového vybavení, 

infrastrukturní potřeby institucí ve vztahu k rozvoji internacionalizace, systému hodnocení 

a zabezpečení kvality a strategickému řízení vysokých škol. 

 

Žadatelé jsou povinni přizpůsobit datum ukončení fyzické realizace projektu vzhledem k 

realizovaným aktivitám projektu tak, aby nedošlo k prodlevě v připravenosti pořizované a 

budované infrastruktury pro komplementární projekty výzvy ESF pro vysoké školy. Další 

informace k podporovaným a nepodporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.2. 

Žadatelem mohou být: 

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: 

- veřejné vysoké školy, 

- státní vysoké školy (organizační složky státu), 

- soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, 

vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s), 

- ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o). 

Termín uzávěrky: 

31. 8. 2016 ve 14 hodin 

A.2.4.3 PRIORITNÍ OSA III – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Finanční alokace: 900 mil. EUR 

A.2.4.3.1 Výzva č. 02/16/020 – IP 1 a 3, SC 1 a 5 - Individuální projekty systémové II 
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Kontakt: 

Mgr. Stanislava Podolková, E-mail: stanislava.podolkova@msmt.cz, Telefon: 234 814 425 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-020-individualni-projekty-systemove-ii 

 

Investiční priorita: 

IP 1: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu 

ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu 

vzdělávání a odborné přípravy 

 

IP 3: Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové 

 

Specifický cíl: 

 

SC 1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 

Cílem tématu A a B je zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání 

(dále APIV) na systémové úrovni, zejména z hlediska posílení profesních kompetencí 

pedagogických pracovníků (vyučujících, vychovatelů, výchovných poradců, vedení škol, popř. 

asistentů pedagoga) potřebných k realizaci společného vzdělávání, a to ve všech oblastech jejich 

pedagogické činnosti (oborově předmětové; didaktické; obecně pedagogické; diagnostické; 

sociální a komunikativní) a v oblasti profesně a osobnostně kultivační a zajištění jednotné podpory 

pedagogickým pracovníkům na systémové úrovni v jednotlivých regionech. 

Podpora bude dále cílena na oblast vzájemného učení a výměny zkušeností mezi MŠMT, 

vysokými školami, neziskovým sektorem, pedagogickými pracovníky a dalšími subjekty, jejímž 

cílem je budování konsenzu v oblasti společného vzdělávání. Projekty budou spolupracovat také s 

dalšími systémovými projekty a s individuálními projekty ostatními zaměřenými na zvyšování 

kvality pregraduální přípravy pedagogických pracovníků, rozvoj klíčových kompetencí a 

gramotností u dětí a žáků. 

 

SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh 

práce 

Cílem tématu C je vytvořit koncepci rozvoje odborného vzdělávání a podpořit rozvoj 

středoškolského odborného vzdělávání v oblasti všeobecně vzdělávací, včetně integrace klíčových 

kompetencí posílení základů odborného vzdělávání na úrovni škol, tj. školních vzdělávacích 

programů (ŠVP) tak, aby byly podpořeny odborné kompetence usnadňující celoživotní učení a 

případné rekvalifikace. Jedním z prostředků, který napomůže potřebné celkové modernizaci 

středního odborného vzdělávání, bude diskuse zainteresovaných partnerů ve spolupráci s MŠMT, 

v rámci které bude formulována koncepce rozvoje středního odborného vzdělávání ve vazbě na 

Strategii 2020 a Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR. 

 

Alokace na výzvu: 450 000 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 000 

Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 000 Kč. 

 

Povinné aktivity 

Popis obsahu povinných aktivit projektu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná a 

specifická část viz kapitola 5.2.4. 

V každé žádosti o podporu je žadatel povinen uvést samostatně všechny následující povinné 

aktivity, a to s přesně uvedeným názvem a obsahem odpovídajícím popisu v kap. 5.2.4 Pravidel 

pro žadatel a příjemce – specifická část. 

Aktivita č. 1: Řízení projektu 

mailto:stanislava.podolkova@msmt.cz
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-020-individualni-projekty-systemove-ii


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     140 

Aktivita č. 2: Evaluace 

Aktivita č. 3: Spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení 

zkušeností 

 

Povinně volitelná témata 

Podpořena budou následující povinně volitelná témata: 

A. Implementace akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání – metodická podpora 

B. Implementace akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání – podpora pedagogických 

pracovníků 

C. Modernizace odborného vzdělávání 

Žadatelem mohou být: 

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

Termín uzávěrky: 

30. 6. 2017 

A.2.4.3.2 Výzva č. 02/16/022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I k předkládání žádostí o podporu 

zjednodušených projektů (IP 1 – SC 1, 2 a IP 3 - SC 1) 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, 

kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné 

vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na 

osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným 

vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu škol. 

 

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol – oprávněných žadatelů: 

I. Aktivity pro mateřské školy 

1. Personální podpora MŠ 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 

3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ 

 

II. Aktivity pro základní školy 

1. Personální podpora ZŠ 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 

4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

Alokace na výzvu: 4 066 928 200 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 

Kč.  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden 

projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy1 x 2 200 Kč). V případě, 

že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za 

mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč. Maximální částka na 

žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč. 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_zjednodusene_projekty_22_a23/Vyzva_Sablony_MRR.pdf
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Žadatelem mohou být: 

Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba 

vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž 

žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka. 

Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského 

zákona6 (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které 

mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka. 

Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o podporu. 

Termín uzávěrky: 

do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2017 

A.2.4.3.3 Investiční priorita 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování 

školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům 

předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné 

začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.  

A.2.4.3.3.1  Specifický cíl 1: Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků 

Podporované aktivity: 

- Tvorba a realizace místních plánů pro rozvoj vzdělávání, jejichž důležitou komponentou 

jsou opatření zabraňujících selekci ve vzdělávání. Místní akční plány rozvoje vzdělávání v 

obcích se sociálně vyloučenými lokalitami budou podpořeny jako dlouhodobá intervence, 

která se skládá ze dvou fází – sběr dat a vytvoření plánu v dalších letech jeho realizace. Pro 

kvalitní přípravu a zpracování místních akčních plánů je potřebné vzdělávání pracovníků 

veřejné správy a pracovníků organizací zabývajících se vzděláváním a poskytováním 

poradenských služeb (pracovníků školských odborů zřizovatelů škol, pracovníků 

školských poradenských zařízení - ŠPZ, OSPOD, NNO apod.).  

- Aktivity se v těchto územích zaměří na posílení kompetencí pedagogických pracovníků 

všech stupňů běžných škol (včetně vedoucích pracovníků) pro inkluzívní vzdělávání a 

překonávání předsudků, aby osobní a společenské faktory, jako je např. pohlaví, zdravotní 

stav, etnický původ či rodinné zázemí, nepředstavovaly pro jednotlivce překážky pro 

naplnění jejich potenciálu v budoucím životě, dále na kompetence pro práci s heterogenní 

skupinou, pedagogickou diagnostiku, formativní hodnocení a na moderní (aktivizující) 

metody výuky pro zvýšení její kvality. Budou zde dále podpořeny aktivity vedoucí ke 

zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství 

k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků a navrhování 

vhodných vyrovnávacích a podpůrných opatření v součinnosti s MŠ a ZŠ, NNO a OSPOD, 

zároveň bude podpořeno ověřování a zavádění vyrovnávacích a podpůrných opatření 

(včetně asistenta pedagoga) na ZŠ, rozvoj školních poradenských pracovišť, zlepšování 

sociálního klimatu ve školách a rozvoj a ověření metod zmírňování interetnického napětí 

mezi dětmi a mládeží z romské menšiny a většinové společnosti.  

- Realizace programů zaměřených na prevenci školní neúspěšnosti dětí začne v těchto 

územích již v předškolním období. Důležitým nástrojem je především začleňování dětí 

ohrožených školním neúspěchem do běžných MŠ při současném poskytování potřebné 

podpory pro jejich vzdělávání, podpora neinstitucionálních forem předškolního vzdělávání 

dětí sociálně znevýhodněných v odůvodněných případech (včasná péče o děti se sociálním 

znevýhodněním), dále také rozvoj spolupráce pedagogických služeb (včetně 

poradenských), sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání (včetně aktivit zacílených na 
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jasnou prezentaci pozitiv začlenění romských dětí do předškolního vzdělávání a posilování 

romských rodin v jejich roli partnerů pro vzdělávání dětí) a koordinace a spolupráce při 

sociálně-pedagogických intervencích v rodinách, kde žijí sociálně znevýhodněné děti, 

stejně jako následná spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ.  

- Na území celé ČR budou realizována opatření pro snižování předčasného ukončování 

vzdělání u žáků z ohrožených skupin. Budou podpořeny aktivity směřující k posílení 

motivace ke vzdělávání, podpůrné skupiny, podpora při přechodu ze ZŠ na SŠ a při vstupu 

na trh práce, aktivity vedoucí k vyšší míře začleňování (zvýšení počtu) dětí a žáků z cílové 

skupiny do již existujících organizací zájmového a neformálního vzdělávání, programy 

druhé šance a propojení s formálním vzděláváním.  

- Na území celé ČR budou realizována opatření pro aktivizaci žáků škol samostatně 

zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením, včetně aktivit vedoucí k vyšší míře 

jejich začleňování (zvýšení počtu) do již existujících organizací zájmového a neformálního 

vzdělávání a programů podpory jejich vstupu na trh práce.  

- V zařízeních institucionální výchovy budou podpořena opatření zaměřená na snížení 

rizika předčasného ukončení vzdělávání a pozdější nezaměstnanosti (prevence NEETS66): 

zavedení nových terapeutických přístupů a principů, implementace standardů kvality 

výchovy a vzdělávání, evaluace péče a programy podpory při vstupu na trh práce, v celé 

ČR. 

Typy příjemců: 

- Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, 

zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy.  

- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.  

- Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a 

podřízené organizace.  

- 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, které připravují 

budoucí pedagogické pracovníky.  

Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech jako např. ve výzvách k 

předkládání projektů apod. 

Cílová území: 

V souladu s čl. 96 odst. 1. a) obecného nařízení se bude podpora v rámci této IP týkat více než 

jedné kategorie regionů. Aktivity budou probíhat na celém území ČR, vč. Prahy. V případě 

některých Individuálních projektů systémových budou mít aktivity dopad na celé území ČR. 

Projekty, zacílené na podporu území, budou mít dopad na území obcí s rozšířenou působností, ve 

kterých se nacházejí sociálně vyloučené lokality.  

Dle SRR bude podpora v rámci této IP zacílena na rozvojová území, stabilizovaná a periferní 

území i na státem podporované regiony. 

A.2.4.3.3.2  Specifický cíl 2 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění 

přechodu dětí na ZŠ 

A.2.4.3.3.3  Specifický cíl 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve 

vzdělávání 

Kontakt: 

Mgr. Zuzana Slimáková, e-mail: zuzana.slimakova@msmt.cz, tel.: 234 814 408 

mailto:zuzana.slimakova@msmt.cz
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Informace o programu: 

Výzva 

Podrobné informace 

 

Cílem výzvy je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k 

naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobých 

záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu vzdělávání 

ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci formálního a 

neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka. 

 

Alokace na výzvu: 630 000 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Obce, městské části hl. m. Prahy 

- Dobrovolné svazky obcí 

- Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost – spolek, ústav, obecně 

prospěšná společnost 

- Zájmové sdružení právnických osob nebo spolek - mikroregion 

Termín uzávěrky: 

- do vyčerpání alokace, nejpozději do 30. 12. 2016 

A.2.4.3.3.4  Specifický cíl 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 

posílení jejich relevance pro trh práce  

Podrobné informace k SC 3 a 5: 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_KAP/Text_vyzvy_c_2_KAP.pdf 

 

Alokace výzvy: 340 000 000 Kč. 

Projekty budou realizovány v rámci obou programových oblastí – tzn. v méně rozvinutých 

regionech a také na území více rozvinutých regionů. Z důvodu, že jednotlivé projekty nebudou mít 

dopad na obě programové oblasti v rámci jednoho projektu, je míra podpory určena následovně: 

 

Míra podpory pro méně rozvinuté regiony: podíl EU – 85%, národní podíl celkem 15% z toho 

podíl SR – max. 10% a spolufinancování ze strany příjemce je min. 5% celkových způsobilých 

výdajů projektu 

Míra podpory pro více rozvinuté regiony: podíl EU 50%, národní podíl celkem 50% z toho 

podíl SR – max. 45% a spolufinancování ze strany příjemce je min. 5% celkových způsobilých 

výdajů projektu. 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů: 

Minimální výše: 17 000 000 Kč. Maximální výše: 26 000 000 Kč. 

 

Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem 

na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka. 

 

Projekt musí naplňovat tento cíl prostřednictvím vzdělávání a organizace tematických setkávání 

ředitelů středních a vyšších odborných škol zaměřeného na zlepšení řízení těchto škol, hodnocení 

kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací 

soustavy kraje i jednotlivých škol. V rámci činnosti projektového týmu proběhne 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/708bc9bd-13c8-4e5f-8e82-bd54c22703e3/Vyzva_02_15_005.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzva-c-02_15_005-OP-VVV-prioritni-osa-3-investicni-priorita-1
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_KAP/Text_vyzvy_c_2_KAP.pdf
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příprava/zpřesnění, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), 

které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV. KAP bude řešen 

ve spolupráci všech aktérův území a za metodické přípravy KAP odborným garantem. 

Součástí aktivit bude rovněž společné plánování investičních akcí v území z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících 

realizovat krajské strategie, výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat tematické 

intervence v krajích, výběr a příprava koordinátorů krajských strategií, propagace, řízení, 

aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání (StakeHolderů) v území. 

 

Proběhne příprava, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), 

které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro 

oblast odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce ve stanovených prioritních oblastech: 

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně 

pro MŠ) 

 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální 

vzdělávání) – také pro oblast MŠ a ZŠ 

 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

 Rozvoj kariérového poradenství – také pro oblast ZŠ 

 Rozvoj škol jako center celoživotního učení 

 Podpora inkluze 

 Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání – také pro ZŠ, 

podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a 

digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a 

neformálního vzdělávání). 

Žadatelem mohou být: 

Orgány státní správy a samosprávy – kraje včetně hl. m. Prahy 

Termín uzávěrky: 

do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 12. 2016 

A.2.4.3.4 Investiční priority 2 

A.2.4.3.4.1  Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 

kompetencích  

A.2.4.3.4.2  Specifický cíl 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve 

vzdělávání  

A.2.4.3.4.3  Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických 

pracovníků  

A.2.4.3.4.4  Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 

posílení jejich relevance pro trh práce 

Podporované aktivity k výše uvedeným SC: 

Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol (vč. soukromých a církevních) a ostatních partnerů 

na daném území při přípravě a realizaci společných aktivit zaměřených na zvyšování kvality 

vzdělávání s ohledem na podporu spravedlivého přístupu ke vzdělávání a zavádění systému 
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hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání. Jedním z nosných prvků bude tvorba a 

realizace krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (řešeno synergicky v IP 2/ SC 1, 

SC 2 a SC 3). Dojde k prohloubení kompetencí k hodnocení kvality a strategickému řízení u 

aktérů na všech úrovních vzdělávacího systému. Pro systém budou vytvořeny nástroje pro 

monitorování vzdělávací soustavy z hlediska spravedlivého přístupu ke vzdělávání (nástroje 

umožňující vyhodnotit socioekonomické zázemí na úrovni žáka i školy) a nástroje k ověřování 

výsledků vzdělávání, včetně hodnocení KK a budou provázány nástroje externího interního 

hodnocení škol (řeší SC 3).  

Zvyšování kvality předškolního vzdělávání řeší SC 1. Důraz bude kladen na profesní podporu 

(mentoring, supervize) pedagogů a systematické vzdělávání pedagogických pracovníků ve 

stěžejních oblastech (matematická a čtenářská pregramotnost, inkluzívní vzdělávání a 

polytechnické vzdělávání73). Zaměří se i na osobnostně sociální rozvoj pedagogických 

pracovníků a ostatních vzdělavatelů a dojde k prohloubení či rozšíření jejich kompetencí pro 

rozvoj KK dětí. Přispěje k posílení kompetencí budoucích učitelů v pedagogické diagnostice a v 

práci s heterogenní skupinou. Podpora bude směřovat ke sdílení profesních zkušeností ředitelů, 

učitelů a k jejich spolupráci s učiteli prvního stupně ZŠ, rodiči a dalšími odborníky na předškolní 

vzdělávání. Budou podpořeny aktivity vedoucí k včasnému začleňování dětí ohrožených školním 

neúspěchem, rozvoji spolupráce pedagogických a sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání (včetně 

aktivit zacílených na jasnou prezentaci pozitiv začlenění romských dětí do předškolního 

vzdělávání) a na prevenci v oblasti logopedie a komunikačních dovedností.  

Aktivity v rámci SC 4 synergicky podpoří zvýšení kvalifikace praktikujících předškolních 

pedagogů a posílí praktickou složku pregraduální přípravy.  

Na úrovni ZŠ a SŠ se SC 2 zaměří především na zkvalitňování vzdělávání všech žáků v KK s 

důrazem na rozvoj základních gramotností (čtenářská a matematická) a na podporu nadání 

a talentu každého žáka, speciálně pak v oblastech spadajících pod koncept STEM a zavedení 

programů a projektů, jejichž cílem bude zatraktivnění technických a přírodních věd pro dívky. KK 

budou rozvíjeny napříč předměty.  

V rámci SC 5 bude podporována i podnikavost a kreativita dětí a žáků. Kompetence a nadání v 

těchto oblastech budou cíleně rozvíjeny ve spolupráci škol, školských zařízení, výzkumných 

institucí a zaměstnavatelů již od MŠ.  

Formální vzdělávání bude podpořeno s akcentem na inkluzi, individualizaci a rozvoj KK 

každého dítěte a žáka. K tomu je nezbytné podpořit zvýšení kvality a efektivnosti systému 

pedagogicko-psychologického poradenství s důrazem na dobudování vazeb mezi školskými 

poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a ŠPP a na zvýšení kvality diagnostické a 

intervenční činnosti tak, aby byl zajištěn maximální rozvoj potenciálu všech žáků. Budou 

posilovány běžné školy (ZŠ, SŠ), školská zařízení a další organizace ve vzdělávání v oblasti 

začleňování dětí a žáků se SVP s důrazem na odstraňování bariér v rozvoji KK a to zaváděním 

vyrovnávacích a podpůrných opatření, rozvojem školních poradenských pracovišť, zlepšováním 

sociálního klimatu při začleňování žáků se SVP a rozvojem diferencované výuky KK.  

Ověřovány budou i nové formy personalisovaného učení a netradiční formy organizace výuky 

jako např. „ELO“, „Flip teaching“, výuky ve věkově heterogenních skupinách, mobility apod. 

Bude podpořeno zájmové a neformální vzdělávání cíleně rozvíjející KK dětí a žáků. Zároveň 

budou podpořeny aktivity vedoucí k většímu pochopení změn ve výuce a významu rozvoje žáků a 

dětí v KK ze strany široké veřejnosti a zejména rodičů. Pro zajištění konkrétní spolupráce škol, 

rodičů a veřejnosti s cílem zlepšení KK dětí a žáků budou podpořeny komunitní školy.  

Profesní rozvoj všech pedagogických pracovníků bude založen na analýze jejich vzdělávacích a 

rozvojových potřeb s využitím celého spektra diverzifikovaných forem podpory, vyhodnocením 

její účinnosti při zavádění nových znalostí do praxe a kvalitativní systémovou transformací DVPP 

provedenou ve spolupráci s učitelskými vysokoškolskými fakultami, školskou praxí (sítě 

fakultních učitelů), organizacemi ve vzdělávání i se zahraničními institucemi. Podpora pro učitele 

všech stupňů bude nově rozšířena o individuální formy podpory a vzdělávání v praxi s reflexí pod 

odborným vedením, zejména formou mentoringu (metodické vedení učitelů) a supervize a 
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využitím metodického portálu pro učitele rvp.cz., podporou kvalitního didaktického výzkumu s 

mezinárodním dopadem, podporou vzniku a fungování předmětových metodických skupin na 

školách.  

Zaměří se zejména na rozvoj kompetencí v oblasti individualizace, inkluzívního vzdělávání a 

diferencované výuky, na rozvoj KK žáků inovativními (aktivizačními) metodami vzdělávání, na 

rozvoj didaktických dovedností obecně a na efektivní využití moderních technologií. Podpora 

pedagogických pracovníků pro posílení individualizace výuky bude obsahovat vzdělávací 

programy DVPP zaměřené na snižování předsudků o vlivu osobních a společenských faktorů 

(například pohlaví, zdravotní stav, etnický původ či rodinné zázemí) na úspěšnost, schopnosti, 

vzdělávací trajektorie a volbu povolání žáků; pedagogickým pracovníkům bude nabídnuta široká 

škála metod a technik usnadňujících individualizaci výuky a formativní hodnocení dětí a žáků. 

Zavádění nových znalostí do praxe bude podpořeno ze strany mentorů.  

K zajištění toho, aby výsledky odrážely výhradně individuální dispozice a zájmy, nikoliv rozdílná 

očekávání vůči schopnostem dívek a chlapců, která vyrůstají z genderových stereotypů, je nutné 

dlouhodobé sledování výsledků školních výkonů chlapců a dívek, provádět genderové analýzy, 

informovat pedagogickou veřejnost o genderových rozdílech ve školních výkonech, organizačně 

metodicky a finančně podpořit aktivity vedoucí ke zvýšení výkonů systematicky neúspěšných 

žáků a žákyň, zahrnout problematiku genderových rozdílů ve školních výkonech do profesní 

přípravy a CŽV vyučujících. Obdobně je potřeba dlouhodobě sledovat výsledky školních výkonů 

u žáků z většinové populace a u žáků z etnických menšin, vytvářet a rozvíjet nástroje pro 

monitoring a provádět analýzy v této oblasti (SC 3).  

Pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení bude podpora zacílena na rozvoj jejich 

kompetencí v oblasti vedení škol k lepším výsledkům žáků a podpory profesního rozvoje 

pedagogických pracovníků. Pro ředitele škol a školských zařízení bude připraven komplexní 

systém rozvoje respektující různé potřeby v určitých fázích jejich kariéry: od výběru ředitele, přes 

jeho přípravu a hodnocení, až po profesní rozvoj ředitele.  

Program se dále zaměří na zvyšování kvality přípravy učitelů ve SC 4, a to rámcově zvyšováním 

kvality škol vzdělávajících učitele a speciálně pak rozvojem kompetencí budoucích absolventů a 

začínajících učitelů v oblastech diferencované výuky, formativního hodnocení a inkluzívního 

vzdělávání a zavádění průřezových témat vedoucích k rozvoji KK do výuky. Zásadním přínosem 

bude podpora zvýšení podílu dlouhodobé reflektované pedagogické praxe ve vzdělávacích 

programech škol připravujících učitele a rozvoj těchto praxí ve školách, při práci s dětmi a 

mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání a sociálních službách, v ČR nebo v zahraničí, 

uznáváním praxe před studiem a propojením výuky obecné a oborové didaktiky s pedagogicko-

psychologickými disciplínami.  

SC 5 se soustředí na zvýšení kvality a relevance vzdělávání k požadavkům trhu práce. OP 

VVV podpoří především zlepšení kvality a uplatnitelnosti absolventů SŠ. Aktivity se zaměří 

zejména na zlepšení spolupráce škol a školských zařízení a zaměstnavatelů NNO, ostatních 

aktérů ve vzdělávání a institucí VaV. Tato spolupráce bude probíhat nejen při realizaci odborného 

výcviku či odborné praxe, ale také v oblasti vzdělávání učitelů nebo inovací obsahu vzdělávání. V 

oblasti kariérového poradenství bude cílem zvýšit motivaci žáků studovat a v praxi uplatnit 

odborné dovednosti a zároveň zvýšit informovanost žáků, rodičů a učitelů o požadavcích na 

výkon povolání, o pracovním prostředí a perspektivě uplatnění. K motivaci dětí a žáků ke studiu 

technicky zaměřených oborů přispěje podpora kariérového poradenství směrem ke zvýšení 

atraktivity odborného vzdělávání a překonání stereotypů spojených s první profesní volbou, rozvoj 

polytechnického vzdělávání, aktivity rozvíjející podnikavost a kompetence k podnikání na všech 

stupních škol74 a dále podpora souvisejícího zájmového a neformálního vzdělávání. Zvláštní 

pozornost bude přitom věnována motivaci a uplatnitelnosti na trhu práce u dětí, žáků a studentů z 

etnických menšin.  

Kvalita v odborném vzdělávání bude dále posílena jak prostřednictvím DVPP vedoucího ke 

zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol, školských zařízení v oblasti výuky STEM 
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a odborných předmětů, tak projektové a týmové výuky i v praktickém vyučování posílením 

projektové a týmové výuky.  

Program umožní zlepšit rovněž uplatnitelnost dospělých se středním vzděláním a to 

provázáním systémů počátečního a DV. Klíčová je v tomto pohledu role SŠ – vzhledem k 

negativnímu demografickému vývoji bude vytíženost škol dočasně klesat a jejich kapacity bude ve 

stále větší míře možné využít pro vzdělávání dospělých. Efektivnost těchto opatření bude dále 

podpořena zjednodušením prostupnosti mezi programy počátečního a DV, zvýšení jejich 

kompatibility a relevance ke kvalifikačním požadavkům trhu práce.  

V projektech bude umožněn nákup potřebného vybavení škol a organizací ve vzdělávání pro 

realizaci vzdělávacích aktivit.  

V aktivitách bude výrazně podpořena spolupráce a síťování aktérů na všech úrovních vzdělávací 

soustavy. Podpořen bude rozvoj spolupráce a vzájemného učení škol a rozvoj vzájemné 

spolupráce jednotlivých aktérů ve vzdělávání na horizontální úrovni (školy, rodiče, 

zaměstnavatelé, školská zařízení, NNO, poradenská zařízení, výzkumné organizace) i na vertikální 

úrovni (místní – krajské – národní – mezinárodní) směrem ke zlepšování výsledků žáků a 

studentů, motivaci a budoucímu uplatnění ve vědě, výzkumu a na trhu práce. Při tvorbě a realizaci 

územních strategických plánů se zapojí vedle škol i jejich sociální partneři.  

Osnovou spolupráce budou kromě KK, zejména témata podnikavosti a kreativity, motivace k 

vědě a badatelsky orientovanému učení, v synergických akcích prostupujících celým OP 

VVV. Tato témata budou podporována zároveň s posilováním postojů vedoucích k odpovědnosti 

vzhledem ke společnosti a udržitelnému rozvoji. 

Typy příjemců: 

- Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, 

zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol. 

- 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, které připravují 

budoucí pedagogické pracovníky.  

- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.  

- Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a 

podřízené organizace.  

Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech jako např. ve výzvách k 

předkládání projektů apod. 

Cílová území: 

V souladu s čl. 96 odst. 1. a) obecného nařízení se bude podpora v rámci této IP týkat více než 

jedné kategorie regionů. Aktivity budou probíhat na celém území ČR, vč. Prahy. V případě 

některých Individuálních projektů systémových budou mít aktivity dopad na celé území ČR. 

Podpora bude zacílena dle definovaných priorit, potřeb, naléhavosti a dat účelově vymezeného 

území, viz Kapitola 4.  

Dle SRR bude podpora v rámci této IP zacílena na rozvojová území, stabilizovaná a periferní 

území i na státem podporované regiony. 

A.2.4.3.5  Investiční priorita 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných 

skupin jako jsou Romové 

A.2.4.3.5.1  Specifický cíl 3.1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských 

dětí do vzdělávání - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup 

k sociálně vyloučeným lokalitám) 
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Informace o programu: 

Výzva 

Podrobné informace 

 

Výzva pro obce zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)1 

se soustředí na podporu inkluzivního vzdělávání právě na území sociálně vyloučených lokalit. 

Obce budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. 

Další aktivity budou moci obce zacílit na přímou podporu mateřských, základních, středních škol 

a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. 

Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a 

realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání. 

V této výzvě mohou žádat pouze obce či svazky obcí, které jsou zapojené v rámci KPSVL. 

 

Alokace na výzvu: 250 000 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 

Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 000 Kč. 

 

V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést samostatně následující povinnou aktivitu (č. 1) a 

alespoň jednu povinně volitelnou aktivitu (č. 2 - 4), a to s přesně uvedeným názvem a obsahem 

odpovídajícím níže uvedenému popisu. 

 

Povinné aktivity 

Aktivita č. 1: Řízení projektu 

 

Povinně volitelné aktivity – základní přehled: 

 Aktivita č. 2 - Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání – Aktivita se 

zaměřuje na podporu obcí jako koordinátorů vzdělávací politiky v území. Obce budou 

podpořeny v rozvoji a realizaci inkluzivního přístupu ke vzdělávání v daném území, např. 

organizací seminářů a osvětových aktivit zaměřených na inkluzi, realizací studijních stáží 

atd. V rámci této aktivity je také možné hradit činnost koordinátora inkluze nebo metodika 

asistentů pedagoga (školních asistentů). 

 Aktivita č. 3 Předškolní vzdělávání – Aktivita má za cíl podpořit nástup dětí ze 

socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol. 

 Aktivita č. 4 Prevence školní neúspěšnosti - Cílem aktivity je podpořit především žáky 

ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování 

školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol 

hlavního vzdělávacího proudu. 

V rámci této výzvy je možné zapojit školy, které vzdělávají více jak 40% dětí a žáků se SVP ve 

třídě i škole. 

Žadatelem mohou být: 

- Obce/Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích 

Termín uzávěrky: 

9. 12. 2016. 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_KPSVL/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani_pro_KPSVL.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-021-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl
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A.2.4.4 Výzva č. 02_15_001 pro individuální projekty systémové OP VVV 

v PO III - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání 

Informace o výzvě: 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_IPS/Text_vyzvy_IPs.pdf 

 

 TC 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání 

dovedností a do celoživotního učení 

IP 1: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu 

ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu 

vzdělávání a odborné přípravy (čl. 3, bod 1 c) i), nařízení o ESF). 

- SC 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

- SC 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 

- SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 

relevance pro trh práce 

 

 TC 9: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci 

IP 2: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí (čl 3., bod 1 b) iii), 

nařízení o ESF) 

- SC 1: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání 

 

 TC 9: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci 

IP 3: Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové (čl 3., bod 1 b) ii), 

nařízení o ESF) 

- SC 1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do 

vzdělávání 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 40 mil. Kč. Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů na projekt: 510 mil. Kč. 

 

Aktivity v projektech předkládaných ve výzvě mohou být realizovány průřezově napříč všemi 

specifickými cíli prioritní osy 3 OP VVV. Projekty musí mít systémový dopad na území ČR. 

Projekty musí řešit téma v souladu s dále uvedeným zdůvodněním výzvy a metodickým výkladem 

(Příloha výzvy č. 2). 

 

Pro věcné zaměření IP byla zvolena následující témata: 

- A. Podpora vytváření komplexního systému hodnocení 

- B. Podpora kvality v systému poradenství 

- C. Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe 

- D. Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami 

- E. Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností 

- F. Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území 

- G. Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání 

- H. Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy 

 

Podrobnější informace o zdůvodnění zaměření výzvy a specifických požadavcích výzvy, 

povinných i očekávaných aktivitách jsou obsaženy v Metodickém výkladu výzvy, příloha č. 2. 

Žadatel zvolí právě jedno z témat, které bude v rámci projektu řešit. Jeden žadatel může podat více 

žádostí o podporu. 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_IPS/Text_vyzvy_IPs.pdf
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Pro všechna výše uvedená témata (podporované aktivity) jsou povinné následující aktivity: 

 Řízení projektu: popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 

 Evaluace: vnitřní evaluační aktivity realizované v rámci projektu příjemcem jako součást 

činnosti realizačního týmu projektu, a to včetně výdajů nezbytných na získávání 

potřebných dat vč. dílčích externích zpracování. 

 Spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností. Tabulka 

témat pro spolupráci je součástí Metodického výkladu výzvy. 

Žadatelem mohou být: 

Příspěvkové organizace zřízené MŠMT, Organizační složky státu (OSS) 

Termín uzávěrky: 

do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 12. 2017 

A.2.5 Operační program Doprava (OPD) 

Kontakt: 

Řídicí orgán OPD: 

Ministerstvo dopravy, odbor fondů EU 

nábř. L. Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

sekretariát: Pavla Rattayová, tel.: +420 225 131 552, e-mail: sekretariat.430@mdcr.cz  

 

Zprostředkující subjekt OPD:  

Státní fond dopravní infrastruktury  

Sokolovská 278  

190 00   Praha 9 

telefon: +420 266 097 298 

e-mail: info@sfdi.cz 

Základní informace o programu: 

Hlavním cílem OP Doprava na léta 2014-2020 je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé 

ČR vč. postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR s dlouholetými členskými zeměmi EU. 

Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého 

státu i regionů. Její nerovnoměrná kvalita je jednou z příčin územních rozdílů. 

Ve srovnání s OPD na léta 2007-2013 je v dalším období kladen větší důraz na strategické 

ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na 

podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz 

na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.  

Klíčovou prioritou bude dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T.  

 

Prioritní osy (PO) a specifické cíle (SC) Operačního programu Doprava 2014-2020 

 PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 

- SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití 

železniční dopravy 

- SC 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití 

vnitrozemské vodní dopravy 

- SC 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 

mailto:sekretariat.430@mdcr.cz?subject=Dotaz%20OPD.cz
mailto:info@sfdi.cz


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     151 

- SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve 

městech v elektrické trakci 

- SC 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy 

prostřednictvím modernizace dopravního parku 

 PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a 

řízení silničního provozu 

- SC 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti 

silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, 

rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 

- SC 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na 

silniční síti 

- SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního 

provozu 

 PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 

- SC 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení 

dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení 

parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 

 PO 4: Technická pomoc 

- SC 4.1 Podpora zajištění implementace OP Doprava 

Podrobné informace o programu: 

Základní informace 

Aktuální výzvy zde 

 

Aktuálně vyhlášené výzvy 

Číslo Název výzvy Datum vyhlášení 

výzvy 

Datum 

zpřístupnění v 

MS2014+ 

Datum ukončení 

příjmu žádostí o 

podporu 

01 Výzva pro předkládání 

projektů v rámci SC 1.1 OPD 

30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023 

02 SC 2.1 OPD – Výstavba 

nových úseků silniční sítě 

TEN-T 

30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023 

03 SC 2.1 OPD – Modernizace, 

obnova a zkapacitnění již 

provozovaných úseků sítě 

TEN-T 

30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023 

04 Výzva pro předkládání 

projektů v rámci SC 3.1 OPD 

30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023 

05 Výzva pro předkládání 

projektů v rámci SC 4.1 OPD 

30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023 

06 Fázové projekty v rámci SC 

1.1 OPD (2. fáze projektů z 

období 2007-2013 – projekty 

bez podstatné změny) 

29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017 

07 Fázové projekty v rámci SC 

2.1 OPD (2. fáze projektů z 

období 2007-2013 – projekty 

bez podstatné změny) 

29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017 

08 Fázové projekty v rámci SC 

3.1 OPD (2. fáze projektů z 

29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017 

http://web.opd.cz/priprava-operacniho-programu-doprava-na-obdobi-2014-2020/
http://web.opd.cz/vyzvy/
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období 2007-2013 – projekty 

bez podstatné změny) 

31 Fázové projekty v rámci SC 

1.1 OPD (2. fáze projektů z 

období 2007-2013 – projekty 

s podstatnou změnou) 

29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017 

32 Fázové projekty v rámci SC 

2.1 OPD (2. fáze projektů z 

období 2007-2013 – projekty 

s podstatnou změnou) 

29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017 

33 Fázové projekty v rámci SC 

3.1 OPD (2. fáze projektů z 

období 2007-2013 – projekty 

s podstatnou změnou) 

29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017 

 

Finanční alokace OPD na léta 2014-2020 činí přibližně 4,7 mld. EUR.  

Cílová území/územní dimenze: 

- Aplikace územní dimenze je v rámci OPD poněkud specifická – intervence se většinou 

týkají liniových staveb, jejichž trasování je dopředu pevně určeno.  

- Počítá se s využitím Integrovaných územních investic (ITI) i integrovaných plánů rozvoje 

území (IPRÚ), a to zejména v souvislosti s podporou infrastruktury městské drážní 

dopravy (tramvaje a trolejbusy) a částečně i s telematikou na městské silniční síti. 

  

OPD se skládá z celkem 4 prioritních os, z nichž jsou v tomto GK prezentovány 

jen ty osy a jejich specifické cíle, v rámci kterých mohou NNO a municipality, 

případně organizace jimi zřízené reálně žádat o finanční prostředky. 

A.2.5.1  PRIORITNÍ OSA I – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou 

dopravu 

Finanční alokace PO I: cca 2,45 mld. EUR 

A.2.5.1.1 Specifický cíl 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné 

hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 

Podporované aktivity: 

- Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním 

principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy)  

Typy příjemců:  

vlastníci/správci dotčené infrastruktury 

 

Cílová území: 

- území celé ČR 

- alokované prostředky budou ve městech, kde budou realizovány integrované územní 

investice, součástí příslušných ITI a IPRÚ. 
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A.2.5.1.2 Specifický cíl 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování 

bezpečnosti dopravního provozu ve městech 

Podporované aktivity: 

- Rozvoj systémů a služeb včetně inteligentních dopravních systémů (ITS) ve městech pro 

řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti  

- Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací 

pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na 

datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.) na 

městské úrovni včetně integrace na vyšších úrovních  

Typy příjemců:  

vlastníci/správci dotčené infrastruktury 

Cílová území:  

území celé ČR 

A.2.5.1.3 Specifický cíl 1.6 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní 

dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku 

Podporované aktivity: 

- Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy  

- Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových 

součástí systému ERTMS  

- Obnova parku plavidel nákladní a pravidelné osobní veřejné vodní dopravy  

 

Park osobní vodní dopravy bude podporován pouze pro účely dopravy určené pro uspokojování 

potřeb dopravní obslužnosti (např. přívozy). 

Typy příjemců:  

Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě (v případě nákupu 

železničních vozidel půjde o vozidla pro veřejnou dopravu provozovanou v závazku veřejné 

služby včetně dopravy přeshraniční) a vlastníci a provozovatelé plavidel provozující nákladní 

vodní dopravu a pravidelnou osobní veřejnou vodní dopravu 

Cílová území:  

území celé ČR 

A.2.5.2 PRIORITNÍ OSA II - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná 

infrastruktura pro čistou mobilitu  

Finanční alokace PO II: cca 1,55 mld. EUR 

A.2.5.2.1 Specifický cíl 2.2 – Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na 

alternativní pohon na silniční síti 
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Podporované aktivity: 

- vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro 

alternativní pohony (elektřina, zemní plyn), mimo jiné v rámci existujících park and ride a 

placených parkovacích míst.  

Typy příjemců:  

vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem 

Cílová území:  

území celé ČR 

A.2.6 Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

Kontakt: 

Řídicí orgán OPZ: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na Poříčním právu 1/376 

128 01 Praha 2 

tel.: +420 221 921 111, e-mail: esf@mpsv.cz  

Základní informace o programu: 

Cílem OP Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy 

základních prvků konkurenceschopnosti. OPZ je zaměřený také na podporu rovných příležitostí 

žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního 

začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a 

podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního 

začleňování a veřejné správy. 

Ve srovnání s OPLZZ na léta 2007-2013 je OPZ zaměřen na propojení dalšího vzdělávání 

s potřebami trhu práce, transformace a deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče. Větší důraz 

je kladen na integrovaná řešení.  

Podrobné informace o programu: 

Detailní informace 

 

Finanční alokace OPZ na léta 2014-2020 činí přibližně 2,13 mld. EUR (cca 59,5 mld. Kč), 

celková finanční alokace vč. příspěvku ČR na kofinancování by mohla dosáhnout 2,57 mld. EUR 

Integrované nástroje v OPZ: 

- V rámci prioritních os I a II se předpokládá využití integrovaných územních investic (ITI, 

1 % z celkové alokace programu), integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ, 1 % 

z celkové alokace programu) i komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD, 3 % 

z celkové alokace programu). 

- Investiční priority vhodné pro realizaci prostřednictvím integrovaných nástrojů: 

 PO 1 IP 1.1 (SC1) Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, 

mladších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných, 

 PO 2 IP 2.1 (SC1) Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením 

                        nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. 

mailto:esf@mpsv.cz
https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
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- V rámci integrovaných strategií musí být zajištěna vazba projektů z OPZ na ostatní 

projekty financované z jiných OP (provazba zejména s IROP, OPPIK,OPVVV) 

- Nutná koncentrace na nejdůležitější problémy území řešeného integrovanou strategií. 

OPZ se skládá z celkem 5 prioritních os vč. technické pomoci, z nichž jsou v tomto GK 

prezentovány jen ty osy a jejich specifické cíle, v rámci kterých mohou NNO a municipality 

Jihomoravského kraje, případně organizace jimi zřízené reálně žádat o finanční prostředky. 

A.2.6.1  PRIORITNÍ OSA I – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní 

síly 

Očekávaná finanční alokace: 59 % z celkové alokace programu 

 

Investiční priorita 1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, 

včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních 

iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků 

 

Očekávaná finanční alokace: 45 % z alokace na PO I 

A.2.6.1.1  Investiční priorita 1.1 – Přístup k zaměstnání pro osoby hledající 

zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob 

vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu 

zaměstnanosti a mobility pracovníků 

A.2.6.1.1.1  Specifický cíl 1.1.1 - Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména 

starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných  

A.2.6.1.1.1.1 Název výzvy: Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 

Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost, Na Poříčním 

právu 1, 128 00 Praha 2 

Kontaktní místo: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, 4. Patro 

 

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): 

Mgr. Lenka Eninger: lenka.eninger@mpsv.cz, 221 912 104 

Mgr. Barbora Kořínková: barbora.korinkova@mpsv.cz, 221 912 954 

Mgr. Kamil Novotný: kamil.novotny@mpsv.cz, 221 912 103 

Informace o programu: 

http://www.esfcr.cz/file/9965/ 

 

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci 

ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové 

skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. 

Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V 

rámci výzvy není povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny projektu. 

 

V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity, jejichž bližší specifikace je uvedena v 

příloze č. 1 této výzvy: 

http://www.esfcr.cz/file/9965/
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 poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; 

 bilanční a pracovní diagnostika; 

 motivační aktivity; 

 rekvalifikace; 

 rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; 

 podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; 

 zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora 

vytváření nových pracovních míst; 

 podpora flexibilních forem zaměstnání; 

 doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce; 

 realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5.000.000,00 CZK. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů projektu: 25.000.000,00 CZK. 

 

Výzva je určena pro metropolitní oblasti a aglomerace, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena 

příslušná část strategie IPRÚ. 

 

Zároveň je výzva určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s 

Řídicím výborem IPRÚ příslušné strategie.   

Žadatelem mohou být: 

- organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu 

předložení žádosti: 

 Obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné společnosti; 

školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské 

instituce, viz definice níže). 

 Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

 Vzdělávací a poradenské instituce: pro účely této výzvy se za vzdělávací a poradenské 

instituce považují: 

- právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách, 

- fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích a 

poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v 

kategorii 78 či 85). Tyto subjekty předkládají poslední platné daňové přiznání 

ověřené místně příslušným finančním úřadem. Alespoň jedna ze dvou hlavních 

činností uvedena na daňovém přiznání musí spadat do kategorie CZ NACE 78 či 

85. V případě, že z daňového přiznání nevyplývá jednoznačný předmět podnikání v 

dané kategorii, předkládá žadatel s daňovým přiznáním přílohu k účetní uzávěrce 

prokazující daný předmět činnost. 

Povinnost dokládat hlavní předmět činnosti se netýká škol zapsaných ve školském 

rejstříku a vysokých škol. 

 Nestátní neziskové organizace; pro účely této výzvy se za nestátní neziskové organizace 

považují: 

- spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; 

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů; 

- ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; 

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a 

náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
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Termín uzávěrky: 

14. 12. 2018. 

A.2.6.1.1.1.2 Název výzvy: Integrované územní investice (ITI) 

Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost, Na Poříčním 

právu 1, 128 00 Praha 2 

Kontaktní místo: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, 4. Patro 

 

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): 

Mgr. Lenka Eninger: lenka.eninger@mpsv.cz, 221 912 104 

Mgr. Barbora Kořínková: barbora.korinkova@mpsv.cz, 221 912 954 

Mgr. Kamil Novotný: kamil.novotny@mpsv.cz, 221 912 103 

Podrobné informace: 

http://www.esfcr.cz/file/9960/ 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5.000.000,00 CZK. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů projektu: 25.000.000,00 CZK. 

 

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci 

ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové 

skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. 

Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V 

rámci výzvy není povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny projektu. 

 

V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity, jejichž bližší specifikace je uvedena v 

příloze č. 1 této výzvy (viz část 11 této výzvy): 

 poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; 

 bilanční a pracovní diagnostika; 

 motivační aktivity; 

 rekvalifikace; 

 rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; 

 podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; 

 zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora 

vytváření nových pracovních míst; 

 podpora flexibilních forem zaměstnání; 

 doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce; 

 realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Žadatelem mohou být: 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 

1 rok předcházející datu předložení žádosti: 

 Obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné společnosti; 

školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské 

instituce, viz definice níže). 

 Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

 Vzdělávací a poradenské instituce; pro účely této výzvy se za vzdělávací a poradenské 

instituce považují: 

http://www.esfcr.cz/file/9960/
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- právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách, 

- fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích a 

poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v 

kategorii 78 či 85). Tyto subjekty předkládají poslední platné daňové přiznání 

ověřené místně příslušným finančním úřadem. Alespoň jedna ze dvou hlavních 

činností uvedena na daňovém přiznání musí spadat do kategorie CZ NACE 78 či 

85. V případě, že z daňového přiznání nevyplývá jednoznačný předmět podnikání v 

dané kategorii, předkládá žadatel s daňovým přiznáním přílohu k účetní uzávěrce 

prokazující daný předmět činnost. 

Povinnost dokládat hlavní předmět činnosti se netýká škol zapsaných ve školském rejstříku 

a vysokých škol. 

 Nestátní neziskové organizace; pro účely této výzvy se za nestátní neziskové organizace 

považují: 

- spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; 

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů; 

- ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; 

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a 

náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 

Termín uzávěrky: 

14. 12. 2018 

A.2.6.1.1.1.3 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny 

Kontakt: 

Ing. Ilona Volková: ilona.volkova@mpsv.cz, 221 923 255 

Ing. Jaroslava Zárybnická: jaroslava.zarybnicka@mpsv.cz, 221 923 561 

Ing. Veronika Kindlová: veronika.kindlova@mpsv.cz, 221 922 960 

Ing. Ilona Jelenová: ilona.jelenova@mpsv.cz, 221 923 256 

Podrobné informace: 

Podrobné informace 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000,00 CZK. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000,00 CZK. 

 

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci 

ekonomicky neaktivních osob z cílových skupin zvlášť ohrožených na trhu práce. Jedná se o 

cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu 

nebo následkem jejich účasti v projektu. V rámci této výzvy budou podporovány především 

následující aktivity, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy (viz část 11 této 

výzvy): 

 poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; 

 bilanční a pracovní diagnostika; 

 motivační aktivity; 

 rekvalifikace; 

 rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; 

 podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; 

https://www.esfcr.cz/documents/21802/3337214/vyzva_053_OPZ.pdf/f70ef62e-7bdf-4b5c-908e-b391bc36c6c1
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 zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora 

vytváření nových pracovních míst; 

 podpora flexibilních forem zaměstnání; 

 doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce; 

 realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti 

cílových skupin výzvy. 

V rámci této výzvy budou podporovány aktivity pro níže vymezené skupiny osob. Konkrétní 

specifikace jednotlivých cílových skupin je uvedena v příloze č. 2 této výzvy (viz část 11 této 

výzvy): 

- Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce 

- Osoby v nebo po výkonu trestu; 

- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

- Imigranti a azylanti; 

- Národnostní menšiny; 

- Osoby se zdravotním postižením; 

- Osoby opouštějící institucionální zařízení; 

- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi. 

Žadatelem mohou být: 

 Nestátní neziskové organizace, pro účely této výzvy se za nestátní neziskové organizace 

považují: 

- spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; 

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů; 

- ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; 

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a 

náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů; 

 Obce dle zákona 128/2000 Sb, o obcích; 

 Dobrovolné svazky obcí dle zákona 128/2000 Sb, o obcích; 

 Školy a školská zařízení, tj. právnické osoby zapsané ve školském rejstříku; 

 Vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb, o vysokých školách. 

Termín uzávěrky: 

15. 8. 2016 

 

 

Investiční priorita 2: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k 

zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny 

za stejnou práci 

 

Očekávaná finanční alokace: 10 % z alokace na PO I 

A.2.6.1.2 Investiční priorita 1.2 - Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 

A.2.6.1.2.1  Název výzvy - Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České 

republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony) 

Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost, Oddělení 

projektů rovnosti žen a mužů I, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 

Kontaktní místo: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 
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- Mgr. Lukáš Müller (lukas.muller@mpsv.cz, 950 19 5729) 

- Ing. Marek Prokop.(marek.prokop@mpsv.cz, 950 19 5711) 

- Ing. Jitka Barcus (jitka.barcus@mpsv.cz , 950 19 3191) 

- Ing. Zdeněk Mašín (zdenek.masin@mpsv.cz , 950 19 5725) 

Podrobné informace: 

http://www.esfcr.cz/file/9272/ 

 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 130 mil. CZK 

Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: 

Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně 

vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči Evropské 

komisi, zahrnuje všechny zdroje financování). 

 

Finanční alokace výzvy (podpora): 124,8 mil. CZK 

Upřesnění zdrojů alokace výzvy označené jako podpora: 

Jedná se pouze o indikativní údaj, tj. odhad toho, jaká část prostředků bude na vybrané projekty 

poskytnuta za příspěvek Unie, státní rozpočet ČR, příp. rozpočet státních fondů. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 mil. CZK. Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů projektu: 10 mil. CZK. 

 

Výzva umožňuje orgánům veřejné správy přijímat opatření vyplývající z Vládní strategie pro 

rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (viz. příloha č.3). Tato opatření mohou 

být směrována jak na věcnou agendu, kterou má daná instituce v gesci, tak na její vlastní 

fungování z hlediska personálního a organizačního. 

 

Výčet podporovaných aktivit: 

 1. Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v rámci organizace, vytvoření celistvé a 

funkční institucionální struktury pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů a 

systematické uplatňování genderového mainstreamingu. 

 2. Systémové zavedení nástrojů na vyrovnání zastoupení žen ve vedoucích a 

rozhodovacích pozicích. 

 3. Implementace Metodiky posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR na 

rovnost žen a mužů - aktivity týkající se zajištění implementace metodiky, včetně zajištění 

hodnocení jejího využívání. 

 4. Implementace Zprávy o možnostech optimalizace sběru dat – sběr dostupných 

statistických i analytických podkladů obsahujících údaje o situaci žen a mužů v 

tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím. 

 5. Tvorba analýz, odborných studií a metodik týkajících se situace žen a mužů v 

tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím. 

 6. Osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů v tematických 

oblastech příslušejících jednotlivým organizacím. 

 7. Rozvoj a stabilizace činností vyplývajících z aktuálních Priorit a postupů vlády při 

prosazování rovnosti žen a mužů. 

 8. Analýza a příprava dotačních programů – co by mohla daná organizace podporovat v 

rovnosti žen a mužů. 

 9. Vzdělávání zaměstnanců v rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu. 

 10. Tvorba diversifikovaných strategií, akčních plánů a metodik v oblasti rovnosti žen a 

mužů pro organizace zřizované jednotlivými organizacemi 

 11. Opatření vedoucí ke zlepšování podmínek pro slaďování pracovního a rodinného 

života (vyjma zřizování dětských skupin a zařízení obdobného charakteru) 

http://www.esfcr.cz/file/9272/
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 12. Opatření vedoucí ke zlepšování podmínek pro rovnost žen a mužů v rámci organizace. 

Žadatelem mohou být: 

- organizační složky státu 

- příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu 

- veřejné výzkumné instituce 

- kraje 

- obce 

Termín uzávěrky: 

31. 12. 2016 

 

 

 

Investiční priorita 3: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám 

A.2.6.1.3 Investiční priorita 1.3 – Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům 

přizpůsobovat se změnám 

A.2.6.1.3.1  Specifický cíl 1.3.1 - Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a 

kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky 

trhu práce 

Podporované aktivity: 

- Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné 

i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ;  

- Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových 

lektorů a instruktorů;  

- Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje 

lidských zdrojů v podnicích;  

- Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou 

vzdělávacích klastrů);  

- Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi 

propouštěním;  

- Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu 

práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro 

zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně 

propouštěných zaměstnanců;  

-  Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál 

pracovníků) do podniků;  

- Podpora odborné praxe a stáží v podnicích; 

- Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační 

úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce;  

- Budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na 

vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními 

partnery.  
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Cílová území: 

V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude podpora v rámci této investiční priority zacílena 

na celé území České republiky.  

Typy příjemců:  

Příjemci v této investiční prioritě budou zejména, zaměstnavatelé, poradenské a vzdělávací 

instituce, profesní a podnikatelská sdružení, MPSV, MPO a jimi řízené/zřízené instituce, sociální 

partneři atd. 

A.2.6.1.3.2  Specifický cíl 1.3.2 - Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 

A.2.6.2  PRIORITNÍ OSA II – Sociální začleňování a boj s chudobou 

Očekávaná finanční alokace: 30 % z celkové alokace programu 

A.2.6.2.1 Investiční priorita 2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem 

na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti 

A.2.6.2.1.1  Specifický cíl 2.1.1 - Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a 

Specifický cíl 2.1.2 - Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 

Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování 

Kontaktní místo: Na Poříčním právu 1, 120 01 Praha 2 

Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 

 

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): 

Ing. Ludmila Smutková: ludmila.smutkova@mpsv.cz, 221 923 148 

Ing. Petra Kytková: petra.kytkova@mpsv.cz, 221 922 856 

Mgr. Iva Hlaváčková, iva.hlavackova@mpsv.cz 

Informace o programu: 

http://www.esfcr.cz/vyzva-042-opz 

Podporované aktivity: 

 a) Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb. 

 b) Podpora komunitní sociální práce, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení 

problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory 

koordinační role obcí v této oblasti, zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením 

nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, 

podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou. 

 c) Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče 

prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou; podpora 

partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další 

instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního 

vyloučení u všech relevantních aktérů; vznik a rozvoj nástrojů na podporu sociálního 

http://www.esfcr.cz/vyzva-042-opz
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začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a 

bezdomovectví 

 d) Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc 

jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního 

fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a technik 

sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se 

zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a 

koordinaci nástrojů pomoci, apod.). 

 e) Aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu rodičovských kompetencí, 

získávání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce, apod.), 

které přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení. 

 f) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při 

vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména 

pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo 

ústavní péče, tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných 

zařízení pro péči o děti a mládež). 

 g) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi 

nebo osoby závislé na návykových látkách. 

 h) Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a 

předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické 

nestability osob z cílové skupiny. 

 i) Aktivity přispívající k boji s diskriminací (např. vzdělávací aktivity zaměřené na 

destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a 

způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým 

skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti 

diskriminace). 

 j) Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného 

pořádku (asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, 

romský mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.). 

 k) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve 

výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a 

resocializační programy, programy zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem 

předcházení jejich dalšího násilného chování. 

 l) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání – integrační sociální podnik. 

Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 9 této výzvy.   

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 

Pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání: 

- Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč 

- Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 Kč 

Pro projekty s aktivitami sociálního podnikání: 

- Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč 

- Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč 

Žadatelem mohou být: 

Pro aktivity mimo aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: 

 a) nestátní neziskové organizace: 

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 
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- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a 

náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a 

sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, 

- spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, 

 b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 c) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 

314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s 

rozšířenou působností, 

 d) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně 

prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti, 

 e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně 

prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), 

 f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

 g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: 

 a) osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, 

 b) obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 

- veřejná obchodní společnost, 

- komanditní společnost, 

- společnost s ručením omezeným, 

- akciová společnost, 

- evropská společnost, 

- evropské hospodářské zájmové sdružení, 

- družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost). 

 

Způsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v příloze č. 8, a to v 

komentáři rozpoznávacího znaku 3 b). 

Termín uzávěrky: 

30. 9. 2016 do 12 hod. 

A.2.6.2.1.2  Specifický cíl 2.1.1 – Výzva č. 49: Integrované plány rozvoje území – IPRÚ 

Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, 

Kontaktní místo: Na Poříčním právu 1, 120 01 Praha 2 

Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 

 

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): 

Mgr. Kateřina Jechová: katerina.jechova@mpsv.cz, 

Mgr. Michal Vejlupek, Dis.: michal.vejlupek@mpsv.cz, 221 922 756 

Ing. Zdena Marchalínová: zdena.marchalinova@mpsv.cz 

Informace o programu: 

http://www.esfcr.cz/file/9954/ 

mailto:zdena.marchalinova@mpsv.cz
http://www.esfcr.cz/file/9954/
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V této výzvě budou podpořeny projekty v rámci příslušné aglomerace. Výzva je určena pro tyto 

metropolitní oblasti a aglomerace: Jihlava, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá 

Boleslav a Zlín. 

Výzva je určena jen pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídícím 

výborem IPRU. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč 

ých způsobilých výdajů projektu: 25 000 000 Kč 

 

Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu s příslušnou schválenou strategií IPRÚ. 

Aktivity musí směřovat ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně 

vyloučených tak, aby se mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Pro sociální 

začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených je hlavní podpora 

jejich přístupu ke společenským zdrojům jako je zaměstnávání, vzdělávání, bydlení, zdravotní 

péče, sociální ochrana i možnost uplatňovat svá práva. Podpora sociálního začleňování musí být v 

souladu s komplexním regionálním/místním rozvojem, ke kterému přispívají strategie IPRÚ 

vytvářené na partnerském principu. 

 

Zejména se jedná o tyto aktivity: 

a) Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb 

b) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování 

a prevence sociálního vyloučení osob a skupin osob. 

c) Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče 

prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou; podpora partnerských 

projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování 

informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních 

aktérů; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního 

začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a 

bezdomovectví 

d) Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, 

skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich 

přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a technik sociální práce a 

individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb 

osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při 

případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci, apod.). 

e) Programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních 

dovedností, uplatnění se na trhu práce, apod., které přispívají k sociálnímu začleňování nebo 

prevenci sociálního vyloučení. 

f) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu 

do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pocházejí 

ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče, tj. školských 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a 

mládež). 

g) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo 

osoby závislé na návykových látkách. 

h) Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti 

(včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílové 

skupiny. 
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i) Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku 

(asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, 

preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.). 

j) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu 

trestu, pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační 

programy, programy zaměřené 

Žadatelem mohou být: 

 nestátní neziskové organizace: 

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a 

náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a 

sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, 

- spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, 

 sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 

Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 

působností, 

 organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně 

prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti, 

 organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně 

prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), 

 dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

 poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Termín uzávěrky: 

14. 12. 2018 

A.2.6.2.1.3  Specifický cíl 2.1.1 – Výzva č. 48: Integrované územní investice (ITI) 

Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, 

Kontaktní místo: Na Poříčním právu 1, 120 01 Praha 2 

Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 

 

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): 

Mgr. Kateřina Jechová: katerina.jechova@mpsv.cz, 

Mgr. Michal Vejlupek, Dis.: michal.vejlupek@mpsv.cz, 221 922 756 

Ing. Zdena Marchalínová: zdena.marchalinova@mpsv.cz 

Informace o programu: 

http://www.esfcr.cz/file/9947/ 

 

V této výzvě budou podpořeny projekty v rámci příslušné aglomerace. Výzva je určena pro tyto 

metropolitní oblasti a aglomerace: Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Ústecko-Chomutovská 

aglomerace. 

mailto:zdena.marchalinova@mpsv.cz
http://www.esfcr.cz/file/9947/
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Výzva je určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídícím 

výborem ITI. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů projektu: 25 000 000 Kč. 

 

Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu s příslušnou schválenou strategií ITI. 

Aktivity musí směřovat ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně 

vyloučených tak, aby se mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Pro sociální 

začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených je hlavní podpora 

jejich přístupu ke společenským zdrojům jako je zaměstnávání, vzdělávání, bydlení, zdravotní 

péče, sociální ochrana i možnost uplatňovat svá práva. Podpora sociálního začleňování musí být v 

souladu s komplexním regionálním/místním rozvojem, ke kterému přispívají strategie ITI 

vytvářené na partnerském principu. 

 

Zejména se jedná o tyto aktivity: 

a) Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb. 

b) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování 

a prevence sociálního vyloučení osob a skupin osob. 

c) Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče 

prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou; podpora partnerských 

projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování 

informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních 

aktérů; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního 

začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a 

bezdomovectví. 

d) Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, 

skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich 

přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a technik sociální práce a 

individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb 

osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při 

případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci, apod.). 

e) Programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních 

dovedností, uplatnění se na trhu práce, apod., které přispívají k sociálnímu začleňování nebo 

prevenci sociálního vyloučení. 

f) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu 

do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání. 

g) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo 

osoby závislé na návykových látkách. 

h) Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti 

(včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílové 

skupiny. 

i) Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku 

(asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, 

preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.). 

j) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu 

trestu, pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační 

programy, programy zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem předcházení jejich dalšího 

násilného chování. 
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Žadatelem mohou být: 

 nestátní neziskové organizace: 

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a 

náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a 

sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, 

- spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, 

 sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 

Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 

působností, 

 organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně 

prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti, 

 organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně 

prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), 

 dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

 poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Termín uzávěrky: 

14. 12. 2018 

A.2.6.2.1.4  Specifický cíl 2.1.2 – Výzva č. 67: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky - 

Podpora sociálního podnikání 

Kontakt: 

Markéta Kousková: marketa.kouskova@mpsv.cz, 221 923 252 

Veronika Pokorná: veronika.pokorna@mpsv.cz, 221 923 926 

Linda Janatová: linda.janatova@mpsv.cz, 221 922 931 

Informace o programu: 

Výzva 

Podrobné informace 

 

Alokace výzvy: 100 000 000 Kč. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 1 000 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 6 000 000 Kč. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální 

podnik. Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: 

 I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: společensky prospěšný cíl 

zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, 

 II. sociální prospěch - charakteristika principu: 

a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, tj. osob definovaných v 

části 4. 3 cílové skupiny – min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. 

úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít 

https://www.esfcr.cz/documents/21802/3346110/vyzva_067_OPZ.pdf/5aa7021d-6dce-44bc-a46e-475e93528399
https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz
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uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro 

zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná); 

b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku, 

c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců; 

 

 III. ekonomický prospěch – charakteristika principu: 

a) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro 

naplnění jeho společensky prospěšných cílů, 

b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo 

zřizovatelích, 

c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za 

posledních 12 měsíců realizace projektu, 

 

 IV. environmentální prospěch – charakteristika principu: 

a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby, 

 

 V. místní prospěch – charakteristika principu: 

a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky, 

b) využívání přednostně místních zdrojů, 

c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry 

Žadatelem mohou být: 

a) Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění; 

b) Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 

- veřejná obchodní společnost 

- komanditní společnost 

- společnost s ručením omezeným 

- akciová společnost 

- evropská společnost 

- evropské hospodářské zájmové sdružení 

- družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost). 

Způsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v příloze č. 2, a to 

v komentáři rozpoznávacího znaku 3 b). 

c) nestátní neziskové organizace, a to: 

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech 

- ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a 

náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a 

sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí. 

- spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

Termín uzávěrky: 

30. 9. 2016 

A.2.6.2.2 Investiční priorita 2.2 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a 

vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného 

zájmu 
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A.2.6.2.2.1  Specifický cíl 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, 

služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální 

začleňování 

A.2.6.2.2.1.1 Výzva č. 65 - Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní 

ochraně dětí 

Kontakt: 

Adresa vyhlašovatele: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, Na 

Poříčním právu 1, 120 01 Praha 2, (Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5) 

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): 

- Mgr. Dita Tondlová, dita.tondlova@mpsv.cz, 221 922 034 

- Mgr. Tereza Zahálková, tereza.zahalkova@mpsv.cz, 221 923 899 

- Ing. Markéta Olšanská, marketa.olsanska@mpsv.cz, 221 923 614 

- Ing. Gabriela Botosová, gabriela.botosova@mpsv.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

1. Podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti 

 

V rámci aktivit bod bodem 1 této výzvy se mohou jako žadatelé o podporu účastnit pouze: 

 školská zařízení podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, a to 

diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy,  

 dětské domovy pro děti do 3 let věku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, pokud jsou 

oprávněnými žadateli v rámci výzvy. 

V rámci bodu 1 výzvy je možné předkládat žádosti o poskytnutí podpory zaměřené pouze na jeden 

z výše uvedených bodů A nebo B. Kombinace aktivit pod uvedenými písmeny A a B z hlediska 

věcného zaměření projektu není možná. 

 

A) Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti na systém účinné a 

multidisciplinární sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb 

 

Podporované aktivity: 

 zpracování analýzy zařízení, analýzy regionu, analýzy potřeb rodin a dětí z daného regionu 

s důrazem na to, aby byly dětem poskytovány profesionální služby v jejich přirozeném 

rodinném prostředí; 

 vyhodnocení stávajících kapacit poskytovatelů služeb sociálně-právní ochrany z pohledu 

transformačního procesu, procesní audit, organizační plán rozvoje atd., zhodnocení 

potenciálu poskytovatele pro poskytování terénních a ambulantních služeb, nebo dle 

potřeby pobytových služeb pro děti za přítomnosti jejich rodičů nebo jiných osob dítěti 

blízkých, 

 stanovení interních pravidel a pracovních postupů, vypracování komplexních plánů 

transformace pobytových zařízení na ambulantní/terénní služby, 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz/-/asset_publisher/uT7GBNo7k6BR/content/podpora-ohrozenych-deti-a-rodin-a-procesu-v-socialne-pravni-ochrane-deti?_101_INSTANCE_uT7GBNo7k6BR_assetId=1827017&inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.esfcr.cz%2Fprehled-vyzev-opz%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uT7GBNo7k6BR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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 koordinování procesů přípravné fáze transformace, včetně činnosti multidisciplinárních 

transformačních týmů a činnosti pracovních skupin, 

 zpracování a realizace individuálních vzdělávacích plánů pro zaměstnance zařízení, kteří 

jsou zapojeni do procesu transformace a jejich podpora prostřednictvím kulatých stolů, 

workshopů, diskuzních a pracovních setkání pro oblast transformace, 

 podpora procesu transformace zařízení se zaměřením na: 

- tvorbu a přizpůsobení nástrojů pro aktivní zapojování uživatelů do procesu 

transformace, monitoring zapojení uživatelů (zjišťování nezbytné míry podpory 

uživatelů, individuální příprava uživatelů na samostatnější způsob života, nácvik 

nových pracovních postupů a dovedností zaměřených na běžné činnosti, předávaní 

aktuálních informací souvisejících s procesem transformace), 

- podporu pracovníků organizace zapojených do procesu transformace /průvodce 

procesem transformace zařízení (vysvětlení procesu transformace, zapojení 

pracovníků do procesu transformace a plánování, pravidelné seznamování se 

stavem procesu transformace, motivování zaměstnanců pro změnu), poskytování 

supervizní podpory, 

- podporu dalších skupin zapojených do procesu transformace (opatrovníci, rodinní 

příslušníci, obce, apod.), - pouze jako doplňková aktivita, 

- sdílení dobré praxe, zahraniční spolupráce pro pracovníky zapojených do procesu 

transformace zařízení, 

 zpracování a realizace komunikační strategie týkající se důvodů a rovněž celkové vize 

transformačního procesu. Komunikační strategie se může zaměřovat na děti v ústavní péči, 

jejich rodiny, personál těchto ústavů, které se účastní transformačního procesu, odborníky i 

širokou veřejnost. 

 

B) Podpora implementace komplexního plánu transformace pobytové péče o děti a praktické 

realizace transformačního procesu zařízení v praxi 

 

Podporované aktivity: 

 koordinace procesu přechodové fáze (přechod uživatelů do nových služeb): nastavení 

nových metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů souvisejících s přechodovou fází 

a poskytováním nové služby/služeb, 

 podpora procesu přechodné fáze se zaměřením na: 

- podporu činností cílených na přípravu a přestěhování uživatelů s přednostním 

ohledem na jejich potřeby, podpora aktivního zapojování uživatelů do procesu 

transformace (např. vypracování aktuálního posudku uživatelů, individuální 

příprava uživatelů na samostatnější způsob života, nácvik nových pracovních 

postupů a dovedností zaměřených na běžné činnosti), 

- podporu aktivit směřujících k zapojení uživatelů do místní komunity, 

- podporu pracovníků organizace zapojených do procesu transformace, poskytování 

supervizní podpory, 

- podporu dalších skupin zapojených do procesu transformace (opatrovníci, rodinní 

příslušníci, obce, zaměstnavatelé, odborná veřejnost apod.) - pouze jako doplňková 

aktivita, 

- sdílení dobré praxe, zahraniční spolupráce pro pracovníky zapojených do procesu 

transformace zařízení, 

 kulaté stoly, workshopy, pracovní a diskuzní setkání k procesu transformace a oblastem 

směřujícím k aktivizaci uživatelů (zde mohou být účastníky i opatrovníci, rodinní 

příslušníci, obce, zaměstnavatelé, odborná veřejnost apod.), 

 informování a zapojování veřejnosti – doprovodná aktivita s cílem informovat dotčenou 

veřejnost o vlastním procesu transformace v zařízení, jeho přínosu pro uživatele a 

komunitu v daném místě. Cílem informování je odstranění předsudků veřejnosti vůči 
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cílové skupině, její přijetí do komunity v místě nového bydliště (pozn. cílem podpory této 

aktivity není zajištění povinné publicity projektu). 

 

2. Zavádění komplexních programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, 

zavádění inovativních metod při řešení situace ohrožených rodin a dětí 

 podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb v oblasti péče o ohrožené děti a 

rodiny, mladé lidi po opuštění náhradní péče a těhotné ženy v krizových situacích, nových 

postupů a metod práce v oblasti ochrany práv dětí a rodin, mladých lidí po opuštění 

náhradní péče a těhotných žen v rámci komunity, zavádění nových, dosud nevyzkoušených 

nebo málo využívaných metod přímé práce s rodinami a dětmi včetně aktivit směřujících k 

přenosu moderních metod práce s rodinami a dětmi (např. dobrá praxe ze zahraničí), 

podpora vzniku metodik těchto služeb a plánu jejich implementace a stabilizace v rámci 

příslušné lokality, 

 podpora spolupráce OSPOD a poskytovatelů služeb v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny 

(diskuzní setkání, workshopy, apod.), nastavení procesů v oblasti spolupráce OSPOD a 

poskytovatelů služeb v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny, vytváření metodických 

postupů pro nastavování procesů této spolupráce, vytváření postupů a metodik pro přímou 

práci s ohroženými dětmi a rodinami realizovanou ve spolupráci OSPOD a ostatních 

zařízení působících v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny, 

 podpora nastavení multioborové spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny včetně 

spolupráce, která je zaměřena na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí 

poskytovaných jedním nebo více subjekty v oblasti péče o tyto vyjmenované skupiny, 

podpora tvorby metod a nástrojů spolupráce využívaných v rámci preventivní sociální 

práce pro ohrožené děti a rodiny, (např. nastavování procesů pro realizaci případových 

konferencí, rodinných konferencí, vytváření multidisciplinárních týmů apod.), 

 rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování služeb pro ohrožené děti a 

rodiny služeb v souladu s uplatněním metod sociální práce, s dopady do procesů zjišťování 

potřeb, plánování rozvoje těchto služeb podle místní potřebnosti a tedy zvýšení dostupnosti 

potřebných druhů služeb, 

 síťování sociálních pracovníků působících v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny, mladé 

lidi opouštějící náhradní péči nebo pocházející ze znevýhodněného sociálního prostředí a 

těhotné ženy v krizových situacích napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k 

výměně zkušeností dobré praxe při řešení situace těchto vyjmenovaných skupin (vytváření 

platforem, organizace diskusních setkání a konferencí ke sdílení dobré praxe, apod.), 

příprava metodik spolupráce v rámci lokálního síťování sociálních pracovníků působících 

v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny, mladé lidi opouštějící náhradní péči nebo 

pocházející ze znevýhodněného sociálního prostředí a těhotné ženy, pořádání seminářů a 

workshopů v souvislosti se zaváděním postupů této spolupráce v rámci lokálního síťování. 

 

3. Podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti 

 podpora naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany podle novely zákona č. 

59/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (novela zákona č. 401/2012 Sb.) při 

poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc a 

pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) uvedených v přílohách č. 2 a 3 

vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí a další celkový rozvoj kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí 

prostřednictvím: 

- zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálně- právní 

ochrany dětí v organizaci (mapování potřeb, analýzy, plán rozvoje, procesní audit 

apod.), 
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- procesů rozvoje kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí na základě 

zhodnocení současného stavu v organizaci (konzultace, pracovní postupy/vnitřní 

pravidla, systém hodnocení, vzdělávací plány zaměstnanců, apod.), 

- kulaté stoly, workshopy, diskuzní a pracovní setkání pro oblast standardizace. 

Žadatelem mohou být: 

 Kraje, obce a jimi zřizované organizace působící v oblasti ochrany dětí a rodin: 

- služby odborného sociální poradenství (manželské a rodinné poradny, 

pedagogicko-psychologické poradny, aj.) podle § 37 a služby sociální prevence 

podle § 54, 57, 58, 60, 60a, 62, 65, 69 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, 

- zařízení sociálně-právní ochrany dětí podle § 39 písmena a) až c) zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

- dětské domovy pro děti do 3 let věku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

- střediska volného času podle vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Školy a školská zařízení 

 OSS (zejména MPSV, MZdr., MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR) 

 NNO 

 Poskytovatelé sociálních služeb 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
 

Investiční priorita 3: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 

Očekávaná finanční alokace: 10 % z alokace na PO II 

A.2.6.2.3 Investiční priorita 2.3 – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

A.2.6.2.3.1  Specifický cíl 2.3.1 - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Kontakt: 

Adresa vyhlašovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - 

sociální začleňování, Oddělení projektů CLLD, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 

Kontaktní místo: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 

Spojení na vyhlašovatele výzvy ŘO: 

Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování: Mgr. Ivana Pýchová 

(ivana.pychova@mpsv.cz, 221 922 367), Mgr. Aneta Jeráčková (aneta.jerackova@mpsv.cz, 221 

923 928) 

Podpora zaměstnanosti: Mgr. Radek Kozák (radek.kozak@mpsv.cz, 221 922 755) 

Podpora sociálního podnikání: Mgr. Gabriela Melková (gabriela.melkova@mpsv.cz, 221 922 163) 

Podpora prorodinných opatření: Ing. Blanka Matějková (blanka.matejkova@mpsv.cz, 221 925 

698) 

Konzultace projektových záměrů komunitních center: Mgr. Ivana Pýchová 

(ivana.pychova@mpsv.cz, 221 922 367) a Mgr. Aneta Jeráčková (aneta.jerackova@mpsv.cz, 221 

923 928). 
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Konzultace projektových záměrů sociálních podniků: Mgr. Gabriela Melková 

(gabriela.melkova@mpsv.cz, 221 922 163) a Mgr. Karel Gregor (karel.gregor@mpsv.cz, 221 925 

637). 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Název výzvy 

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 

 

Ve výzvě ŘO pro MAS jsou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové 

skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami. 

Pro větší přehlednost jsou podporované aktivity rozděleny do pěti oblastí (viz níže). Jednotlivé 

aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Kombinace aktivit má 

především umožnit naplňování opatření stanovených ve schválených strategiích komunitně 

vedeného místního rozvoje. (viz Příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit). 

 

Podporované aktivity: 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších 

programů a činností v oblasti sociálního začleňování 

 1.1 Sociální služby 

 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 

2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování 

nebo prevence sociálního vyloučení 

 2.1 Komunitní sociální práce 

 2.2 Komunitní centra 

 

3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 

 3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 

 3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 

 3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 

 3.4 Podpora prostupného zaměstnávání 

 

4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

 4.1 Integrační sociální podnik 

 4.2 Environmentální sociální podnik 

 

5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

 5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 

 5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 

 5.3 Příměstské tábory 

 5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 

 5.5 Dětské skupiny 

 5.6 Vzdělávání pečujících osob 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč. Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč1, pro projekty realizované v režimu podpory de 

minimis je maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu stanovena na výši 6 000 000 

Kč. 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz/-/asset_publisher/uT7GBNo7k6BR/content/vyzva-pro-mas-na-podporu-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje?_101_INSTANCE_uT7GBNo7k6BR_assetId=2542124&inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.esfcr.cz%2Fprehled-vyzev-opz%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uT7GBNo7k6BR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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Žadatelem mohou být: 

- Místní akční skupina;  

- Obce;  

- Dobrovolné svazky obcí;  

- Organizace zřizované obcemi;  

- Organizace zřizované kraji;  

- Příspěvkové organizace;  

- Nestátní neziskové organizace;  

- Obchodní korporace;  

- OSVČ;  

- Poradenské a vzdělávací instituce;  

- Poskytovatelé sociálních služeb;  

- Profesní a podnikatelská sdružení;  

- Sociální partneři;  

- Školy a školská zařízení. 

Termín uzávěrky: 

31. 12. 2021 

A.2.6.3 PRIORITNÍ OSA III – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

Očekávaná finanční alokace: 2 % z celkové alokace programu 

A.2.6.3.1 Investiční priorita 3.1 – Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní 

spolupráce v tematických oblastech OPZ 

Podporované aktivity: 

a) Aktivity, které přispějí ke vzniku a rozvoji inovačního prostředí a zvýšení povědomí o 

sociálních inovacích  

b) V oblasti tvorby sociálních inovací a rozvoje mezinárodní spolupráce se zaměříme na 

následující oblasti a témata, tvorba inovací bude podporována v celém jejich cyklu (od 

vstupního výzkumu problému, přes vývoj řešení a ověření jeho fungování po zajištění 

podmínek pro jeho úspěšné rozšíření) 

A.2.6.3.1.1  Specifický cíl 3.1.1 - Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a 

mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ 

A.2.6.3.1.1.1 Název výzvy - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a 

přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny 

Kontakt: 

MPSV, Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5 

Kontaktní místo: Odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace, Oddělení 

projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce 

Spojení na vyhlašovatele: 

Pavla Juskovičová, pavla.juskovicova@mpsv.cz, tel. +420 950 192 634; Petra Kottová, 

petra.kottova@mpsv.cz , tel. +420 950 192 117. 



Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     176 

Podrobné informace: 

http://www.esfcr.cz/file/9372/ 

 

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je testování a šíření nových řešení přetrvávajících 

nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy 

(včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních neziskových organizaci 

a snižování jejich závislosti na veřejných zdrojích). 

 

Výzva je rozdělena do dvou částí. Žadatel zařadí svou inovaci, do kategorie „A“ nebo kategorie 

„B“. Není přípustné realizovat projekt v obou kategoriích zároveň. 

V kategorii „A“ tato výzva specificky podporuje fázi „vývoje a testování“ (viz č. 3 na obrázku)6 

a fázi „prokázání impaktu“ (č. 4). 

V kategorii „B“ jsou podporovanými fázemi „realizace a implementace“ (č. 5) a „růst a scaling“ 

(č. 6). 

 
 

Projekty v této výzvě se budou oproti výzvám v ostatních investičních prioritách odlišovat tím, že 

nad rámec požadavku na věcné zaměření projektu na některou z tematických oblastí OPZ bude 

důraz kladen primárně na prokázání inovačního potenciálu projektu, zajištění dostatečné kapacity 

pro jeho naplnění a dále vyššími nároky na prokazování výsledků inovačního řešení během 

realizace projektu. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK. 

Žadatelem mohou být: 

- nestátní neziskové organizace, 

- školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, 

- osoby samostatně výdělečně činné, 

- obce, 

- organizace zřizované kraji a obcemi, 

- poskytovatelé sociálních služeb, 

- obchodní korporace 

- profesní a podnikatelská sdružení. 

Termín uzávěrky:  

30. prosince 2016. 

A.2.6.3.1.1.2 Název výzvy č. 124 - Podpora inovačního prostředí 

http://www.esfcr.cz/file/9372/
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Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální 

inovace, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 

Kontaktní místo: Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5 

Václav Lintymer, inovace@mpsv.cz tel. +420 950 195 717; Petra Kottová, inovace@mpsv.cz, tel. 

+420 950 192 117. 

Podrobné informace: 

http://www.esfcr.cz/file/9989/ 

 

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření 

inovací.  

Výzva podporuje čtyři oblasti, jejichž cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení 

problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy:  

 datové platformy,  

 znalostní platformy (dále rozdělena na dvě podoblasti), akcelerátory/inkubátory 

 investice do impaktu.  

Žadatel si zvolí, na kterou oblast zaměří žádost o podporu. Žádost může zahrnovat i více oblastí, 

které budou spolu provázané. V případě znalostních platforem může být projekt zaměřen pouze na 

jedno z témat uvedených pro znalostní platformy v příloze č. 4. V případě oblasti “Investice do 

impaktu“ musí v rámci podpořeného projektu dojít k uskutečnění dostatečného množství dílčích 

pilotních projektů zaměřených na investice do sociálního impaktu, aby bylo možné provést 

kvalitní vyhodnocení aktivit projektu. 

 

Maximální objem prostředků v Kč, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové 

financování: 12 000 000 CZK. Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových 

přímých způsobilých nákladech projektu: 10 %. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 CZK. 

Žadatelem mohou být: 

- organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, 

- nestátní neziskové organizace, 

- školy a vysoké školy, 

- výzkumné instituce, 

- osoby samostatně výdělečně činné, 

- kraje, obce a jimi zřizované organizace, 

- poskytovatelé sociálních služeb, 

- obchodní korporace, 

- profesní a podnikatelská sdružení. 

Termín uzávěrky:  

30. 11. 2016 

A.2.6.4  PRIORITNÍ OSA IV – Efektivní veřejná správa 

Očekávaná finanční alokace: 5 % z celkové alokace programu 

 

http://www.esfcr.cz/file/9989/
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Investiční priorita 1: Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a 

veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní 

úpravy a řádné správy 

 

Finanční alokace: 100 % z alokace na PO IV 

A.2.6.4.1 Investiční priorita 4.1 – Výzva č. 19: Zvýšit efektivitu a transparentnost 

veřejné správy 

Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální 

inovace, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 

Kontaktní místo: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, 1. Patro 

Kontaktní osoba: Mgr. Radek Bližňák, Ing. Lenka Kloboučníková, radek.bliznak@mpsv.cz, 221 

923 486, lenka.kloboucnikova@mpsv.cz, 221 922 152 

Podrobné informace: 

http://www.esfcr.cz/file/9220/ 

 

 Specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména 

prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a 

snížení administrativní zátěže 

 Specifický cíl 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování 

znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů 

a implementace služebního zákona 

 

Název výzvy - Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje 

veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020. 

 

Tato výzva podporuje zejména aktivity přispívající k naplnění Strategického rámce rozvoje 

veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále SRRVS). Mohou být podpořeny 

pouze ty aktivity, které jsou uvedeny v Implementačních plánech pro strategické cíle 1, 2 a 4 

SRRVS a v jejich přílohách, případně další strategické projekty schválené konkrétním usnesením 

Vlády ČR. Vazba jednotlivých aktivit projektu a jeho rozpočtu na Implementační plány SRRVS 

musí být v projektové žádosti jednoznačně identifikovatelná. 

 

K naplnění specifického cíle 4.1.1 budou podpořeny tyto aktivity: 

 Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro 

přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn. 

 Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, 

evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici. 

 Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post 

hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik. 

 Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem 

k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke 

službám a informacím veřejné správy. 

 Optimalizace výkonu veřejné správy v území. 

 Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního 

managementu. 

 

K naplnění specifického cíle 4.1.2 budou podpořeny tyto aktivity: 

http://www.esfcr.cz/file/9220/
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 Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění 

rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. 

 Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě. 

 Profesionalizace státní služby 

Podporované aktivity: 

- Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro 

přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn;  

- Využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných kapacit ve veřejné 

správě a justici;  

- Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry mezi veřejnou správou a občany mimo jiné 

prostřednictvím propagačních a popularizačních aktivit, zjednodušení přístupu veřejnosti, 

včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy, podpora 

publikace relevantních dat a informací, i na principu „open data“;  

- Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního 

poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání 

alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění; 

další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu;  

- Podpora posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA, RIA ex 

post), včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA);  

- Nastavení a rozvoj vysoké úrovně profesionalizace, depolitizace a transparentnosti 

personálních, řídicích, kontrolních a rozhodovacích procesů ve veřejné správě, zejména 

pak ve státní správě, včetně státní služby;  

- Nastavení a rozvoj systému vzdělávání pracovníků veřejné správy, zajištění specifických 

vzdělávacích a výcvikových programů zvyšujících výkonnost a kvalifikaci pracovníků, 

mimo jiné i v oblasti boje proti korupci, pokročilého zacházení s ICT, environmentálního 

vzdělávání, v oblasti kybernetické bezpečnosti, územního plánování, měkkých dovedností 

apod.;  

- Nastavení a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů včetně systému přijímání, 

hodnocení a odměňování pracovníků veřejné správy, zvýšení atraktivity veřejné správy 

jako zaměstnavatele;  

- Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního 

managementu.  

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5.000.000,- CZK. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů projektu: 400.000.000,- CZK. 

Žadatelem mohou být: 

- organizační složky státu včetně justice, 

- státní příspěvkové organizace a 

- asociace a sdružení obcí a krajů. 

 

Oprávněnými žadateli mohou být pouze subjekty uvedené jakožto odpovědné subjekty za realizaci 

aktivit v Implementačních plánech pro strategické cíle 1, 2 a 4 Strategického rámce rozvoje 

veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a jejich příloh, případně subjekty odpovědné za realizaci 

dalších strategických projektů obdobného zaměření schválených Vládou ČR. 

Termín uzávěrky: 

31. 12. 2019 
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A.2.6.4.2 Investiční priorita 4.1 – Výzva č. 25: Zvýšit efektivitu a transparentnost 

veřejné správy 

Kontakt: 

Adresa vyhlašovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - 

veřejná správa a sociální inovace, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 

Kontaktní místo: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, 1. Patro 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Knížová, jana.knizova@mpsv.cz, 221 924 055 

Podrobné informace: 

http://www.esfcr.cz/file/9283/ 

 

Název výzvy - Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné 

správy 

 

Tato výzva podporuje aktivity přispívající k naplnění specifického cíle 4.1.1 „Optimalizovat 

procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení 

organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“, specifického cíle 

4.1.2 „Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností 

jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního 

zákona“ a dále dílčích opatření Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro 

období 2014 – 20203 (dále SRRVS) a dalších strategických dokumentů zaměřených na rozvoj 

veřejné správy. 

 

K naplnění výše uvedených specifických cílů budou podpořeny tyto aktivity, které jsou z 

důvodu rozdělení alokace výzvy seskupeny do následujících okruhů: 

 1. Okruh aktivit – alokace 650 000 000 CZK 

- Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro 

přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn. 

- Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních 

a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici. 

- Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a 

ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik. 

- Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek 

směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými 

potřebami, ke službám a informacím veřejné správy. 

- Optimalizace výkonu veřejné správy v území. 

- Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního 

poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání 

alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného 

propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního 

státu. 

- Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně 

environmentálního managementu. 

- Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke 

zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. 

- Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě. 

- Profesionalizace státní služby 

 

 2. Okruh aktivit – alokace 250 000 000 CZK 

mailto:jana.knizova@mpsv.cz
http://www.esfcr.cz/file/9283/
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Zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména zavedení a rozvoj projektových 

kanceláří 

 

 3. Okruh aktivit – alokace 100 000 000 CZK 

Zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné 

realizaci 

 

Podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 2 této výzvy. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.000.000,- CZK. Maximální výše 

celkových způsobilých výdajů projektu: 50.000.000,- CZK. 

Žadatelem mohou být: 

- organizační složky státu včetně justice 

- státní příspěvkové organizace 

 

V rámci výzvy je podporováno partnerství s finančním i bez finančního příspěvku. Pro tuto výzvu 

jsou oprávněnými partnery: 

 

 

 

 

 

 

 

Termín uzávěrky: 

31. 12. 2019 

A.2.7 Program rozvoje venkova (PRV) 

Kontakt: 

Řídicí orgán PRV: 

Ministerstvo zemědělství, odbor Řídící orgán PRV 

Těšnov 17, 117 05 Praha 1 

Ing. Josef Tabery, tel.: +420 221 812 873, +420 221 812 807, e-mail: josef.tabery@mze.cz 

 

Zprostředkující subjekt:  

Státní zemědělský intervenční fond, sekce dotací SZP 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 

Ing. Vítězslav Vopava, tel. +420 222 871 712, e-mail: vitezslav.vopava@szif.cz 

AKTUALITY: 

Informace o 3. kole příjmu žádostí 

Základní informace o programu: 

Hlavním cílem PRV na léta 2014-2020 je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na 

zemědělství prostřednictvím agroenvironmentálních opatření, dále investice pro 

konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do 

zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diversifikaci 

mailto:josef.tabery@mze.cz
mailto:vitezslav.vopava@szif.cz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x3-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html
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ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit 

hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj (CLLD, resp. LEADER), 

který přispívá ke zlepšení zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského prostoru a 

rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.   

Hlavní změny v porovnání s PRV na léta 2007-2013: 

 opatření pro nezemědělské podnikatele a většina opatření pro obce z PRV vyjmuta 

(možnost žádat v rámci ostatních OP) 

 členění do os (skupin opatření) částečně nahrazují Priority unie, opatření může přispívat k 

více prioritám 

  odlišná hierarchie některých opatření 

  širší rozsah u opatření Spolupráce 

  implementace LEADER prostřednictvím více fondů 

 2 kola pro příjem žádostí ročně 

 zmírnění sankčního systému 

 změna systému zadávání veřejných zakázek 

 prokazování finančního zdraví nad 1 milion Kč 

 

Předpokládané alokace finančních prostředků (v % vyjádření) do jednotlivých oblastí: 

 

Podrobné informace o programu: 

Detailní informace 

Aktuality 

Program rozvoje venkova - finální verze 

 

Finanční alokace PRV na léta 2014-2020 dle nařízení EU činí přibližně 2,17 mld. EUR (cca 60 

mld. Kč), celková finální alokace vč. přípěvku ČR na kofinancování činí téměř 3 mld. EUR. 

Cílová území/územní dimenze a integrované nástroje: 

- na CLLD (území MAS) bude vyčleněno min. 5 % z rozpočtu PRV 

- v rámci opatření Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD) budou z PRV podporovány 

2 operace 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/
http://eagri.cz/public/web/file/402759/Program_rozvoje_venkova_final.pdf
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- CLLD bude využíván nově v rámci ostatních OP (IROP, OPŽP,OPZ) 

 

PRV zahrnuje celkem 6 priorit, z nichž jsou v tomto GK prezentovány jen ty priority. resp. 

jejich opatření, v rámci kterých mohou NNO a municipality, případně organizace jimi 

zřízené reálně žádat o finanční prostředky. 

A.2.7.1  Opatření 16 – Spolupráce 

Opatření má průřezový charakter a jeho realizací se přispěje k naplňování následujících priorit a 

prioritních oblastí: 

- Priorita 2 Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení 

životaschopnosti zemědělských a lesních podniků,  

- Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik 

v zemědělství, 

- Priorita 1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve 

venkovských oblastech, 

- Priorita 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a 

lesnictví, 

- Priorita 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu. 

A.2.7.1.1  Podopatření 16.4 – Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi 

účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních činností v místním 

kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a 

místních trhů 

A.2.7.1.1.1  Operace 16.4.1 – Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

Popis operace: 

Podporuje se spolupráce, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a 

rozvoji místních trhů. Podporovány budou náklady na vlastní spolupráci, tzn. náklady, které budou 

muset příjemci vynaložit na přípravu společného projektu a zajištění potřebných dokumentů 

(včetně právního poradenství). Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských 

řetězců a posílit tak jejich konkurenceschopnost. Realizovány tedy mohou být jak investiční 

výdaje, tak výdaje neinvestiční vynaložené na marketing pro společnou propagaci dle konkrétního 

projektu. Formou takové spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej 

ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej), společná 

organizace prodeje velkoodběratelům (nemocnice, jídelny apod.). Spolupráce může být 

realizována i se subjekty z jiných členských států EU. Způsobilé pro podporu z českého PRV však 

nejsou výdaje realizované zahraničním příjemcem. 
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Specifické informace pro operaci: 

- Pro účely operace se krátkým dodavatelským řetězcem rozumí takový způsob dodání 

výrobku od zemědělce ke spotřebiteli, při kterém se kromě zemědělce a spotřebitele na 

dodání podílí maximálně jeden subjekt (zpracovatelé, dopravci, zprostředkovatelé apod.). 

- Pro účely operace se místním trhem rozumí území, ve kterém dochází k produkci hlavních 

surovin použitých při výrobě, zpracování a prodeji konečnému spotřebiteli. Toto území je 

vymezeno okresem, v němž se nachází zemědělský podnik, z něhož produkt (hlavní 

suroviny použité při výrobě) pochází, a okresy sousedními. 

- Podpora je poskytována na konkrétní projekt. Doba realizace je maximálně 3 roky. 

- Podpora je poskytována jako celková částka pokrývající náklady na spolupráci a přímé 

náklady projektu. 

- Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává 

jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek. 

- Zvýhodňovány budou projekty, které významně pomohou spolupracujícím subjektům při 

jejich podnikání, významně zvýší jejich příjmy a posílí konkurenceschopnost (tyto 

skutečnosti by měly vyplývat z podnikatelského plánu). Preferovány budou projekty, do 

kterých bude zapojeno více subjektů, které spolupracovaly již před předložením 

společného projektu a počítají s dlouhodobou spoluprací, která nebude ukončena hned po 

realizaci projektu. 

 

Míra podpory:  

- 100 % v případě provozních nákladů spolupráce. 

- V případě přímých nákladů projektu bude míra podpory stanovena podle opatření, kterému 

projekt svým charakterem nejlépe odpovídá. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

 

Způsobilé výdaje: 

- studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu 

- provozní náklady spolupráce 

- přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu (včetně 

            investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku) 

- náklady na propagační činnost v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých 

      dodavatelských řetězců a místních trhů 

Cílová území:  

území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy 

Typy příjemců: 

- Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekty podnikající v oblasti služeb pro 

zemědělství a potravinářství, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo 

zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí, místní akční skupiny. 

- Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení 

organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle 

článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 

2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují 

nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 
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A.2.7.1.2  Podopatření 16.6 – Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi 

subjekty v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy 

pro použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových 

procesech 

A.2.7.1.2.1  Operace 16.6.1 – Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném 

zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 

Popis operace: 

Podpora společných investičních akcí, které propojují udržitelnou výrobu biomasy a její další 

využití v průmyslových procesech, a také pro výrobu energie. Podporovány budou náklady na 

vlastní spolupráci, tzn. náklady, které budou muset příjemci vynaložit na přípravu společného 

projektu a zajištění potřebných dokumentů (včetně právního poradenství). Operace je zaměřena na 

společné investiční akce při zpracování a dalším využití biologicky rozložitelného odpadu – 

kompostárny a také při zpracování a dalším využití biomasy za účelem výroby alternativních paliv 

(tvarovaná biopaliva). Spolupráce může být realizována i se subjekty z jiných členských států EU. 

Způsobilé pro podporu z českého PRV však nejsou výdaje realizované zahraničním příjemcem. 

Udržitelné dodávky biomasy budou zajištěny smlouvou o spolupráci. Trvale udržitelnou 

dodávkou biomasy se myslí dlouhodobé dodávky biomasy podle předem smluvně sjednaných 

pravidel. 

Specifické informace pro operaci: 

- Podpora je poskytována jako celková částka pokrývající náklady na spolupráci a přímé 

náklady projektu. 

- Podpora je poskytována na konkrétní projekt. Doba realizace je maximálně 3 roky. 

- Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává 

jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek. 

- Zvýhodňovány budou projekty, které významně pomohou spolupracujícím subjektům při 

jejich podnikání, významně zvýší jejich příjmy a posílí konkurenceschopnost (tyto 

skutečnosti by měly vyplývat z podnikatelského plánu). Preferovány budou projekty, do 

kterých bude zapojeno více subjektů, které spolupracovaly již před předložením 

společného projektu a počítají s dlouhodobou spoluprací, která nebude ukončena hned po 

realizaci projektu. 

Míra podpory:  

- 100 % v případě provozních nákladů spolupráce. 

- V případě přímých nákladů projektu bude míra podpory stanovena podle opatření, kterému 

projekt svým charakterem nejlépe odpovídá. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

Způsobilé výdaje: 

- studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu 

- provozní náklady spolupráce 

- přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu  

Cílová území:  

území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy 
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Typy příjemců: 

- Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikající subjekt, obce nebo svazky obcí. 

- Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení 

organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle 

článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 

2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují 

nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 

A.2.7.2  Opatření 4 – Investice do hmotného majetku 

Realizací opatření se přispěje k naplňování následujících priorit a prioritních oblastí: 

- Priorita 1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve 

venkovských oblastech, 

- Priorita 2 Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení 

životaschopnosti zemědělských a lesních podniků,  

- Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik 

v zemědělství, 

- Priorita 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a 

lesnictví, 

- Priorita 5 podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu. 

A.2.7.2.1  Podopatření 4.3 – Podpora investic do infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví 

A.2.7.2.1.1  Operace 4.3.2 – Lesnická infrastruktura 

Popis operace: 

Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení 

hustoty lesních cest. Při zvyšování hustoty lesní dopravní sítě bude zohledněn rovněž vliv cestní 

sítě na odtokové poměry. 

Míra podpory:  

- Nejvýše 80 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 %  veřejných výdajů 

Způsobilé výdaje: 

- investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících 

objektů a technického vybavení 

- nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů 

Cílová území: 

území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy 
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Typy příjemců:  

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední 

školy, školní statky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 

sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. 

A.2.7.3  Opatření 8 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování 

životaschopnosti lesů 

Realizací opatření se přispěje k naplňování následujících priorit a prioritních oblastí: 

- Priorita 2 Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení 

životaschopnosti zemědělských a lesních podniků,  

- Priorita 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a 

lesnictví, 

- Priorita 5 podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu. 

A.2.7.3.1  Podopatření 8.1 – Podpora zalesňování / zakládání lesů včetně nákladů na 

založení a roční prémie na ha na péči / ušlé příjmy 

A.2.7.3.1.1  Operace 8.1.1 – Zalesňování a zakládání lesů 

Popis operace: 

Operace se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a 

náhrady za ukončení zemědělské činnosti. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v 

LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění (363 545 ha) a způsobilá pro přímou platbu, 

resp. SAPS. 

Specifické informace a podmínky pro operaci/kriteria přijatelnosti: 

- minimální výměra zalesňované zemědělské půdy je 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na 

stávající PUPFL 

- zalesnění bude provedeno podle projektu stanovištně vhodnými druhy dřevin na základě 

typologie zalesňovaných půd v souladu s vyhláškou č. 83/1996 Sb. 

-  projekt na zalesnění je podmíněn schválením odborného lesního hospodáře a v oblastech 

Natura 2000 schválením příslušného orgánu ochrany přírody 

- pozemek, který žadatel hodlá zalesnit na vymezeném území vhodném k zalesnění, musí 

být evidován v LPIS minimálně po dobu 1 roku před podáním žádosti  

- pozemek, který žadatel hodlá zalesnit, musí být rozhodnutím dle národních právních 

předpisů převeden do PUPFL 

- žadatel musí mít na PUPFL, na které žádá o podporu, schválený lesní hospodářský plán 

nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními předpisy. Tyto 

dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské 

konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993. Podmínka bude do doby vytvoření 

nového LHP nebo LHO zajištěna projektem zalesnění. 

- žadatel se zavazuje plnit podmínky opatření po dobu závazku 

- minimální počet dřevin na hektar bude stanoven národním právním předpisem 
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Míra podpory:  

- Podpora na zalesňování zemědělské půdy se poskytuje jako paušální platba v EUR/ha/rok. 
Skupina dřevin Založení lesního porostu 

(EUR/ha/rok) 

Péče o založený lesní porost 

(EUR/ha/rok) 

Jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, 

jasan 

3 035 669 

Ostatní dřeviny 2 100 298 

 

- Paušální platba na náhradu za ukončení zemědělské činnosti: 

 orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo zelinářská zahrada: 488 

EUR/ha/rok 

 travní porost nebo jiná kultura (jiná kultura definovaná dle zákona o zemědělství): 

161 EUR/ha/rok 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

Způsobilé výdaje: 

- náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě 

- náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů po dobu 5 let 

- náhrada za ukončení zemědělské činnosti po dobu 10 let 

- podporu nelze poskytnout na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a 

vánočních stromků 

Cílová území:  

území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy 

Typy příjemců:  

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní 

půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. 

Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na 

založení lesního porostu. 

A.2.7.3.2  Podopatření 8.3 Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, 

přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. 

A.2.7.3.2.1  Operace 8.3.1 – Zavádění preventivních opatření v lesích 

Popis operace: 

Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a podpořit tak 

následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy.  

Specifické informace a podmínky pro operaci/kriteria přijatelnosti: 

- žadatel musí mít na PUPFL, na které žádá o podporu, schválený lesní hospodářský plán 

nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními předpisy. Tyto 

dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské 

konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993 

- způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské 

státy 
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- u lesnických podniků nad 500 ha je podpora podmíněna předložením informací 

s podrobným rozvedením cílů v oblasti prevence 

- žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP 

- podpora v rámci tohoto opatření se neposkytuje k uhrazení ušlých příjmů v důsledku 

přírodní katastrofy 

Míra podpory:  

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do 

výše 100 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v návaznosti na 

oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

Způsobilé výdaje: 

- výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin 

- preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. 

zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů 

- protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení a 

stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh 

- projektová dokumentace 

Cílová území: 

Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, 

popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL. 

Typy příjemců:  

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 

subjekty a jejich sdružení a spolky. 

A.2.7.3.3  Podopatření 8.4 Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, 

přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi 

A.2.7.3.3.1  Operace 8.4.1 – Obnova lesních porostů po kalamitách 

Popis operace: 

Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými 

událostmi. 

Specifické informace a podmínky pro operaci/kriteria přijatelnosti: 

- žadatel musí mít na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, schválený lesní 

hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními 

předpisy. Tyto dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů podle 

ministerské konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993 

- podpora je podmíněna úředním uznáním výskytu přírodní katastrofy ze strany příslušné 

nezávislé instituce, a rovněž skutečnosti, že tato katastrofa zapříčinila zničení nejméně 20 

% příslušného lesního potenciálu 
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- jedná se o kalamity způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory 

(bořivý vítr, přívalové deště a povodňové situace, mokrý sníh, sucho apod.) 

- při obnově nelze využít výjimku odst. 3 § 10 vyhlášky č. 84/1996 Sb., podle které lze v 

určitých případech u obnovy po nahodilých těžbách snížit minimální podíl MZD 

- podpora v rámci tohoto opatření se neposkytuje k uhrazení ušlých příjmů v důsledku 

přírodní katastrofy 

- na úrovni resortu MZe/krajů možná doplňkovost s podporami vyplácenými na obnovu 

lesních porostů. Podpora z PRV bude cílena na obnovu po kalamitních situacích, podpora 

z krajských dotací bude cílena na obnovu v rámci běžného hospodaření v lesních porostech 

Míra podpory:  

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do 

výše 100 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v návaznosti na 

oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

Způsobilé výdaje: 

- projektová dokumentace 

- odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených 

k rekonstrukci 

- příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových 

koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy) 

- umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách 

- ochrana založených porostů 

Cílová území: 

Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil.ha). 

Typy příjemců:  

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 

subjekty a jejich sdružení a spolky. 

A.2.7.3.3.2  Operace 8.4.2 – Odstraňování škod způsobených povodněmi 

Popis operace: 

Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými 

událostmi. 

Specifické informace a podmínky pro operaci/kriteria přijatelnosti: 

- žadatel musí mít na PUPFL, na které žádá o podporu, schválený lesní hospodářský plán 

nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními předpisy. Tyto 

dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské 

konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993 

- podpora je podmíněna úředním uznáním výskytu přírodní katastrofy ze strany příslušné 

nezávislé instituce a rovněž skutečnosti, že tato katastrofa zapříčinila zničení nejméně 20 

% příslušného lesního potenciálu 



Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     191 

-  jedná se o kalamity způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory 

(povodňové situace)  

- žadatel doloží potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně. V dokumentu musí být 

uvedena časová identifikace povodně. Datum průběhu povodně nesmí být starší 2 let od 

data podání žádosti o dotaci 

- žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP 

- podpora v rámci tohoto opatření se neposkytuje k uhrazení ušlých příjmů v důsledku 

přírodní katastrofy 

Míra podpory:  

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do 

výše 100 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v návaznosti na 

oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

Způsobilé výdaje: 

- projektová dokumentace 

- odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích - 

sanace břehových nátrží a výmolů, odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, 

průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí 

vodních toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. 

hrází) 

- odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a 

stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech 

Cílová území: 

Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, 

popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL. 

Typy příjemců:  

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 

subjekty a jejich sdružení a spolky. 

A.2.7.3.4  Podopatření 8.5 – Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické 

hodnoty lesních ekosystémů 

A.2.7.3.4.1  Operace 8.5.1 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

Popis operace: 

Operace je zaměřena na podporu ochrany melioračních a zpevňujících dřevin od doby výsadby do 

stádia zajištění. Operace přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí 

lesa a vyšší stabilitě porostů. V rámci celé České republiky se jedná o plochu ochráněných kultur 

v rozsahu 10 tis. ha/rok. 



Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     192 

Specifické informace a podmínky pro operaci/kriteria přijatelnosti: 

- žadatel musí mít na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, schválený lesní 

hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními 

předpisy. Tyto dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů podle 

ministerské konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993 

- podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a 

zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem zalesnění 

- v době realizace je zastoupení MZD na ochráněné ploše podle projektu 100 % 

- zastoupení MZD po dobu doby udržitelnosti projektu neklesne pod 80 % životaschopných 

- jedinců dle projektu zalesnění 

- na úrovni resortu MZe/krajů je možná doplňkovost s podporami vyplácenými na obnovu 

lesních porostů a obnovu lesů v imisních oblastech 

Míra podpory:  

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do 

výše 50 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v návaznosti na 

oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

Způsobilé výdaje: 

- projektová dokumentace 

- částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících 

dřevin při založení porostu 

Cílová území: 

Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu). 

Typy příjemců:  

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 

subjekty a jejich sdružení a spolky. Žadatelem nemohou být státní podniky. 

A.2.7.3.4.2  Operace 8.5.2 – Neproduktivní investice v lesích 

Popis operace: 

Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa 

podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. 

Specifické informace a podmínky pro operaci/kriteria přijatelnosti: 

- žadatel musí mít na PUPFL, na které žádá o podporu, schválený lesní hospodářský plán 

nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními předpisy. Tyto 

dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské 

konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993 

Míra podpory:  

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do 

výše 100 % způsobilých výdajů. 
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- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v návaznosti na 

oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

Způsobilé výdaje: 

- projektová dokumentace 

- opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro 

turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných 

prvků, fitness prvků 

- opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, 

přístřešků, informačních tabulí, závory 

- opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků, 

- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně 

- nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů 

Cílová území: 

Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu). 

Typy příjemců:  

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 

subjekty a jejich sdružení a spolky.  

A.2.7.3.4.3  Operace 8.5.3 – Přeměna porostů náhradních dřevin 

Popis operace: 

Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Operace je zacílena na 

lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (více než 20 tis. ha 

lesa) stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, 

případně vymezených stanoveným navazujícím jiným právním předpisem. 

Specifické informace a podmínky pro operaci/kriteria přijatelnosti: 

- žadatel musí mít na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, schválený lesní 

hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními 

předpisy. Tyto dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů podle 

ministerské konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993. 

- pozemky, na kterých je projekt realizován, se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A nebo 

B dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí nebo 

jsou jinak vymezeny navazujícím právním předpisem nebo předpisem MZe. 

- porostní skupina, na které lze realizovat projekt splňuje následující kritéria: 

 stanovené zastoupení náhradních dřevin (Picea pungens, Betula spp., Larix spp., 

Pinus mugo spp.) 

 aktuální věk maximálně 40 let 

- žadatel doloží standardizované stanovisko potvrzující splnění dvou výše uvedených kritérií 

Míra podpory:  

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do 

výše 100 % způsobilých výdajů. 
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- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v návaznosti na 

oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

Způsobilé výdaje: 

- projektová dokumentace 

- snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem 

obnovy 

- příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická přípravy půdy včetně 

rozhrnování valů 

- umělá obnova sadbou 

- hnojení lesních dřevin při výsadbě 

- ochrana založeného porostu 

Cílová území: 

Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území České republiky s výjimkou území hl. města 

Prahy. 

Typy příjemců:  

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 

subjekty a jejich sdružení a spolky.  

A.2.7.3.5  Podopatření 8.6 – Podpora investic do lesnických technologií a zpracování 

lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

A.2.7.3.5.1  Operace 8.6.1 – Technika a technologie pro lesní hospodářství 

Popis operace: 

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou 

hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, 

omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních 

porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou 

směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí 

hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních 

hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné 

obhospodařování lesů v České republice. 

Specifické informace a podmínky pro operaci/kriteria přijatelnosti: 

- projekt je v souladu s cíli opatření a popisem operace 

- žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na dané opatření pouze jednu žádost 

- žadatel je vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem lesních pozemků a hospodaří podle 

platného lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn. 

má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální 

výměře 3ha 

- podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením 

přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova 
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- podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z 

hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu) 

- pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, 

podporovány mohou být jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a 

provozují školkařskou činnost na PUPFL 

- pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, 

žadatel je evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako 

provozovatel školkařské činnosti 

Míra podpory:  

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do 

výše 50 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

Způsobilé výdaje: 

- stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 

přibližování 

- stroje ke zpracování potěžebních zbytků 

- stroje pro přípravu půdy před zalesněním stroje, technologie a zařízení pro lesní 

školkařskou činnost 

Cílová území: 

Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy. 

Typy příjemců:  

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední 

školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich 

sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. 

A.2.7.4  III. kolo příjmu žádostí z PRV 2014-2020 

Informace o výzvě: 

Podrobné informace 

 

V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských 

podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun.  

 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do 

zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická 

infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.1.1 Podpora operačních 

skupin a projektů EIP, 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních 

trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu 

energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.  

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací 

předběžně stanoven následovně: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x3-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html
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Operace alokace (tis. Kč) 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 2 548 400  

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů 
756 200  

4.3.2 Lesnická infrastruktura 268 600  

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 221 300  

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 131 400  

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů 

a technologií při zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh 

546 800  

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 74 900    

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 

účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních 

trhů 

                                       

46 300    

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při 

udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, 

výrobu potravin a v průmyslových procesech 

                                    

19 900    

 

 

Příjem žádostí se bude týkat následujících opatření/operací: 
 

 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
 

3. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

 

Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení 

jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních 

faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, 

kde je obnova zásadní pro další činnost. Podporována budou například ustájovací a chovatelská 

zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty 

živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro 

zahradnictví, pořízení mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována 

přímo v zemědělském podniku. 

 

Operace se dělí na záměry podle velikosti projektů, výměry obhospodařované půdy vedené v 

LPIS1 ke dni 1. 8. 2016 a jednotlivých sektorů, jak je uvedeno níže v seznamu záměrů. 

 

 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 

3. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 

Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, 

která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní 

zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V 

neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. 

Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální 

úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na 

trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/x3-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-4.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/x3-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-4-3.html
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Záměry: 

a) Zemědělské podniky 

b) Zpracovatelské podniky. 

 

 4.3.2 Lesnická infrastruktura 

 

3. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura 

 

Podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty 

lesních cest. Ke zlepšení kvality stávajících lesních cest dojde jejich rekonstrukcí. Ke zvýšení 

hustoty lesních cest dojde výstavbou nových cest či rekonstrukcemi stávajících lesních cest se 

zvýšením jejich kategorie. Zohledněno bude rovněž omezení erozního účinku odvodnění lesních 

cest či vybavenost lesních cest pro účely ochrany lesa. 

 

 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

 

3.kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

 

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou 

hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, 

omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních 

porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou 

směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí 

hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních 

hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné 

obhospodařování lesů v České republice. 

 

 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 

 

3.kolo - Pravidla pro žadatele - operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 

 

Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství „Produktivita a udržitelnost 

zemědělství“. Cílem je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. 

Zároveň bude poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u 

podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství nebo potravinářství. 

Operační skupiny se zformují kolem konkrétního inovačního projektu, který bude naplňovat cíle 

EIP v souladu s níže uvedenými záměry a který byl navržen k řešení z podnětu jednoho z aktérů. 

Problematika projektu se netýká pouze individuálních potřeb zúčastněných subjektů, ale výstupy 

projektu jsou šířeji využitelné z pohledu veřejného zájmu. Účelem fungování operační skupiny je 

na základě principu rozhodování „zdola“ propojit partnery zejména z oblasti vědy, výzkumu, 

zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, poradců a dalších aktérů rozvoje 

venkova, a napomoci přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe. Lepším propojováním 

výzkumu a zemědělské praxe a pobídkami k širšímu využívání dostupných inovativních řešení by 

práce operačních skupin měla vytvářet přidanou hodnotu a přispět ke konkurenceschopnosti 

zúčastněných podniků. Operační skupiny jsou zřízeny zúčastněnými subjekty, jako jsou 

zemědělci, potravináři, výzkumní pracovníci, poradci a podniky působící v zemědělství a v 

potravinářství. 

V rámci řešení problému je možné, aby vývojové aktivity podporované v rámci EIP mohly být 

navázány na výzkum, který je sám o sobě podporován z jiných nástrojů, jako např. Horizont 2020 

či jiné zdroje pro financování výzkumu. 

Nesmí se jednat o pouhé zavádění stávajících výsledků výzkumu do praxe. Je nutné dbát na 

přidanou hodnotu spolupráce. 

http://eagri.cz/public/web/file/477705/_3.kolo___Pravidla_pro_zadatele___operace_4._3._2_Lesnicka_infrastruktura.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/477715/_3.kolo___Pravidla_pro_zadatele___operace_8._6._1_Technika_a_technologie_pro_lesni_hospodarstvi.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/477730/_3.kolo___Pravidla_pro_zadatele___operace_16._1._1_Podpora_operacnich_skupin_a_projektu_EIP.pdf
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Podpora operačních skupin je omezena na dobu nejvýše 7 let. 

 

Záměry 

a) Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v 

oblasti výstupů a zdrojů, tj. zemědělské prvovýroby 

b) Otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce 

 

 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

 

3.kolo - Pravidla pro žadatele - operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a 

technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

 

Operace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na 

trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo 

technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo 

procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje 

významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské 

vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být 

vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového 

produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného 

personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik se spolupracující subjekt 

(výzkumný/vývojový tým žadatele) musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již 

existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku. 

 

Inovativnost, efektivnost a proveditelnost projektu, posoudí odborná Hodnotitelská komise před 

schválením projektu. Podpora je poskytována jako celková částka pokrývající provozní náklady 

spolupráce i přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku žadatele. 

 

 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 
 

3. kolo - Pravidla pro žadatele - předpoklad podzim 2016 

 

 

 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů 

 

3. kolo - Pravidla pro žadatele - předpoklad podzim 2016 

 

 

 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro 

výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech 

 

3. kolo - Pravidla pro žadatele - předpoklad podzim 2016 

Uzávěrka žádostí: 

od 11. října 2016 8:00 do 31. října 2016 13:00. 

http://eagri.cz/public/web/file/477761/_3.kolo___Pravidla_pro_zadatele___operace_16._2._2_Podpora_vyvoje_novych_produktu__postupu_a_technologii_pri_zpracovani_zemedelskych_produktu_a_jejich_uvadeni_na_trh.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/477761/_3.kolo___Pravidla_pro_zadatele___operace_16._2._2_Podpora_vyvoje_novych_produktu__postupu_a_technologii_pri_zpracovani_zemedelskych_produktu_a_jejich_uvadeni_na_trh.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-2.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-3.html
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A.2.7.5  PRV - Opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy - kontinuální příjem žádostí 

Kontakt: 

Adresa Centrálního pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu, Ve Smečkách 33, 110 

00 Praha 1 

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu: 

- Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Pravidla 

Aktualizace Pravidel pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy  

 

V rámci operace 4.3.1 Pozemkové úpravy je na období 2014 – 2020 plánována alokace ve výši 

cca 2,7 mld. Kč. Kontinuální příjem žádostí bude zahájen dne 22. 2. 2016 a bude probíhat 

do vyčerpání finanční alokace pro uvedenou operaci. 

 

Operace Pozemkové úpravy napomáhá k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků 

vlastníků půdy v daném katastrálním území. Podle potřeby slouží k zaměření řešeného území a k 

reálnému vytyčení pozemků v terénu. V rámci pozemkové úpravy se zpracovává plán společných 

zařízení. Realizace plánů společných zařízení zajišťují zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně 

životního prostředí, zachování krajinného rázu a zvýšení ekologické stability krajiny, dále opatření 

protierozní pro ochranu půdního fondu, protipovodňová a vodohospodářská a opatření pro 

omezení dopadu zemědělského sucha. 

 

Realizace pozemkových úprav se zohledněním principů ochrany přírody a krajiny napomůže 

obnovit a zachovat biologickou rozmanitost krajiny. Projekty směřující k ochraně půdy přispívají 

k prevenci vodní a větrné eroze, zabraňují degradaci půdy vyplavováním živin, zamokřením aj. 

Zároveň tak napomáhají lepšímu hospodaření s vodou (neškodný odvod vody a její retence, 

protipovodňová a vodohospodářská opatření, aj.), což přispěje k dosažení udržitelného 

hospodaření s přírodními zdroji. 

V rámci pozemkových úprav přispěje podpora realizace společných zařízení k zvýšení retenční 

schopnosti krajiny, z hlediska zmírnění dopadů klimatických změn (povodně, sucho). 

 

Záměry: 

a) geodetické práce 

b) realizace plánů společných zařízení 

 

Druh dotace: přímá nenávratná dotace. 

Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů. Příspěvek EU činí 75 % veřejných výdajů. Příspěvek ČR 

činí 25 % veřejných výdajů. Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí 

od 300 tis. Kč do 50 mil. Kč. 

 

Způsobilé výdaje: 

 zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za 

účelem zpracování návrhu pozemkových úprav 

 vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových úprav 

 realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav: 

- opatření ke zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků (mimo 

intravilán), 

- protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/kontinualni-prijem-zadosti-z-programu.html
http://eagri.cz/public/web/file/427679/Pravidla_4._3._1_Pozemkove_upravy.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/aktualizace-pravidel-pro-operaci-4-3-1.html
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- vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu 

povrchových vod a ochraně území před záplavami, k zvýšení retenční schopnosti 

krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (např. retenční nádrže 

apod.) 

- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability 

krajiny 

Žadatelem mohou být: 

Státní pozemkový úřad – pobočky krajských pozemkových úřadů 

Uzávěrka žádostí: 

- kontinuální příjem žádostí bude zahájen dne 22. 2. 2016 a bude probíhat do 

vyčerpání finanční alokace. 

A.2.8 Operační program Rybářství na období 2014 – 2020 

Kontakt: 

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, Telefon: 221 811 111 

Řídící orgán OP Rybářství, Ředitelka odboru: Ing. Renáta Komiková, Tel.: +420 221 812 009, 

+420 221 811 111, Fax: +420 221 813 060, Email: posta@mze.cz 

 

Přehled důležitých webových stránek: 

Portál Evropské unie 

Euroskop 

Strukturální fondy  

Podrobné informace 

 

Globálním cílem Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 je udržitelná a konkurenceschopná 

akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. 

Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek 

sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Je 

nezbytné rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce 

kapra a současně zavádět moderní intenzivní chovné systémy k zajištění celoročních dodávek ryb 

na trh. 

 

Podpora z OP Rybářství je zaměřena na zachování udržitelné produkce tržních ryb z tradiční 

akvakultury v České republice, investice do recirkulačních zařízení, investice do 

konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagaci 

akvakultury a podporu konzumace ryb, podporu rybářského výzkumu a vývoj nových nebo 

inovovaných produktů a technologií a jejich zavádění do podniků, podporu forem hospodaření 

přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti a na 

celoživotní vzdělávání. 

 

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na období 2014 - 2024 PDF (PDF, 1 MB) 

Jedná se o první návrh Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu na období 2014 

- 2024, jehož struktura bude na základě vývoje vyjednávání legislativy a zveřejnění metodických 

vodítek Evropské komise dále revidována. 

 

Priority OP Rybářství: 

mailto:posta@mze.cz
http://europa.eu/pol/fish/index_cs.htm
https://www.euroskop.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/vlada-schvalila-operacni-program-op.html
http://eagri.cz/public/web/file/272426/VICELETY_STRATEGICKY_PLAN_PRO_AKVAKULTURU_rijen_2013.pdf
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- Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné 

produkce tržních ryb. 

- Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci. 

- Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb. 

- Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní 

inovace). 

- Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního 

prostředí a biologické rozmanitosti. 

 

Specifické cíle, opatření a druhy podpor jsou v OP Rybářství navrženy s ohledem na potřeby 

odvětví při respektování principu koncentrace finančních prostředků a oblastí podpory. 

 

Specifické cíle jsou vzájemně mezi jednotlivými prioritami Unie provázány.  

Opatření pod specifickými cíli:  

- Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání 

znalostí,  

- Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně 

zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a 

středních podniků,  

- Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů 

souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje 

směřují ke zvyšování konkurenceschopnosti tradiční i moderní akvakultury a 

podporují produkci ryb, která je následně uváděna na trh. 

A.2.8.1  Priorita Unie 2: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a 

konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně 

využívající zdroje 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

A.2.8.1.1 Opatření 2.1 – Inovace 

Pravidla pro Opatření 2.1 

Opatření 2.1. Inovace je zaměřeno na produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení 

konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a 

nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních 

druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních 

systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.  

 

Opatření spadá pod specifický cíl poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, 

inovací a předávání znalostí. 

 

Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně 

zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků. 

 

Způsob financování: podílové financování 

- příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů 

- příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-2/
http://eagri.cz/public/web/file/413156/Pravidla_pro_opatreni_2._1._OP_Rybarstvi_2014_2020.pdf
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Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů; 

- způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč 

na každý jednotlivý projekt; 

- způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 5 000 000 

Kč na každý jednotlivý projekt. 

Žadatelem mohou být: 

Podniky akvakultury spolupracující s partnerem projektu 

A.2.8.1.2 Opatření 2.2 - Produktivní investice do akvakultury 

Pravidla pro Opatření 2.2 

 

Záměr a) Investice do akvakultury 

Záměr b) Diverzifikace akvakultury 

 

Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury je zaměřeno 

na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s 

cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj 

hospodářské a sociální struktury a životního prostředí. 

 

Opatření je dále zaměřeno na výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, 

ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů. 

Opatření spadá pod specifický cíl zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků 

akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a 

středních podniků. 

 

Způsob financování: podílové financování 

- příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů 

- příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů 

 

Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů, 

- způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč 

na každý jednotlivý projekt, 

- způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 5 000 000 

Kč na každý jednotlivý projekt. 

Žadatelem mohou být: 

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury s 

produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok, nebo s produkcí raných vývojových stádií ryb v 

realizované fakturační ceně vyšší než 25 000 Kč za rok. Podpora může být poskytnuta fyzické 

nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a 

rybářským spolkům. 

A.2.8.1.3 Opatření 2.3 - Podpora nových chovatelů 

Pravidla pro opatření 2.3 

 

Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů 

souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje. 

http://eagri.cz/public/web/file/413160/Pravidla_pro_opatreni_2._2.__zamer_a__OP_Rybarstvi_2014_2020.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-2/x2-3-podpora-novych-chovatelu/
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Opatření 2.3. Podpora nových chovatelů, je zaměřeno na umožnění vstupu nových subjektů do 

odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti. Investice budou směřovány do 

zřizování podniků akvakultury nově začínajícími chovateli, kteří zřizují poprvé mikropodniky 

nebo malé podniky akvakultury. 

Podpora bude umožněna pouze po předložení podnikatelského plánu.  

 

Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé 

podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají 

odpovídající odborné schopnosti a způsobilost. 

Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k 

datu podání Žádosti o podporu a současně musí splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: 

absolvent školy s odborným zaměřením na rybářství, a to jak školy s maturitou, vyšší odborné 

školy nebo vysoké školy, nebo alespoň 5 let praxe v oboru (doložené potvrzením zaměstnavatele 

nebo bude započteno podnikání v oboru na vlastní jméno a odpovědnost). 

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě (v případě, že bude 

žadatelem/příjemcem právnická osoba, musí být vlastněna ze 100 % fyzickou osobou, která bude 

splňovat požadované kvalifikační požadavky). 

 

Způsob financování: podílové financování 

- příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů 

- příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů 

 

Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů, 

- způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč 

na každý jednotlivý projekt, 

- způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 4 999 999 

Kč na každý jednotlivý projekt. 

Žadatelem mohou být: 

 nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky 

akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají 

odpovídající odborné schopnosti a způsobilost 

A.2.8.1.4 Opatření 2.4 - Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

Pravidla pro Opatření 2.4 

 

Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním je zaměřeno na podporu 

investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním. 

 

Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb 

šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a 

zvyšování účinnosti využívání zdrojů. 

Opatření spadá pod specifický cíl ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení 

ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje. 

 

Specifický cíl: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a 

dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti. 

 

Způsob financování: podílové financování 

http://eagri.cz/public/web/file/413169/Pravidla_pro_opatreni_2._4._OP_Rybarstvi_2014_2020.pdf
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- příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů 

- příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů 

 

Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů, 

- způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 50 000 Kč 

na každý jednotlivý projekt, 

- způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí maximálně 16 000 

000 Kč na každý jednotlivý projekt. 

Žadatelem mohou být: 

Podpora je určena pro podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok. Podpora 

může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury 

provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 

A.2.8.1.5 Opatření 2.5 - Akvakultura poskytující environmentální služby 

Pravidla pro Opatření 2.5 

 

Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby podporuje vysazování úhoře říčního 

(Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. 

 

Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného 

monté) o délce menší než 20 cm. 

Úhoř říční (Anguilla anguilla) se přirozeně vytírá v Sargasovém moři a jeho larvy poté unáší 

mořské proudy k břehům Evropy. Zde je také loven při ústí řek do moře jako takzvané monté. 

Stavy monté v posledních letech trvale klesají, navíc je jejich dostupnost každoročně ovlivňována 

klimatickými podmínkami a poptávkou na asijských trzích. Realizace projektu je vždy závislá na 

přírodních podmínkách. 

Opatření spadá pod specifický cíl vysazování úhoře říčního do vnitrozemských vodních toků. 

 

Způsob financování: podílové financování 

- příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů 

- příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů 

 

Výše podpory: 100 % způsobilých výdajů, 

- způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 25 000 Kč 

na každý jednotlivý projekt, 

- způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 

10 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt. 

Žadatelem mohou být: 

Podpora je určena pro podniky akvakultury, které jsou uživateli rybářských revírů. Podpora může 

být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být poskytnuta rybářským svazům a 

rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a 

rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů. 

A.2.8.2  Priorita Unie 3: Podpora provádění Společné rybářské politiky 

Specifický cíl: Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování 

údajů a jejich správy. 

http://eagri.cz/public/web/file/417897/Pravidla_2._5._OP_Rybarstvi_2014_2020_20150824_fin.pdf
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A.2.8.2.1 Opatření 3.1 - Shromažďování údajů 

Specifický cíl: Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení 

institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž. 

 

Opatření 3.1. Shromažďování údajů je zaměřeno na podporu shromažďování, správu a využívání 

údajů pro účely vědecké analýzy a provádění společné rybářské politiky. Lze podporovat 

celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní 

úrovni; účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních 

schůzkách, nebo na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého 

poradenství; zlepšení systému shromažďování a správu údajů a realizaci pilotních studií s cílem 

zlepšit stávající systémy shromažďování a správy údajů. 

A.2.8.2.2 Opatření 3.2 - Sledovatelnost produktů 

Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů je zaměřeno na zlepšení sledovatelnosti produktů 

akvakultury. Lze podporovat vývoj, nákup a instalaci komponentů, včetně počítačového hardwaru 

a softwaru, které jsou nezbytné k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, 

uvedených v čl. 58 nařízení č. 1224/2009; školení a výměnné programy, včetně výměny mezi 

členskými státy, pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných 

činností; analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů provedených a výdajů 

vynaložených příslušnými orgány při provádění monitorování, kontroly a sledování; iniciativy, 

včetně seminářů a mediálních nástrojů, se zaměřením na posílení povědomí rybářů a jiných 

zúčastněných osob, jako jsou inspektoři, státní zástupci a soudci, jakož i povědomí široké 

veřejnosti o nutnosti bojovat proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o 

provádění pravidel společné rybářské politiky. 

A.2.8.3  Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování 

Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury. 

A.2.8.3.1 Opatření 5.1 - Plány produkce 

Opatření 5.1. Plány produkce je zaměřeno na zefektivnění organizace, plánování a uvádění 

produkce akvakultury na trh, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu. 

Opatření 5.1 přispívá ke specifickému cíli podporou přípravy a realizace plánů produkce a uvádění 

produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné 

funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky. 

A.2.8.3.2 Opatření 5.2 - Uvádění produktů na trh 

Záměr a) Vytváření organizace producentů 

- je zaměřeno na zlepšení postupů při zavádění opatření k racionálnímu řízení zdrojů, 

vytváření přidané hodnoty produktům akvakultury a stabilizaci trhů 

prostřednictvím organizací producentů, informovanost spotřebitele v návaznosti na 

požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům 

akvakultury. 

Opatření 5.2 záměr a) přispívá ke specifickému cíli podporou aktivit spojených se zakládáním 

organizace producentů. 
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Záměr b) Propagační kampaně 

Pravidla pro Opatření 5.2b) 

 

- Opatření je zacíleno na poskytování podpory k zajištění široké informovanosti 

spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu 

ve vztahu k produktům akvakultury. Opatření je dále zaměřeno na přípravu 

strategie a realizaci regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a 

propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní, 

zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. 

 

Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh. 

A.2.8.3.3 Opatření 5.3 - Investice do zpracování produktů 

Pravidla pro Opatření 5.3 

 

Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů přispívá ke specifickému cíli podporou investic na 

rozšíření, vybavení, modernizaci podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí 

produkty rybolovu a akvakultury na trh. 

 

Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury: 

 přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s 

odpady, 

 zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky, 

 podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro 

lidskou spotřebu, 

 týkající se zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností, 

 týkající se zpracování produktů ekologické akvakultury podle článků 6 a 7 nařízení Rady 

(ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování 

ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, vedoucí k novým nebo 

zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným postupům či k novým nebo 

zdokonaleným řídícím a organizačním systémům. 

 

Opatření spadá pod specifický cíl podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh. 

 

Způsob financování: podílové financování 

- příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů 

- příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů 

 

Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů, 

- způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč 

na každý jednotlivý projekt, 

- způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 

5 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt. 

Žadatelem mohou být: 

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury. 

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury 

provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 

http://eagri.cz/public/web/file/448380/Pravidla_5._2_b__OP_Rybarstvi_2014_2020_20160224_schvaleni.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/413173/Pravidla_pro_opatreni_5._3._OP_Rybarstvi_2014_2020.pdf


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     207 

A.2.8.4  Druhá výzva v Operačním programu Rybářství 2014 – 2020 

Informace o výzvě: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/prijem-

zadosti-ve-druhe-vyzve-op.html 

 

V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat 

Žádosti o podporu na projekty opatření: 

 

 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby – opatření je zaměřeno na 

vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. 

Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře. 

 

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit 

Pravidly pro žadatele a příjemce na projekty opatření 2.5 OP Rybářství 2014–2020 

Žadatelem mohou být: 

Příjemci dotace jsou podniky akvakultury, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů. 

Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.  Podpora může být také poskytnuta rybářským 

svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s 

rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů. 

 

Příjem žádostí ve druhé výzvě bude probíhat od 11. 10. 2016 od 9 hod. 

 

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly přijímány elektronicky prostřednictvím 

portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF. 

Termín uzávěrky: 

31. 11. 2016 ve 13 hodin. 

A.2.8.5  Třetí výzva v Operačním programu Rybářství 2014 – 2020 

Informace o výzvě: 

Podrobné informace 

 

V rámci třetí výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé 

předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření: 

 

5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně – opatření je zacíleno na 

poskytování podpory k zajištění široké informovanosti spotřebitele v návaznosti na požadavky 

zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. 

 

Příjemci podpory u třetí výzvy jsou Ministerstvo zemědělství a příspěvkové organizace 

Ministerstva zemědělství. 

Žadatelem mohou být: 

Příjemci dotace u třetí výzvy jsou Ministerstvo zemědělství a příspěvkové organizace Ministerstva 

zemědělství. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/prijem-zadosti-ve-druhe-vyzve-op.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/prijem-zadosti-ve-druhe-vyzve-op.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/treti-a-ctvrta-vyzva-op-rybarstvi-2014.html
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Termín uzávěrky: 

pro třetí výzvu končí příjem žádostí 31. 12. 2023 ve 13 hodin. 

A.2.8.6  Pátá a šestá výzva OP Rybářství 2014–2020 

Informace o výzvě: 

Podrobné informace 

Obsah V. výzvy 

Obsah VI. výzvy 

 

V rámci páté výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé 

předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření: 

 

 2.2 záměr a) Produktivní investice do akvakultury – opatření je zaměřeno na investice 

přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování 

tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, 

sociální struktury a životního prostředí. 

Žadatelem mohou být: 

Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky 

akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z 

akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být 

rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům. 

 

 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – opatření je zaměřeno 

na vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k 

produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení. 

Žadatelem mohou být: 

Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky 

akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z 

akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 

 

 5.3. Investice do zpracování produktů – opatření je zaměřeno na zvýšení podílu i 

sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, 

které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. 

Žadatelem mohou být: 

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo 

zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy 

pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost a riziko. 

 

V rámci šesté výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé 

předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření: 

 

 3.2. Sledovatelnost produktů – opatření je zacíleno na zlepšení sledovatelnosti produktů 

rybolovu a akvakultury (v rozsahu kontroly a prosazování společné rybářské politiky), a to 

zejména s ohledem na: 

- Globální, integrovaný a společný přístup. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/pata-a-sesta-vyzva-op-rybarstvi-2014.html
http://eagri.cz/public/web/file/475929/Obsah_5._vyzvy_OP_Rybarstvi_2014___2020.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/475931/Obsah_6._vyzvy_OP_Rybarstvi_2014___2020.pdf
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- Spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, Komisí a Evropskou agenturou pro 

kontrolu rybolovu. 

- Používání účinných moderních technologií kontroly pro dostupnost a kvalitu údajů 

o rybolovu. 

- Rámec Unie pro kontrolu, inspekci a prosazování. 

- Rozvoj kultury, dodržování pravidel a spolupráce mezi všemi hospodářskými 

subjekty a rybáři. 

Žadatelem mohou být: 

Příjemci podpory u šesté výzvy jsou Ministerstvo zemědělství, Generální ředitelství cel, a 

příslušné orgány podle článku 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 882/2004 

ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů 

týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, 

kdy „příslušným orgánem" se rozumí ústřední orgán členského státu odpovědný za organizování 

úředních kontrol nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc přenesena; podle potřeby 

se jím též rozumí odpovídající orgán třetí země. Jedná se např. o Státní veterinární správu, Státní 

zemědělskou a potravinářskou inspekci. 

Termín uzávěrky: 

od 11. 10. 2016 od 9 hod. 

Příjem žádostí pro pátou výzvu končí 31. 10. 2016 ve 13 hod. 

pro šestou výzvu končí příjem žádostí 31. 12. 2018 ve 13 hod. 

A.2.9 Program přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2014 – 2020 (PPS 

ČR – AT) – II. výzva 

Kontakt na řídící orgán v ČR:  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Odbor evropské územní spolupráce, Oddělení přípravy a metodiky programů přeshraniční 

spolupráce, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 

Pracoviště: Na Příkopě 3-5, 110 00 Praha 1 

Ing. Andrea Hanousková-Koubková, Tel.: +420 234 152 310, E-mail: andrea.hanouskova-

koubkova@mmr.cz 

Základní informace o Programu: 

http://www.at-cz.eu/cz/o-programu 

Příručka pro žadatele 

Informace o výzvě 

 

Příprava nového programu přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro 

programové období 2014-2020 probíhá již od ledna 2012. Přípravu zastřešuje Řídící orgán (Úřad 

vlády Dolního Rakouska) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). 

Nový Program je připravován v rámci pracovní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci českých a 

rakouských programových partnerů.  

 

Nový Program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním 

významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční 

dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad 

na české a rakouské příhraničí. 

 

mailto:andrea.hanouskova-koubkova@mmr.cz
mailto:andrea.hanouskova-koubkova@mmr.cz
http://www.at-cz.eu/cz/o-programu
http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty
http://www.at-cz.eu/cz/o-programu/novinky/podavani-novych-zadosti-pres-leto-2016
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V přípravném období byly na základě intenzivní spolupráce českých a rakouských programových 

partnerů a zapojení české a rakouské veřejnosti identifikovány potřeby a možnosti rozvoje 

programového území, které s ohledem na evropské, národní a regionální předpisy vytvořily rámec 

pro stanovení programové strategie: 

 

 Posílení stávajících kooperačních a komunikačních struktur a institucionální kapacity 

 

 Rozvoj inovativního a na kvalifikaci zaměřeného ekonomického a sociálního systému 

 

 Zajištění regionálně, přeshraničně dostupných pracovních míst, míst k bydlení, veřejných a 

soukromých služeb, inovace a know-how, přírodních a kulturních statků, stejně tak jako 

zlepšení jejich kvality 

 

 Posílení konkurenceschopnosti regionálních ekonomik s ohledem na změnu klimatu 

 

 Harmonizace zákonných a institucionálních rámcových podmínek 

 

Zůstal zachován princip vedoucího partnera, který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci 

projektu. Každý vedoucí partner musí mít min. jednoho zahraničního projektového partnera. 

 

Nově nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na 

rozdíl od současného programu, kdy stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě. 

 

Kritéria spolupráce jsou: 

- společná příprava projektu (povinné) 

- společná realizace projektu (povinné) 

- společný personál (volitelně povinné) 

- společné financování (volitelně povinné) 

 

Ke zpřísnění pravidel došlo i u naplňování indikátorů projektu, které budou stanoveny pro 

každou investiční prioritu, a každý projekt bude muset přispět k jejich naplnění. 

Oprávnění žadatelé: 

O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. 

Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu. Nově budou 

moci ve vybraných investičních prioritách žádat i podnikatelé. 

 

Projektové žádosti budou podávány elektronicky prostřednictvím nového elektronického 

monitorovacího systému (eMS). 

 

Programové území  
Programové území je vymezeno regiony NUTSIII.  Nově již neplatí pravidlo, které omezovalo u 

vzdálenějších rakouských regionů alokovat max. 20 % prostředků Programu, a rakouské regiony 

jsou tak zahrnuty do programového území bez omezení. Program podporuje pouze projekty, 

jejichž aktivity budou mít dopad ve zmíněném programovém území. Partneři musí pocházet z 

Rakouska nebo České republiky a alespoň jeden z partnerů musí sídlit v programovém území. 

Spoluúčast partnerů se sídlem mimo programové území je povolena, pokud jsou tito partneři 

nepostradatelní pro dosažení projektových cílů. 

 

Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj 
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Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-

Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf 

 

Prioritní osa Prostředky v EUR 

% podíl na 

alokaci 

programu 

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 12 482 301 
13 
  

2. Životní prostředí a zdroje 45 419 549 46 

3. Rozvoj lidských zdrojů 13 675 112 14 

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 20 369 075 21 

5. Technická pomoc 5 868 896 6 

 

 

Další informace o programu: 

Detailní informace 

Další informace 

Společná pravidla způsobilosti 

Program spolupráce Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 - finální verze 

 

Finanční rámec 

Plánovaný rozpočet Programu činí 97 mil. EUR z prostředků ERDF (společná alokace pro 

Českou republiku i Rakousko) 

Výše dotace bude činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

http://www.at-cz.eu/cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.at-cz.eu/data/download/cz/program/SPOLECNA_PRAVIDLA_ZPUSOBILOSTI.pdf
http://www.at-cz.eu/data/download/cz/program/Program_spoluprace_AT-CZ_2014-2020_schvaleny_EK_cerven_2015_CZ.pdf
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Tematické zaměření 

V Programu budou realizovány následujících tematické a specifické cíle: 

A.2.9.1 PRIORITNÍ OSA I – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a 

inovací 

Finanční alokace na PO I: cca 12,5 mil. EUR 

A.2.9.1.1 Specifický cíl 1 – Zlepšení a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit 

Investiční priorita 1a: 

Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a 

inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. 

 

Aktivity:   

- přípravné studie a plánovací aktivity pro investice ve V&I infrastruktuře, které 

budou společně využívány/sdíleny spolupracujícími V&V institucemi z obou stran 

hranice 

- investice do nových společně využívaných/sdílených V&I zařízení nebo rozšíření a 

modernizace technologických zařízení, výzkumných kapacit, laboratoří, které jsou 

v regionálním/přeshraničním zájmu 

- podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit (projektů) 

využívajících stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně 

hranice a pomoc při přípravě implementace výsledků. 

 

Záměrem je využít stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně hranice s 

cílem realizovat úspory z rozsahu a prostřednictvím společného používání zvýšit využití 

stávajících kapacit namísto nákupu podobných kapacit na obou stranách hranice. 

A.2.9.1.2 Specifický cíl 2 – Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do systému 

inovací  

Investiční priorita 1b: 

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, 

středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podpora investic 

v oblasti vývoje produktů a služeb, přenos technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, 

aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací 

prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, 

pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, 

zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. 

 

Aktivity: 

- Společné výzkumné projekty, přenosy technologií a přenosy know-how mezi 

výzkumnými/technologickými institucemi a podniky (včetně nezbytného vybavení 

pro výzkum a inovace) 

- Systémová opatření napomáhající podnikům (primárně MSP) připojit se k systému 

inovací a využívat výsledky regionálního systému výzkumu a inovací (včetně 

konkrétních služeb v sektoru výzkumu a inovací – zprostředkování informací, 
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kontaktů, poradenství a další pomoc podnikům (v první řadě MSP) zaměřená na 

jejich větší inovativnost) 

- Propagace aktivit v oblasti vytváření sítí a spolupráce mezi výzkumnými 

institucemi, vzdělávacími/výzkumnými institucemi, vysokými školami a podniky. 

 

Poskytne se podpora vytváření sítí a spolupráci, které umožňují podnikům 

(zejména MSP) využívat výsledky výzkumu a inovací, zvyšují jejich inovativnost a 

podporují je při vstupu do systému inovací. 

A.2.9.2 PRIORITNÍ OSA II – Životní prostředí a zdroje 

Finanční alokace na PO II: cca 45,4 mil. EUR 

A.2.9.2.1 Specifický cíl 1 – Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví 

společného regionu udržitelným způsobem 

Investiční priorita 6c: 

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. 

 

Aktivity:  

- systémová opatření podporující nebo vytvářející společný rámec (např. studie, 

strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a 

využívání kulturního a přírodního dědictví, 

- rekonstrukce, obnova, ochrana a propagace prvků kulturního a přírodního dědictví 

regionu (např. přírodní monumenty, chráněné oblasti, historické památky a muzea), 

- ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního 

regionu, splňujícího definici UNESCO (např. vědomosti a zkušenosti týkající se 

přírody apod.), 

- informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti veřejně přístupné 

turistické infrastruktury (např. informační tabule, návštěvnické systémy) s cílem 

udržitelného využití kulturních a přírodních památek, 

- zlepšení dopravní infrastruktury zahrnující silnice, cyklostezky a stezky pro pěší 

zajištující dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví pro veřejnost. 

Investice do silnic mohou být podpořeny pouze jako doplňkové k jiným investicím 

do přírodního a kulturního dědictví, podpořeným z ESI fondů a musí jednoznačně 

přispívat k dosahování vybraného tematického cíle, resp. investiční priority a jejího 

specifického cíle. Investice do silnic musí být doprovodného charakteru a jsou 

realizovány pouze jako doplňkové k opatřením v oblasti ochrany a zachování 

přírodního a kulturního dědictví přeshraničního regionu. 

A.2.9.2.2 Specifický cíl 2 – Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových 

služeb 

Investiční priorita 6d: 

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy, podpora ekosystémových služeb, včetně 

prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur. 

 

Aktivity: 

- investice do Zelené infrastruktury, tj. přírodní a krajinné prvky, které přispívají k: 
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 prevenci povodní anebo retenci vody (jako je obnova zátopových území, 

mokřadů, renaturalizace řek a říčních břehů, hodnocení a řízení rizik katastrof 

 adaptaci na klimatické změny nebo zmírnění negativních dopadů (včetně 

opatření řešících sucha), 

lepší migraci druhů ve společném regionu (umělé krajinné prvky apod.); 

- koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA 2000 a ostatních 

konceptů chráněných oblastí a dalších opatření podporujících zachování 

biodiverzity; 

- příprava a implementace společných přeshraničních mechanismů – např. výzkumů, 

studií, strategií, plánů, koordinovaných přístupů k řízení, zvyšování povědomí a 

vzdělávací činnosti a dalších společných strukturálních opatření v oblasti ochrany a 

využití přírody, krajiny a řek. 

 

Strategie a aktivity v rámci této investiční priority musí být v souladu s prioritami v rámci pilíře 

„Ochrana životního prostředí v Dunajském regionu“ a bude podporovat cíl řízení rizik na životní 

prostředí a zachování biologické rozmanitosti, krajiny a kvality vzduchu a půdy. 

A.2.9.2.3 Specifický cíl 3 – Podpora využití ekologicky inovativního potenciálu 

regionu 

Investiční priorita 6f: 

Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v 

odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění 

ovzduší. 

 

Aktivity:  

- implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních 

technologií a postupů ke zlepšení ochrany životního prostředí v rámci společného 

regionu (např. nakládání s odpady), 

- inovativní projekty implementované v rámci přeshraniční spolupráce, které se 

zaměřují na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení 

(plány řízení, pilotní akce, předávání know-how a osvědčených postupů atd.). 

- výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy implementované v rámci 

přeshraniční spolupráce na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti 

ochrany životního prostředí a účinného využívání zdrojů. 

A.2.9.3 PRIORITNÍ OSA III – Rozvoj lidských zdrojů 

Finanční alokace na PO III: cca 13,7 mil. EUR 

A.2.9.3.1 Specifický cíl 1 – Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních 

aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním 

regionu 

Investiční priorita 10b: 

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a 

celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělání, odborné 

přípravy a školení. 

 

Aktivity:   
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- přizpůsobení vzdělávacích podmínek/systémů hospodářským a kulturním potřebám 

společného regionu (uspokojení potřeb trhu práce atd.), 

- akce na podporu harmonizace systému odborného vzdělávání k uspokojování 

potřeb společného trhu práce (např. společné programy na podporu dlouhodobých 

stáží studentů ve firmách v příhraničních oblastech – „duální vzdělávání“), 

- rozvoj a implementace společných systémových opatření a společně 

implementované programy v oblasti vzdělávání v podobě: 

 studijních plánů/osnov, 

 výměn studentů a pracovníků, 

 přípravy základních zásad pro harmonizaci a uznávání kvalifikací, 

 specializovaných dvojstranných odborně vzdělávacích programů, 

 výuky cizích jazyků. 

 

Typy plánovaných intervencí zahrnují studie a odborné posudky, plánovací činnosti, jakož i 

investice do infrastruktury, zařízení a vybavení (za podmínek stanovených ve formě specifických 

výběrových kritérií). 

A.2.9.4 PRIORITNÍ OSA IV – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 

Finanční alokace na PO IV: cca 20,4 mil. EUR 

A.2.9.4.1 Specifický cíl 1 – Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve 

společném regionu 

Investiční priorita 11a: 

Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 

správy: podpora právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi. 

 

Aktivity:  

- podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí veřejného sektoru 

- posilování sítí (zvláště nevládních organizací) na místní/regionální úrovni a 

podpora potenciálu pro rozšíření spolupráce s jasným přeshraničním přístupem a 

cíli, 

- podpora integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany a institucemi a další 

místní aktivity zaměřené na soudržnost (SPF). 

 

Na podporu spolupráce a přeshraniční výměny mezi místními obyvateli a místními a regionálními 

iniciativami a institucemi v oblasti sociální a kulturní regionální integrace a rozvoje pro lepší 

vzájemné porozumění a vytváření společné regionální identity mohou být zřízeny speciální fondy. 

 

Příklady konkrétních oblastí/činností v rámci výše uvedených typů: 

 společné aktivity v rámci sociální, kulturní a jiné podobné spolupráce přispívající k 

vzájemnému porozumění a soudržnosti v příhraniční oblasti, 

 systematická spolupráce vzdělávacích institucí a institucí trhu práce, 

 spolupráce v oblasti dopravy – opatření pro lepší koordinaci a harmonizaci provozu 

veřejné dopravy v příhraničním regionu, opatření pro koordinaci rozvoje dopravních sítí 

atd., 

 spolupráce s orgány odpovědnými za řízení rizik, 

 spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí (vzájemná setkání, aktivity pro děti atd.), 
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 ostatní opatření týkající se spolupráce v oblasti veřejných služeb a činností ve veřejném 

zájmu. 

Uzávěrka žádostí: 

22. 9. 2016. 

A.2.9.4.2 Fond mikroprojektů (FMP) 

Informace o programu: 

Prozatím nejsou žádné podrobné informace k dispozici. Uzávěrka žádostí se předpokládá asi 

únoru 2017. 

A.2.10 Program přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 2014 – 2020 

(PPS ČR – SR)  

Řídící orgán: MPRV SR 

Kontakt na národní orgán v ČR:  

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Oddělení přípravy a metodiky 

 programů přeshraniční spolupráce, Na Příkopě 3-5, 110 00 Praha 1 

- Ing. Vladimír Šourek, Tel.: +420 2 3415 4558, E-mail: Vladimir.Sourek@mmr.cz 

 

Podání žádosti: 

 STS - Slovenská republika: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Odbor programov cezhraničnej spolupráce, 

Spoločný technický sekretariát, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33  

 

 Infobod - Česká republika:  

Centrum pro regionální rozvoj ČR Infobod, pobočka pro NUTS II Jihovýchod, Mariánské náměstí 

617/1 617 00 Brno – Komárov 

e-mail: infoservis@land.gov.sk / infobod@crr.cz, web: www.sk-cz.eu, infoservis@land.gov.sk 

 

Základní informace o Programu: 

Podrobné informace 

 

Příprava nového Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskou 

republikou pro programové období 2014 - 2020 probíhá již od února 2012. Přípravu zastřešuje 

řídící orgán (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SK) a vnitrostátní orgán (Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR). Na přípravě nového Programu se podílejí zástupci slovenských i českých 

programových partnerů.  

 

Oprávněným územím, ve kterém bude možné realizovat aktivity, jsou nadále oblasti pohraničí na 

úrovni NUTS III, rozprostírající se na území České a Slovenské republiky. Ve Slovenské 

republice jde o území Trnavského, Trenčínského a Žilinského samosprávného kraje a v 

České republice o území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.  
 

Program zároveň umožní realizaci aktivit v souladu s článkem 20, bod 2 nařízení 1299/2013, v 

rámci kterého za určitých podmínek bude možné realizovat aktivity mimo programového území.  

 

mailto:Vladimir.Sourek@mmr.cz
mailto:infobod@crr.cz
http://www.sk-cz.eu/
mailto:infoservis@land.gov.sk
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=243&page=1
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Program bude nadále uplatňovat princip vedoucího partnera, který ponese odpovědnost za 

realizaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít min. jednoho přeshraničního partnera. Při 

výběru projektů bude nadále kladen důraz na pozitivní přeshraniční dopad.  

 
Nové nařízení stanoví podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na 

rozdíl od současného programu, kdy stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě.  

 

Kritéria spolupráce jsou: 

- společná příprava projektu (povinné) 

- společná realizace projektu (povinné) 

- společný personál (volitelně povinné) 

- společné financování (volitelně povinné) 

 

K zpřísnění pravidel došlo i při naplňování ukazatelů výstupu projektu, které budou stanoveny 

pro každou investiční prioritu. Každý projekt bude muset přispět k jejich naplnění.  

Oprávnění žadatelé: 

O finanční příspěvek budou moci žádat veřejnoprávní, neziskové organizace nebo 

podnikatelské subjekty. Pro každou prioritní osu bude upřesněn seznam způsobilých žadatelů.  

Informace o programu: 

Detailní informace o výzvách 

 

Finanční rámec: 

Plánovaný rozpočet programu činí cca 90 mil. EUR z prostředků ERDF.  

Výše dotace bude max.. 85% z celkových způsobilých výdajů projektu.  

 

Finanční alokace: 14,4 mil. EUR 

http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/
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A.2.10.1 Prioritní osa I – Využívání inovačního potenciálu 

A.2.10.1.1 Investiční priorita 1 – Příprava a provádění společných vzdělávacích, 

odborných vzdělávacích a školících programů – 1. výzva 

A.2.10.1.1.1 Specifický cíl 1.1 - Zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby 

trhu práce s cílem zlepšení použitelnosti na trhu práce  

Podrobné informace: 

 

Typy oprávněných aktivit: 

 Tvorba, zavádění a ověřování nových a inovovaných společných vzdělávacích programů 

pro základní, střední a vysoké školy s důrazem na získání klíčových kompetencí 

požadovaných praxí. 

 Systematická institucionální spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, institucemi 

působícími v oblasti vzdělávání, zaměstnavateli a úřady práce s cílem zvýšení relevance 

vzdělávání s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v přeshraničním regionu. 

 Podpora výměny odborných znalostí a zkušeností, realizace výměnných pobytů a států pro 

pedagogický personál, žáků a studentů. 

 Podpora vytváření strategií, partnerství a regionálních "paktů" pro rozvoj lidských zdrojů, 

včetně celoživotního učení. 

 Zvyšování povědomí žáků a rodičů o nabídce vzdělávání prostřednictvím služeb kariérní 

orientace a poradenství, propagace a zvýšení atraktivity technických oborů a škol 

(řemeslné a přírodovědné obory). 

 Investice do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury realizovány pouze jako doplňkové 

aktivity s důrazem na zavádění inovativních technologií, nových prvků výuky, zvýšení 

podílu praktické přípravy, prvků výuky orientovaných na reálné potřeby trhu práce 

zejména v technických oborech, vybavení pro společnou odbornou přípravu. 

 Tvorba společných programů celoživotního učení pro dospělou populace, včetně zavádění 

nových přístupů ke zvyšování atraktivnosti a efektivnosti celoživotního učení pro firmy a 

jednotlivce. 

 

Oprávněným územím, ve kterém je možné realizovat projekty, jsou oblasti Slovensko-českého 

pohraničí na úrovni NUTS III - Trnavského kraje, Trenčínského kraje, Žilinského kraje. 

V České republice jde o území: Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje. 

 

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt - 20 000 EUR. Maximální celkové způsobilé 

výdaje na projekt - nejsou stanoveny. Orientační výše finančních prostředků vyčleněných na 

výzvu (zdroje EU) - 2 974 000 EUR. 

Žadatelem mohou být: 

- školy / vzdělávací instituce 

- komory a zájmová sdružení právnických osob 

- nevládní (nestátní) neziskové organizace 

- stát a jeho organizační složky 

- územní samospráva a její organizační složky 

- organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí 

- Evropské seskupení pro územní spolupráci 

- podnikatelé (zaměstnavatelé) 
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Termín uzávěrky: 

5. 9. 2016 

A.2.10.1.2 Investiční priorita 2 – Podpora investování firem do výzkumu a inovací 

a vytváření propojení a synergií mezi firmami, VaV centry a 

vysokoškolským vzdělávacím prostředím 

Tematický cíl: 

Posilnění výzkumu, technologického rozvoje a inovací. 

 

Typy podporovaných aktivit: 

- Propojování a podpora přeshraniční spolupráce mezi subjekty výzkumu, vývoje a inovací a 

podnikatelskou sférou (malé a střední podniky), včetně realizace výměnných pobytů 

vědeckých pracovníků a doktorandů. 

- Vytváření přeshraničních inovačních platforem (sítí, klastrů), jejichž primárním účelem je 

posílení využívání poznatků výzkumu a vývoje v praxi. 

- Přenos výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe a jeho další komercializace 

subjekty působícími v přeshraničním regionu. 

- Nástroje pro efektivní identifikaci společných potřeb produktivního sektoru a včasnou 

orientaci VaV aktivit na perspektivní odvětví a oblasti. 

- Příprava přeshraničních strategií na podporu inteligentního rozvoje a využívání inovací. 

- Optimalizace a spolupráce při využívání stávající infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací 

pro potřeby podnikatelské základny v přeshraničním regionu. 

- Příprava a zavádění inovativních forem podpory MSP v oblasti využívání výsledků VaV, 

hlavně inovační poukázky (Vouchers) pro malé a střední podniky. 

Žadatelem mohou být: 

- výzkumné instituce 

- vysoké školy s výzkumnými pracovišti 

- podnikatelské subjekty - malé a střední podniky 

- komory a zájmová sdružení právnických osob (včetně klastrů a sítí) 

- nevládní (nestátní) neziskové organizace 

- stát a jeho organizační složky 

- územní samospráva a její organizační složky 

- organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí 

- Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 

A.2.10.2 PRIORITNÍ OSA II – Kvalitní životní prostředí 

Finanční alokace: 60,4 mil. EUR 

A.2.10.2.1 Investiční priorita 3 – Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního 

a kulturního dědictví – Výzva č. 3 

A.2.10.2.1.1 Specifický cíl 2.1 - Zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví 

pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu 

Podrobné informace: 
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Typy podporovaných aktivit: 

 Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek 

přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví. 

 Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám 

(např. Značení, oddechové zóny) realizovány ve formě doplňkových aktivit. V rámci fondu 

malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity. 

 Plánování, příprava a budování cyklistických cest a turistických stezek s důrazem na 

zlepšení propojení kulturní a přírodně významných lokalit přeshraničním regionu. 

 Investiční aktivity na zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami 

zlepšením stavu silnic II. a III. třídy (rekonstrukce vybraných silničních úseků, zlepšení 

kvality povrchu vozovek, obnova stávajících a vybudování nových silničních prvků). 

 Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání 

přírodního a kulturního dědictví, tj spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví 

jako ucelených produktů pro návštěvníky. 

 Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního 

dědictví. 

 Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizovány ve formě doplňkových 

aktivit. 

 

Orientační výše finančních prostředků vyčleněných na výzvu (zdroje EU) - 14 332 000 EUR. 

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt - 20 000 EUR. Maximální celkové způsobilé 

výdaje na projekt - nejsou stanoveny. 

Žadatelem mohou být: 

- stát a jeho organizační složky 

- územní samospráva a její organizační složky 

- organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí 

- nevládní (nestátní) neziskové organizace 

- zájmová sdružení právnických osob 

- okresní a krajské organizace cestovního ruchu 

- Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 

Termín uzávěrky: 

3. 10. 2016 

A.2.10.2.2 Investiční priorita 4 – Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy 

a podpora ekosystémových služeb včetně sítě Natura 2000 a zelených 

infrastruktur – Výzva č. 4 

A.2.10.2.2.1 Tematický cíl 2.2 - Ochrana biodiverzity přeshraničního území 

prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení 

přírodně významných území 

Podrobné informace: 

 

Typy podporovaných aktivit: 

 Aktivity na zpracování podkladů a dokumentů pro efektivnější výkon péče o přeshraniční 

přírodně hodnotné území. 

 Realizace společných opatření směřujících ke zlepšení stavu druhů a stanovišť prioritního 

zájmu. 
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 Realizace společných opatření na předcházení zhoršování stavu druhů a stanovišť v 

přeshraničním území. 

 Budování ekostabilizačních prvků v zemi a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury. 

 Tvorba a realizace společných přeshraničních plánů řízení / managementu přírodně 

hodnotných území, jejich vybraných částí a okolního území (včetně chráněných území). 

 Společné výzkumné činnosti podporující zlepšení přeshraniční péče a ochrany o přírodně 

významná území (vybrané stanoviště, druhy). 

 Monitorování a vyhodnocování stavu a vývoje stanovišť a druhů, výměna vzájemných 

informací, dat a poznatků. 

 Společné činnosti na prevenci a odstraňování následků eroze půdy, kultivaci půdy. 

 

Orientační výše finančních prostředků vyčleněných na výzvu (zdroje EU) - 2 704 000 EUR. 

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt - 20 000 EUR. Maximální celkové způsobilé 

výdaje na projekt - nejsou stanoveny. 

Žadatelem mohou být: 

- stát a jeho organizační složky 

- územní samospráva a její organizační složky 

- organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí 

- nevládní (nestátní) neziskové organizace 

- zájmová sdružení právnických osob 

- Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 

Termín uzávěrky: 

3. 10. 2016 

A.2.10.3 PRIORITNÍ OSA III – Rozvoj místních iniciativ 

Finanční alokace: 9,9 mil. EUR 

A.2.10.3.1 Investiční priorita 5 – Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce 

mezi občany a institucemi – Výzva č. 2 

A.2.10.3.1.1 Specifický cíl 3.1 - Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce 

místních a regionálních aktérů 

Podrobné informace: 

 

Typy oprávněných aktivit: 

 Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu. 

 Posilování institucionální kapacity a dovedností organizačních struktur v oblastech 

efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví. 

 Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy. 

 Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur. 

 

Orientační výše finančních prostředků vyčleněných na výzvu (zdroje EU) - 4 506 942 EUR. 

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt - 20 000 EUR. Maximální celkové způsobilé 

výdaje na projekt - nejsou stanoveny. 
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Žadatelem mohou být: 

- stát a jeho organizační složky 

- územní samospráva a její organizační složky 

- organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí 

- nevládní (nestátní) neziskové organizace 

- komory a zájmová sdružení právnických osob 

- školy / vzdělávací instituce 

- Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 

Termín uzávěrky: 

5. 9. 2016  

A.2.10.3.2 Fond mikroprojektů (FMP) 

Finanční alokace: 10 % z celkové alokace PPS ČR – SR 2014-2020, tj. 9,01 mil. EUR  

Správce FMP: Region Bílé Karpaty (LP), Žilinský samosprávný kraj (PP) 

Mikroprojekty budou realizovány v rámci PO 3 – rozvoj místních iniciativ (60 %) a PO 2 – 

kulturní a přírodní dědictví (40 %) 
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A.2.11 Evropská územní spolupráce 2014- 2020 (další programy mimo 

přeshraniční spolupráce) 

A.2.11.1 OP Meziregionální spolupráce - INTERREG EUROPE – 2. výzva 

Kontakt:  

Národní koordinátor a Národní kontaktní místo programu INTERREG EUROPE v ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6 

Pracoviště: Na Příkopě 3-5, 110 15 Praha 1 

Email: meziregionalni@mmr.cz, Tel: 234 154 415, www.strukturalni-fondy.cz 

 

Společný sekretariát programu INTERREG EUROPE 

INTERREG IVC Secretariat, 45D rue de Tournai - Arcuriales - 5e étage, 59000 LILLE – France 

Email: info@interreg4c.eu, Tel: +33328144101  

 

INTERREG EUROPE pokrývá celé území EU plus Švýcarska a Norska a umožňuje realizovat 

projekty s partnery napříč Evropou. Celkový rozpočet programu na roky 2014-2020 je 359 mil. 

Eur. 

 

Program INTERREG EUROPE je nástupce programu INTERREG IVC, který byl zaměřen na 

výměnu dobré praxe a přenos této praxe do ostatních oblastí regionální politiky. Program 

INTERREG EUROPE, podobně jako INTERREG IVC bude i nadále primárně zaměřen na 

realizaci projektů v oblasti výměny dobré praxe s cílem zlepšit implementaci regionální/kohezní 

politiky (zvláště programů v rámci Cíle 1 – Investice do růstu a zaměstnanosti) a tím přispívat k 

naplnění cílů Strategie Evropa 2020 v oblasti inteligentního, udržitelného a růstu podporujícího 

začlenění. Těchto cílů by mělo být dosaženo prostřednictvím dvou aktivit:  

 

 1) Platformy (Policy Learning Platforms): Platformy budou sloužit jako „zdrojové 

středisko poznatků“ podporující průběžné osvojování celoevropských regionálních politik 

ve vybraných tematických oblastech především s ohledem na implementaci cílů programu 

Investice pro růst a zaměstnanost a případně programu Evropská územní spolupráce. Cíle 

platformy jsou následující: 

- Přispět k celoevropskému budování kapacit budováním podpůrných kontaktních 

sítí a sítí pro výměnu zkušeností mezi příslušnými aktéry zapojenými do programů 

Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. 

- Využít výsledky projektů meziregionální spolupráce a zpřístupnit je širší skupině 

aktérů zapojených do regionálních politik v celé Evropě. 

 

Platforma nabízí činnosti a služby pro celou komunitu regionálních aktérů a zúčastněných stran, 

zejména těch, kteří jsou v celé Evropě zapojeni do programů Investice pro růst a zaměstnanost a 

Evropská územní spolupráce. 

 

 2) Meziregionální projekty: Druhou, a hlavní aktivitou programu budou i nadále 

meziregionální projekty zaměřené na výměnu dobré praxe a přenos (využití) této praxe do 

ostatních operačních programů, zvláště do programů Cíle 1. Bude se jednat o podobné 

projekty, které se již realizovaly v rámci programu INTERREG IVC. Cílem těchto 

projektů je zlepšit implementaci politik zúčastněných regionů podpořením výměny 

zkušeností a sdílení praktických postupů mezi jednotlivými aktéry regionální důležitosti se 

specifickým cílem připravit zapracování získaných zkušeností a poznatků do regionálních 

mailto:meziregionalni@mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/
mailto:info@interreg4c.eu
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politik a opatření. Prostřednictvím těchto projektů hodlá INTERREG EUROPE zlepšit 

především realizaci programů Investice pro růst a zaměstnanost zúčastněných regionů a 

případně realizaci programů Evropské územní spolupráce. Uvedená spolupráce může vést 

ale také k lepší implementaci dalších regionálních programů a politik zaměřených na 

vybranou tematickou oblast. 

 

Projekty meziregionální spolupráce mají dvě fáze: 

- Fáze č. 1 je určena k výměně zkušeností s politikou a k přípravě implementace získaných 

poznatků. Na závěr této fáze bude každý z partnerských regionů schopen vypracovat akční 

plán pro zapracování zkušeností získaných spoluprací do svých regionálních politik a 

programů (Investice pro růst a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce). Akční plány 

stanoví opatření, která budou zapracována, jejich časový harmonogram, dílčí kroky, 

odpovědné aktéry, náklady (pokud nějaké budou) a zdroje financování. Partneři do všech 

činností aktivně zapojí příslušné relevantní regionální aktéry. 

- Fáze č. 2 je monitorovací. V jejím průběhu budou jednotlivé partnerské regiony 

monitorovat implementaci svých akčních plánů odpovědnými aktéry na území příslušného 

regionu. Implementace akčních plánů jako takových není z prostředků programu 

INTERREG EUROPE financována. Monitorování bude probíhat především v kontextu 

jednotlivých regionů. Meziregionální partnerství se však může v rámci této monitorovací 

fáze rozhodnout uspořádat společné aktivity, a pokračovat tak v procesu osvojování 

politik.  

 

V řádně zdůvodněných případech může fáze č. 2 zahrnovat také pilotní projekty, jejichž cílem 

bude otestovat určité části akčního plánu ještě předtím, než budou plně zapracovány do 

regionálního programu (Investice pro růst a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce). 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

http://www.interregeurope.eu/ 

 

Program INTERREG EUROPE se zaměří na 4 priority: 

A.2.11.1.1 Priorita 1: Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

Tematický cíl 1: 

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

 

Investiční priorita 1(a): 

Posílení výzkumné a inovační infrastruktury i kapacit k rozvoji vysoké kvality výzkumu a vývoje a 

podpora center kompetence, především v oblastech, které jsou v evropském zájmu. 

 

 Specifický cíl 1.1: Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje, zejména 

programů Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů Evropské územní 

spolupráce, v oblasti výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit. 

 

Očekávané výsledky: 

- Hlavní zamýšlenou změnou je lepší implementace politik a programů regionálního 

rozvoje, zejména programů Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů 

Evropské územní spolupráce, v oblasti regionálních infrastruktur pro výzkum a inovace a v 

oblasti kapacit pro rozvoj vynikající kvality výzkumu a inovací. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.interregeurope.eu/
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- K dosažení růstu taženého inovacemi musí regionální úřady i další aktéři regionální 

důležitosti posílit ty aspekty, které inovace umožňují: infrastruktury a kapacity potřebné 

pro výzkum a inovace, které by se úspěšně rozvíjely v odvětvích s vysokým inovačním 

potenciálem. Mnoho regionů EU identifikuje tyto klíčové sektory v regionálních 

inovačních strategiích pro inteligentní specializaci. 

- Regionální politiky pro inovační infrastrukturu a kapacity se musí zaměřovat na takové 

otázky, jako je dostupnost výzkumných a kompetenčních center a ICT infrastruktury, a 

zajistit, aby vzdělávací systém poskytoval kvalifikace potřebné v inovativních odvětvích a 

aby existovala veřejná zařízení pro financování a podporu výzkumných a inovačních 

aktivit. 

- Program bude podporovat výměnu zkušeností a postupů mezi regionálními aktéry se 

specifickým cílem připravit zapracování získaných zkušeností a poznatků do regionálních 

politik a projektů zaměřených na posílení inovační infrastruktury a kapacit – především 

prostřednictvím programů Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní 

spolupráce, ale také prostřednictvím dalších programů zúčastněných regionů. 

- Program napomůže osvojování politiky a využití poznatků tím, že příslušné postupy a 

výsledky projektů meziregionální spolupráce a další zkušenosti široce zpřístupní 

regionálním aktérům zapojeným do podpory inovací v programech Investice pro růst a 

zaměstnanost, Evropská územní spolupráce a dalších. 

- Toto meziregionální sdílení postupů a osvojování politiky posílí kapacity (dovednosti, 

znalosti) zúčastněných jednotlivců a organizací a připraví zavádění získaných poznatků do 

praxe. Výsledkem bude lepší implementace programů (Investice pro růst a zaměstnanost a 

Evropská územní spolupráce) a politik v oblasti infrastruktury pro vývoj a inovace v 

dotčených regionech.  

 

Investiční priorita 1(b): 

Podpora investic podniků do inovací a výzkumu a rozvoj vztahů a synergií mezi podniky, 

výzkumnými centry a vysokými školami, především v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu 

technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, kulturních a kreativních odvětví, využití 

veřejných služeb, stimulace poptávky, networkingu, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím 

inteligentní specializace a podpory technologického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, 

opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v 

klíčových technologiích, a šíření technologií pro všeobecné využití. 

 

 Specifický cíl 1.2: Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje, zejména 

programů Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů Evropské územní 

spolupráce, které v regionálních inovačních řetězcích „inteligentní specializace“ a 

inovačních příležitostí podporují aktéry v zavádění inovací.  

 

Očekávané výsledky: 

- Hlavní očekávanou změnou je lepší implementace regionálních politik a programů, 

především programu Investice pro růst a zaměstnanost a v relevantních případech také 

programu Evropské územní spolupráce, které opatřeními týkajícími se kromě jiného 

například rozvoje klastrů orientovaných na výzkum, spolupráce na základě modelu „trojité 

šroubovice“ či podpory podnikatelských aktivit podpoří uskutečňování inovací v rámci 

regionálních inovačních řetězců. 

- Regionální orgány a jejich inovační partneři potřebují podpořit spolupráci a společné 

aktivity podniků, výzkumných a vývojových center a vysokých škol v hlavních oblastech, 

kde se v daném regionu nabízejí příležitosti pro inteligentní specializaci a inovace.  

- Vytvoření účinných inovačních ekosystémů může napomoci přenosu technologií a přispět 

ke vzniku nových výsledků výzkumu a vývoje a k jejich ekonomickému využití.  Regiony 

musí v zájmu zvýšení růstu taženého inovacemi ve svých hlavních odvětvích s největším 
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inovačním potenciálem rozvíjet a kultivovat klastry orientované na výzkum. Regionální 

aktéři mohou rovněž navrhnout opatření, která vzbudí poptávku po inovacích, například 

prostřednictvím zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací. 

- Program bude podporovat výměnu zkušeností v této oblasti mezi regionálními aktéry z 

různých částí Evropy s cílem připravit zapracování získaných zkušeností a poznatků do 

regionálních programů Investice pro růst a zaměstnanost, Evropská územní spolupráci a 

dalších relevantních regionálních programů. Program rovněž napomůže osvojování 

politiky a využití poznatků zpřístupněním příslušných postupů a výsledků projektů 

meziregionální spolupráce a dalších zkušeností regionálním aktérům zapojeným do 

podpory inovací v programech Investice pro růst a zaměstnanost, Evropská územní 

spolupráce a dalších. 

- Tato meziregionální výměna postupů a osvojování politiky posílí kapacity (dovednosti, 

znalosti) zúčastněných jednotlivců a organizací a připraví zavádění získaných poznatků do 

praxe. Výsledkem bude lepší implementace programů (Investice pro růst a zaměstnanost a 

Evropská územní spolupráce) a politik pro podporu inovací v dotčených regionech. 

A.2.11.1.2 Priorita 2: Konkurenceschopnost malých a středních podniků 

Tematický cíl 3: 

Zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

 

Investiční priorita 3(d): 

Podpora kapacity MSP zapojovat se do růstu na regionálních, národních a mezinárodních trzích a 

do inovačních procesů. 

 

 Specifický cíl 2.1: Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje, zejména 

programů Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů Evropské územní 

spolupráce, které podporují MSP ve všech fázích jejich životního cyklu, aby se rozvíjely, 

rostly a byly aktivní na poli inovací. 

 

Očekávané výsledky: 

- Hlavní očekávanou změnou je lepší implementace regionálních politik a programů, 

především programů Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce, 

které podporují vznik, rozvoj a růst malých a středních podniků. 

- Potenciál podniků vytvářet nové nebo využívat stávající tržní příležitosti se odvíjí od 

přítomnosti podnikatelských dovedností. Regionální politika proto musí aktivně 

podporovat rozvoj podnikání a budování kapacit jakožto základní stavební kameny vzniku 

nových podniků a jejich růstu. 

- Stejně tak je nanejvýš důležité, aby regionální orgány a aktéři zajišťující podporu 

podnikání adekvátně reagovali na hlavní překážky, které brání podnikům v dalším růstu, 

jakými jsou například přístup k financování (např. prostřednictvím půjček umožňujících 

získat počáteční kapitál nebo prostřednictvím záruk), znalostem či přístup na zahraniční 

trhy. U některých prioritních cílových skupin politiky zaměřené na podnikání (např. mladí 

lidé, přistěhovalci nebo podnikatelky) může být zapotřebí specifické podpory. 

- Transparentní a spolehlivé podnikatelské prostředí je důležité pro všechny ekonomické 

aktéry. Regionální postupy by mohly být k podnikatelům vstřícnější, například pokud jde o 

zadávání veřejných zakázek nebo elektronickou fakturaci. 

- Program bude podporovat výměnu zkušeností a postupů mezi regionálními aktéry s cílem 

připravit zapracování získaných zkušeností a poznatků do regionálních politik a opatření 

zaměřených na podporu MSP a podnikání.  
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- Program rovněž napomůže osvojování politiky a využití poznatků tím, že příslušné 

postupy a výsledky meziregionální spolupráce a další zkušenosti zpřístupní a poskytne 

regionálním aktérům zapojeným do podpory inovací v programech Investice pro růst a 

zaměstnanost, Evropská územní spolupráce a dalších.  

- Tato meziregionální výměna postupů a osvojování politiky posílí kapacity (dovednosti, 

znalosti) zúčastněných jednotlivců a organizací a připraví zavádění získaných poznatků do 

praxe. Výsledkem je lepší implementace programů Investice pro růst a zaměstnanost nebo 

Evropská územní spolupráce, ale také jiných programů a politik zúčastněných regionů. 

A.2.11.1.3 Prioritní osa 3: Nízkouhlíkové hospodářství 

Tematický cíl 4: 

Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích 

 

Investiční priorita 4(e): 

Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy území, především pro městské oblasti, včetně 

podpory udržitelné multimodální městské mobility a zmírnění dopadů příslušných adaptačních 

opatření. 

 

 Specifický cíl 3.1: Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje, zejména 

programů Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů Evropská územní 

spolupráce, které se zabývají přechodem na nízkouhlíkové hospodářství. 

 

Očekávané výsledky: 

- Hlavní očekávanou změnou je lepší implementace regionálních rozvojových politik a 

programů, především programu Investice pro růst a zaměstnanost a v relevantních 

případech také programu Evropská územní spolupráce při podpoře přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství.  

- Mezi regionální politiky a intervence v této oblasti patří podpůrná opatření a investice s 

cílem zvýšit energetickou účinnost včetně investic a opatření zaměřených na veřejné 

budovy a sektor bydlení. Mají také za cíl zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 

celkové skladbě zdrojů energie, a to podporou a usnadněním výroby a distribuce energie z 

obnovitelných zdrojů. Další klíčovou oblastí je snížení emisí skleníkových plynů 

způsobovaných podniky a domácnostmi v souvislosti se spotřebou energie, mobilitou a 

jinými zdroji.  

- Jsou zapotřebí integrované regionální nízkouhlíkové strategie, které identifikují 

nejslibnější oblasti intervence, mobilizují zúčastněné strany, usnadní a zprostředkují 

investice z veřejných a soukromých zdrojů a zvýší povědomí obyvatel, podniků a dalších 

aktérů o potřebě použití nízkouhlíkových alternativ a o příležitostech, které se nabízejí. 

Regionální orgány mohou rovněž usnadnit rozvoj nízkouhlíkových inovací a urychlit jejich 

zavádění prostřednictvím ekologických veřejných zakázek a regionálních pilotních a 

investičních programů. 

- Program bude podporovat výměnu zkušeností a postupů mezi regionálními aktéry se 

specifickým cílem připravit zapracování získaných zkušeností a poznatků do regionálních 

politik a projektů. Program také napomůže osvojování politiky a využití poznatků tím, že 

příslušné postupy a výsledky projektů meziregionální spolupráce a další zkušenosti 

zpřístupní regionálním aktérům.  

- Tato meziregionální výměna postupů a osvojování politiky posílí kapacity (dovednosti, 

znalosti) zúčastněných jednotlivců a organizací a pomůže lépe naplánovat zavádění 

získaných poznatků do praxe. Výsledkem je lepší implementace programů (Investice pro 
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růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce) a směrnic týkajících se 

nízkouhlíkového hospodářství. 

A.2.11.1.4 Prioritní osa 4: Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů 

Tematický cíl 6: 

Ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů 

 

Investiční priorita 6(c): 

Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

 

 Specifický cíl 4.1: Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje, zejména 

programů Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů Evropská územní 

spolupráce, v oblasti ochrany a rozvoje přírodního a kulturního dědictví. 

 

Očekávané výsledky: 

- Hlavní očekávanou změnou je lepší implementace regionálních rozvojových politik a 

programů, především programu Investice pro růst a zaměstnanost a v relevantních 

případech také programu Evropské územní spolupráce při podpoře přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství. 

- Regionální aktéři potřebují na svých územích zajistit ochranu ekosystémů a zranitelných 

prvků krajiny a zabránit ztrátě biodiverzity a degradaci půdy, aby tak zamezili (dalšímu) 

znehodnocování tohoto přírodního bohatství. Udržitelné řízení a využívání přírodního 

prostředí může také podporovat udržitelný regionální rozvoj založený na tzv. eko-

systémových službách (např. opylování v zemědělství nebo přírodní povodňové retenční 

oblasti) a přirozené kvalitě (např. cestovní ruch, přitažlivost regionu). Podobná logika platí 

i pro zachování a využívání regionálního kulturního dědictví.  

- Regionální aktéři zapojení do správy přírodního a kulturního dědictví musí definovat 

koordinované, do konkrétních lokalit zasazené strategie, které najdou rovnováhu mezi 

ochrannými opatřeními a udržitelným využíváním tohoto bohatství. To může zahrnovat 

zlepšení systémů ochrany biodiverzity, udržitelné využívání lokalit NATURA 2000 nebo 

jiných chráněných oblastí, prohloubení znalostí a uvědomění aktérů. 

- Program podporuje výměnu zkušeností a postupů mezi regionálními aktéry s cílem 

připravit zapracování získaných zkušeností a poznatků do regionálních politik a opatření. 

Program také napomůže osvojování politiky a využití poznatků tím, že příslušné postupy a 

výsledky projektů meziregionální spolupráce a další zkušenosti zpřístupní regionálním 

aktérům.  

- Tato meziregionální výměna postupů a osvojování politiky posílí kapacity (dovednosti, 

znalosti) zúčastněných jednotlivců a organizací a pomůže lépe naplánovat zavádění 

získaných poznatků do praxe. Výsledkem je lepší implementace programů (Investice pro 

růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce) a politik týkajících se přírodního a 

kulturního dědictví. 

 

 Specifický cíl 4.2: Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje, zejména 

programů Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů Evropská územní 

spolupráce, zaměřených na zvýšení efektivity využívání zdrojů, ekologický růst, 

ekologické inovace a řízení dopadů na životní prostředí. 

 

Investiční priorita 6(g): 
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Podpora přechodu průmyslu směrem k hospodářství efektivně využívajícímu zdroje, podpora 

ekologického růstu, ekologických inovací a řízení dopadů na životní prostředí ve veřejném i 

soukromém sektoru. 

 

Očekávané výsledky: 

- Hlavní očekávanou změnou je lepší implementace regionálních politik a programů, 

především programů Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce, 

které podporují přechod regionů na ekonomiku efektivně využívající zdroje založenou na 

ekologickém růstu a ekologických inovacích a které umožňují lépe řídit dopady na životní 

prostředí. 

- Přírodní zdroje jako kovy, minerály, jednotlivé druhy paliva či dřevo, ale také voda, půda a 

čistý vzduch se stávají stále vzácnějšími. Využití těchto prostředků účinným a vědomým 

způsobem je zásadní pro dosažení udržitelného růstu v Evropě a přináší také významné 

ekonomické příležitosti. 

- Regionální aktéři mohou napomoci podnikům v ekologickém růstu a uplatňování 

ekologických inovací při vývoji nových výrobků a služeb, redukování potřebných 

výrobních vstupů, minimalizaci produkce odpadu a lepším hospodaření se surovinami. A 

mohou vést k zavádění nových ekologických výrobků a služeb, například prostřednictvím 

ekologických veřejných zakázek. 

- Mohou také šířit mezi podniky a domácnostmi povědomí o potřebě změnit spotřební 

chování a snížit množství produkovaného odpadu a emisí znečišťujících ovzduší, půdu a 

vodu a poskytnout příslušné pobídky. A regionální orgány mohou investovat do dalšího 

zlepšování (řízení) nakládání s odpady a zpracování a recyklace vody. 

- Program bude podporovat výměnu zkušeností a postupů mezi regionálními aktéry s cílem 

připravit zapracování získaných zkušeností a poznatků do regionálních politik a projektů. 

A program napomůže osvojování politiky a využití poznatků tím, že příslušné postupy a 

výsledky projektů meziregionální spolupráce a další zkušenosti zpřístupní regionálním 

aktérům. 

- Tato meziregionální výměna postupů a osvojování politiky posílí kapacity (dovednosti, 

znalosti) zúčastněných jednotlivců a organizací a připraví zavádění získaných poznatků do 

praxe, což povede k lepší implementaci programů (Investice pro růst a zaměstnanost a 

Evropská územní spolupráce) a politik zaměřujících se na efektivní využívání zdrojů, 

ekologický růst a řízení dopadů na životní prostředí. 

Žadatelem mohou být: 

Příjemci:  

Projektovými partnery, kteří budou moci čerpat finance z programu, jsou veřejné a veřejnoprávní 

subjekty napříč všemi státy EU + Švýcarska a Norska. Soukromé subjekty se budou moci projektů 

účastnit bez finančního přispění programu. V současnosti stále ještě probíhá diskuze o možnosti 

účastí v projektech (a tím i čerpání financí z rozpočtu programu) těch institucí, které se pohybují 

mezi veřejnou a soukromou sférou, např. obchodní komory. O výsledku této diskuze budete 

informováni. 

 

Indikativní výčet možných projektových partnerů: 

- Obce, města, kraje 

- Regionální rozvojové agentury, případně jiné agentury splňující definici 

veřejnoprávního subjektu (energetické agentury, agentury pro životní prostředí, 

dopravní podniky…) 

- Ministerstva 

- Veřejné výzkumné a vzdělávací instituce  

 

Hlavní cílové skupiny, kterým jsou určené služby a výstupy Platforem:  
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- Subjekty zapojené do řízení a implementace programů Investice pro růst a 

zaměstnanost a programů Evropské územní spolupráce 

- Možní příjemci programů Investice pro růst a zaměstnanost a programů Evropské 

územní spolupráce 

- Subjekty, které se pohybují v problematice řešené platformou. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.11.2 OP Nadnárodní spolupráce 2014 - 2020 

A.2.11.2.1 Central Europe 2020 – 2. výzva 

Kontakt:  

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Oddělení mezinárodních 

územních vazeb, Koordinátor příprav a realizace OP CENTRAL EUROPE 2020 v ČR, 

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 

Pracoviště: Na Příkopě 3-5, Tel: 234 154 414, 234 154 016, nadnarodni@mmr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

http://www.central2020.eu/ 

 

Operační program CENTRAL EUROPE 2020 bude navazovat na operační program 

nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v současném programovém 

období 2007-2013.  

 

Bude realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo 

(regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední 

Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, 

Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, 

autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika 

(celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země). 

 

Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je 

řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se budou moci zapojit subjekty 

z veřejného i soukromého sektoru. Projekty jsou spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% 

způsobilých výdajů. Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřeno Město 

Vídeň. 

 

mailto:nadnarodni@mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/CENTRAL-EUROPE-otevrel-druhou-vyzvu
http://www.central2020.eu/
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Podrobné informace k výzvě: 

2. Výzva - CZ info 

 

Dne 26. dubna 2016 byla spuštěna druhá výzva k předkládání návrhů na základě rozhodnutí 

monitorovacího výboru programu na zasedání v Dubrovníku ve dnech 14. a 15. dubna. Rozpočet 

ERDF k dispozici pro nadnárodní projekty bude orientačně okolo 90 milionů EUR. Výzva bude 

ukončena dne 23. června 2016. 

 

Budou podpořeny ty nejlepší nadnárodní nápady, které reagují na výzvy sdílené přes střední 

Evropu - související s inovacemi, snižováním emisí CO2, přírodními a kulturními zdroji nebo 

dopravy. Partnerství projektu mohou být vytvořeny veřejných i soukromých organizací. Plné 

žádosti musí být předloženy v jednom kroku postupu, a budou důkladně posouzeny předtím, než 

monitorovací výbor program přijme rozhodnutí o financování do začátku roku 2017. 

 

Pro lepší přehled o již dostupných partnerství a projektových záměrech, se připojte k bezplatné 

INTERREG CENTRAL EUROPE společenství. 

 

Pro podrobnější informace o výzvě a řízení aplikací, naleznete v manuálu aplikace a další 

relevantní dokumenty. Můžete si také rezervovat místo v národních a nadnárodních podpůrných 

opatření, včetně akcí a školení. 

 

Na rozdíl od předešlé výzvy bude 2. výzva jednokolová a potrvá 2 měsíce. Žádosti budou moci 

být však nadále podávány do všech čtyř priorit, včetně všech jejich specifických cílů. 

 

Prioritní osa 1      

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy 

1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity 

ve střední Evropě 

1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve 

středoevropských regionech 

 

Prioritní osa 2     

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/CENTRAL-EUROPE-otevrel-druhou-vyzvu
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Project_Ideas.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Document_Overview.html
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Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě 

2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z 

obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře 

2.2 Zlepšit územně založené strategie energetického plánování a politiky přispívající ke 

zmírňování klimatických změn 

2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise 

CO2 

 

Prioritní osa 3     

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě 

3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a 

udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů 

3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů 

3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, 

kde se bude lépe žít 

 

Prioritní osa 4    

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě 

4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší 

napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě 

4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití 

ekologických multimodálních dopravních řešení  

 

Míra spolufinancování 

Použijí se tyto sazby spolufinancování: 

- Až 85% pro žadatele Chorvatska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, 

Slovinska; 

- Až 80% pro žadatele z Rakouska, Německa, Itálie; 

- Až 80% pro žadatele, nacházejících se v regionech EU mimo oblast Interreg 

CENTRAL EUROPE programu. 

 

V případě, že žadatelé mají v úmyslu realizovat činnosti, která je považována za státní podporu 

relevantní, Maximální výše grantu bude vypočtena použitím režimu de minimis 3 při respektování 

procenta spolufinancování uvedené výše. V případě, že činnosti, které mají být provedeny v EU-

partnery ze zemí mimo oblast STŘEDNÍ EVROPA být považovány za státní podporu relevantní, 

účast těchto partnerů nebudou moci z důvodu nemožnosti monitorovacího výboru programu pro 

ověření výsledku státní podpory hodnocení jménem členského státu, se neúčastní programu. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.11.2.2 Interreg Danube 

Kontakt:  

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Oddělení mezinárodních 

územních vazeb, Koordinátor příprav a realizace OP DANUBE 2020 v ČR, Staroměstské nám. 6, 

110 15 Praha 1 

Pracoviště: Na Příkopě 3-5, Tel: 234 154 414, 234 154 016 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
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První sada dokumentů Manuálu pro žadatele je pro zájemce o 1. výzvu programu Interreg 

DANUBE 

 

ČR je součástí skupiny pro přípravu dalšího programu v rámci Nadnárodní spolupráce. 

 

V prosinci 2012 Evropská komise navrhla vytvoření nového programu nadnárodní spolupráce pro 

období 2014-2020. Dunajský program zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, 

Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, 

Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina. 

 

 
Geografické vymezení koresponduje s vymezením EU strategie Dunajský region přijaté v roce 

2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje vyvinuté pro 

podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se území a cíle poskytují 

možnost spolupráce; kromě toho přispění k tematickým cílům strategie realizací příslušných 

projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí 

v rámci strategie pro Podunají. 

 

Tematické zaměření programu bude definováno v souladu s relevantní evropskou legislativou, 

národními prioritami států a potřebami programového území. Témata řešena v rámci jednotlivých 

priorit by měla zahrnovat většinu tradičních témat řešených nadnárodní spoluprací jako jsou 

inovace, doprava, životní prostředí atd. 

 

Implementace programu bude koordinována z maďarské Budapešti. Implementační struktury 

programu jsou navrženy v novém uspořádání s přihlédnutím k potřebě zjednodušení postupů a 

principu nadnárodnosti jakožto hlavní zásady. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube/Novinky/1-cast-manualu-pro-zadatele-Interreg-DANUBE-je-k-dispozici
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube/Novinky/1-cast-manualu-pro-zadatele-Interreg-DANUBE-je-k-dispozici
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Ze závěrů diskuzí s odbornou veřejností, veřejné konzultace, online fórum na nadnárodní úrovni, 

národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států v rámci pracovní 

skupiny (Task Force) k obsahovému zaměření vyplynula následující témata: 

A.2.11.2.2.1 Prioritní osa 1 - Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region 

 1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem 

 1.2. Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace 

A.2.11.2.2.2 Prioritní osa 2 - Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský 

region 

 2.1. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů 

 2.2. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory 

 2.3. Rozvoj nadnárodního vodního managmentu a prevence povodňových rizik 

 2.4. Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof 

A.2.11.2.2.3 Prioritní osa 3 - Lépe propojený Dunajský region 

 3.1. Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost 

městských a venkovských oblastí 

 3.2. Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti 

A.2.11.2.2.4 Prioritní osa 4 - Dobře řízený Dunajský region 

 4.1. Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev 

 4.2. Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR) 

 

Doba trvání projektů je stanovena na 30 měsíců. Podrobnější informace a balíček pro žadatele 

budou zveřejněny později a to jak v Novinkách CP Danube 2014-2020 dotaceEU.cz/DANUBE, 

tak na připravovaných webových stránkách programu. 

INFORMACE K VÝZVĚ: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzva-01-programu-

spoluprace-Interreg-DANUBE 

 

Mezinárodní Program Danube zahajuje první výzvu k předkládání návrhů pro své priority 1, 2, 3 

a 4.1. Program nabízí finanční podporu nadnárodní projekty, které přispívají k rozvoji 

inovativnější, lépe dostupné a udržitelné Podunají. Tento program byl navržen v rámci cíle územní 

spolupráce v Evropské unii. V praxi program kombinuje finanční prostředky ze strukturálních 

fondů EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a vnějších zdrojů EU - Nástroj 

předvstupní pomoci (IPA II) a evropského nástroje sousedství (ENI). Nicméně finanční prostředky 

ENI nejsou k dispozici pro 1. výzvy. 

Program bude přidělovat až do výše 76 milionů EUR z ERDF a 7,5 milionů EUR NPP do první 

výzvy k předkládání návrhů. Maximální příspěvek EU na projekty je 85% (a to jak pro partnery 

projektu EFRR a IPA). 

V případě žadatelů pocházejících ze zemí EU záměru k realizaci aktivit byly považovány za státní 

podporu relevantní, bude maximální grant se vypočítá použití pravidla de minimis při 

respektování spolufinancování procento výše. 

http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzva-01-programu-spoluprace-Interreg-DANUBE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/Vyzva-01-programu-spoluprace-Interreg-DANUBE
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Žadatelem mohou být: 

- místní, regionální a národní veřejné subjekty / subjekty veřejnoprávní subjekty  

- Mezinárodní organizace (více informací je k dispozici v části 2 žadatelé příručky) 

- Soukromé subjekty (včetně soukromých podniků registrovaných v některém 

členském státě EU v oblasti programu) (více informací je k dispozici v části 2 

žadatelé příručky) 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.2.11.3 Operační program ESPON 2020 

Kontakt:  

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Oddělení mezinárodních 

územních vazeb, Koordinátor příprav a realizace OP ESPON 2020, Staroměstské nám. 6, 110 15 

Praha 1 

Pracoviště: Na Příkopě 3-5, Tel: 234 154 010, 234 154 168, espon@mmr.cz, www.espon.eu 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Operační program ESPON 2020 bude navazovat v období 2014-2020 na operační program 

ESPON 2013 realizovaný v současném programovém období 2007-2013. Zkratka ESPON 

(European Spatial Observation Network) znamená česky Evropská monitorovací síť pro územní 

rozvoj a soudržnost a jak lze již odvodit z názvu, ESPON je výzkumným programem, který 

podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, 

scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších 

územních celků. 

Program ESPON 2020 financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj mohou 

využít organizace i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i z partnerských zemí EU 

(Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).  Na projekty bude z ERDF využito 100% 

uznatelných nákladů projektu s přispěním členských a partnerských států EU. Celý proces je 

organizován v anglickém jazyce a řízením programu je stejně, jako u stávajícího programu, 

pověřeno lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury. 

mailto:espon@mmr.cz
http://www.espon.eu/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/ESPON-2020
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Program ESPON 2020 se zaměří na jednu prioritu, která se rozdělí na více oblastí podpory: 

A.2.11.3.1 Prioritní osa 1: Územně analytické podklady, přenos, pozorování, 

nástroje a informovanost 

 Specifický cíl 1: Průběžná produkce územně analytických podkladů 

Snaha o lepší pochopení střednědobých a dlouhodobých územních trendů, budoucích perspektiv 

pro Evropu a kvalitnější před legislativní a regulatorní hodnocení dopadu návrhů politik EU s 

územním dopadem. 

  

 Specifický cíl 2: Lepší přenos znalostí a využití analytické podpory uživatelů 

Snaha o širší využívání územně analytických podkladů s evropskou perspektivou při rozvoji 

politik na národní, regionální a místní úrovni za různými účely. Snaha o lepší integraci územní 

dimenze do implementace programů financovaných z ESIF (včetně přípravy programů po roce 

2020), častější využívání evropských územně analytických podkladů a údajů v evropských 

diskuzích o politikách a jejich přípravě a širší zahrnutí výsledků výzkumu a analýz v relevantních 

procesech územních, městských a rezortních politik na všech úrovních veřejné správy.  

 

 Specifický cíl 3: Kvalitnější pozorování území a nástroje pro územní analýzy 

Snaha o lepší územní monitorování provádění politik, větší využívání územní dimenze na všech 

úrovních (včetně makroregionálních), užitečnější sada nástrojů pro územní analýzy a hodnocení 

dopadu zajišťující lepší podporu a školení pro uživatele na všech úrovních správy a také pro další 

programy financování z ESIF a dále širší využívání údajů, ukazatelů a map ESPON v souvislosti s 

relevantními oblastmi a procesy politik. 

  

 Specifický cíl 4: Širší informovanost a využívání územně analytických podkladů 

Snaha o vyšší míru informovanosti větší skupiny potenciálních uživatelů evropských územně 

analytických podkladů, větší přítomnost analytických podkladů a argumentů v politických 

diskuzích na všech úrovních, srozumitelnější komunikace s jasně definovanými cílovými 

skupinami a podpora sítě kontaktních míst programu ESPON. 
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Předběžně bylo zveřejněno 15 tematických okruhů pro druhé kolo výzev aplikovaného výzkumu v 

programu ESPON 2020. 

Výběrová řízení na 7 z níže vybraných témat (pravděpodobně prvních 7) budou vyhlášena ke 

konci roku 2016. 

1. Functional Urban and Metropolitan Regions in Europe 

2. Financial Instruments and Territorial Cohesion 

3. Green Infrastructures and ecosystem services 

4. Blue Growth in Europe 

5. European Territorial Reference Framework towards 2050 

6. Transport Systems in a Polycentric Europe 

7. Youth Unemployment: Territorial trends and regional resilience 

8. Vision building in cross-border regions 

9. Economic impacts of natural hazards 

10. Territorial consequences of limiting land take 

11. Circular Economy and Territorial Consequences 

12. Flows of Migrants and Refugees 

13. Growth beyond GDP 

14. Macro-regional links and interdependencies 

15. Territories with geographical specificities 

Termín uzávěrky: 

Prozatím není vyhlášena. 

A.2.11.4 OP INTERACT III 

Kontakt:  

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Oddělení mezinárodních 

územních vazeb, Koordinátor příprav a realizace OP INTERACT III, Staroměstské nám. 6 

110 15 Praha 1 

Pracoviště: Na Příkopě 3-5, Tel: 234 154 010, 234 154 168, hromil@mmr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Operační program Interact III bude navazovat na současný servisní operační program Interact II, 

který probíhal v letech 2007-2013 a nebude se od předchozího programu příliš lišit.  

 

Navazující program Interact III je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní 

spolupráce v členských státech EU a dalších 2 zemí zapojených do programu (Norska, Švýcarska). 

Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, 

meziregionální a nadnárodní spolupráce, tj. nezbytnou součástí je i zaměření na Strategii 2020 či 

využití sítí podporujících inovativní přístupy. V rámci programu Interact III, stejně jako v 

programu Interact II, nebudou realizovány nové projekty, do kterých by se mohla zapojit širší 

veřejnost. 

 

Veřejná konzultace bude otevřena do 5. května 2014 a k navrženému programu se mohou 

jednotlivce či instituce vyjádřit prostřednictvím on-line dotazníku. Veškeré relevantní informace 

naleznete na webových stránkách programu    . 

 

mailto:hromil@mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
http://admin.interact-eu.net/downloads/8593/INTERACT_INTERACT_III_Public_Consultation_Survey.pdf
http://www.interact-eu.net/news/interact_is_launching_its_public_consultation_survey/7/16285
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Termín uzávěrky: 

Prozatím není vyhlášena. 

A.2.11.5 OP URBACT III 

Kontakt:  

Národní kontaktní místo: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální politiky, Eliška Pilná, BArch (Hons), 

AADipl, eliska.pilna@mmr.cz, tel.: +420 224 864 238 

www.urbact.cz, www.urbact.eu 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Stránky programu - 2. výzva 

Výzva č. 2 

 

Operační program URBACT III je programem Evropské územní spolupráce, který navazuje na 

ukončené programy URBACT I a URBACT II. 

 

Zaměření 

Operační program URBACT III otevírá v programovém období 2014 – 2020 možnost všem 

městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy 

a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. 

 

Cílem druhé výzvy OP URBACT III je založení tzv. Implementačních sítí, ve kterých budou 

partnerská města sdílet zkušenosti se specifickými výzvami, jež přináší implementace jejich 

strategií. Výzva je vhodná pro strategie ITI (integrované územní investice) a IPRÚ 

(Integrované plány rozvoje území), ale je možné se zapojit i se strategií jiného druhu. 

mailto:eliska.pilna@mmr.cz
http://www.urbact.cz/
http://www.urbact.eu/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-URBACT-III-%281%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/51357a8f-0486-4c96-8aae-5674b3a80569/tor_call_in_21032016.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/OP-URBACT-II/Novinky/2-vyzva-Operacniho-programu-URBACT-III-byla-vyhlasena
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Z programu URBACT bude možné spolufinancovat až 15 tematických sítí, které napomohou 

městům zkvalitnit implementaci integrovaných strategií městského rozvoje a akčních plánů. 

Implementační sítě umožní městům vzájemně spolupracovat a nacházet tak konkrétní řešení 

klíčových výzev, jimž čelí: 

 monitoring a vyhodnocení, 

 projektové řízení, 

 inovativní finanční řešení, 

 integrovaný přístup, 

 zapojení aktérů, 

 akční plány,  

 zadávání veřejných zakázek 

 

URBACT ZLEPŠUJE STRATEGIE MĚST 

Již více než deset let podporuje program URBACT města při vývoji inovativních a udržitelných 

pragmatických řešení, jež se týkají ekonomické, sociální a environmentální oblasti městské 

politiky. 

 

Pro dosažení těchto cílů rozvíjí program URBACT tři typy intervencí: 

- mezinárodní výměnu a předávání zkušeností v rámci sítě, 

- zlepšení schopností aktérů, 

- výstupy z projektů & jejich šíření. 

 

Program URBACT využívá zdrojů a znalostí ke zlepšení schopností měst navrhovat dlouhodobě 

udržitelné a integrované městské strategie, jež reagují na a řeší místní výzvy. 

 

PARTNERSTVÍ: 

- 7-9 partnerských měst z nejméně 3 členských nebo partnerských států 

- Jedno z měst vykonává roli vedoucího města 

- Rovnováha mezi partnery z méně rozvinutých regionů a partnery z více 

rozvinutých nebo přechodových regionů 

 

FINANCOVÁNÍ & ZDROJE: 

 Celkový rozpočet pro Implementační síť na období 30 měsíců: 600.000-750.000 € 

 Rozpočet se skládá z prostředků ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) + místních 

příspěvků od měst 

- Podíl spolufinancování ERDF pro města z méně rozvinutých & přechodových 

regionů: 85% 

- Podíl spolufinancování ERDF pro města z více rozvinutých regionů: 70% 

- Národní spolufinancování pro města ze Švýcarska a z Norska: 50% 

 Dodatečný rozpočet pro expertní podporu: až 127.000 €/síť 

 Průběžná podpora ze sekretariátu URBACT (nástroje, metodika, školení atd.) 

 

TRVÁNÍ: 

Města v Implementačních sítích budou spolupracovat po dobu 30 měsíců. 6 měsíců budou 

pracovat na vývoji návrhu sítě (fáze 1) a 24 měsíců na realizaci všech aktivit sítě a zpracování 

jejích výstupů (fáze 2). 

  

Konkrétní cíle programu 

 TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ k podpoře měst při vytváření a implementaci 

integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného 

učení partnerů a šíření příkladů úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v 
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rámci sítí jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní 

úrovni. Tyto místní akční plány jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin 

složených z aktérů angažujících se v daném tématu a umožňují tedy praktické využití 

partnerského přístupu k rozvoji území, který dle zkušeností z vyspělých evropských zemí 

přináší významné synergické efekty a pomáhá nacházet nejefektivnější řešení problémů. 

Nově v tomto programovém období lze akční plány nejen vytvářet, ale sítí lze využít i k 

implementaci nebo přenosu existujících akčních plánů. Potencionálními partnery v sítích 

jsou města, městské části a organizované aglomerace, dále instituce vlastněné městem, 

zástupci veřejné správy na regionální a národní úrovni, státní univerzity a výzkumná centra 

zapojení do rozvoje měst.   

 ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat 

takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost. 

 UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného 

rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni. 

 

Alokace programu alokace programu URBACT je 74,301,909 EUR (69, 843,795 EUR z ERDF, 

4,458,114 EUR technická pomoc), rozpočet s národním spolufinancováním 96, 324,550 EUR. 

 

Výše podpory: 

- 70% více rozvinuté oblasti (pro ČR Praha)  

- 85% méně rozvinuté oblasti (zbytek ČR)          

 

Programové území - 28 států EU, Norsko a Švýcarsko. 

Tematické cíle programu: 

 TC1 Výzkum, rozvoj technologií a inovace 

 TC2 Přístup, využití a kvalita IKT 

 TC3 Konkurenceschopnost malých a středních podniků 

 TC4 Přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 

 TC5 Přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik 

 TC6 Životní prostředí a účinné využívání zdrojů 

 TC7 Udržitelná doprava a překážky/nedostatky v klíčových síťových infrastrukturách 

 TC8 Zaměstnanost a pracovní mobilita 

 TC9 Sociální inkluze a boj proti chudobě 

 TC10 Vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení  

 

Na tematické cíle TC1, TC4, TC6, TC8, TC9 připadne 70% celkové alokace programu. 

Žadatelem mohou být:  

 Města z 28 členských států EU, Norska & Švýcarska zahrnující: 

- Velká a menší města, bez omezení velikosti 

- Městské části 

- Správu metropolitních oblastí a organizované aglomerace 

 Města s integrovanou městskou strategií/ akčním plánem, pro kterou/ý mají zajištěný zdroj 

financování a která je před zahájením implementační fáze, jež by se rozběhla se zapojením 

do sítí URBACT. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
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A.2.12 Nabídky bankovních ústavů – úvěry na financování projektů 

s podporou ze SF 

Podrobnosti na následujících odkazech: 

Komerční banka - Program PONTE - Česká spořitelna - EU program region - Sberbank - EU 

program - PPF banka - úvěry pro komunální sféru - ČSOB - Program na spolufinancování 

projektů podporovaných z fondů EU  

 

A.3 Komunitární programy 

Přehled komunitárních programů v období 2007-2013 

A.3.1 Erasmus + 2016 

Kontakt: 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) Centre for International Cooperation in Education, Na Poříčí 

1035/4, 110 00, Praha, Tel: 221 850 100, www.dzs.cz, e-mail: info@dzs.cz 

Informace o programu: 

Výzva 

ERASMUS + /Mládež v akci 
Přehled otevřených výzev 

 

Program Erasmus je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem 

podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit 

jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský 

rozměr. 

V roce 2006/2007 byla ukončena druhá etapa programu Erasmus. Od roku 2007/2008 byl program 

Erasmus součástí Programu celoživotního učení - Lifelong Learning Programme (LLP) a od roku 

2014/2015 je jedním z hlavních pilířů skupiny vzdělávacích programů Erasmus+, které se 

orientují na vzdělávání a odbornou přípravu a mobility a spolupráci ve vysokoškolském 

vzdělávání po celé Evropě. Erasmus+ zahrnuje všechny současné unijní systémy financování v 

oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže: program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo 

da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mládež v akci a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pro spolupráci s průmyslovými zeměmi). Nově také 

zavádí podporu sportu. Integrovaný program žadatelům zpřehlední jednotlivé možnosti 

financování. Tato výzva vychází z nařízení (EU) č 1288/2013 Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se zavádí "Erasmus +": Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, 

jakož i na roky 2015 a 2016 Erasmus + roční pracovní programy. Program Erasmus + se vztahuje 

na období 2014 až 2020. 

 

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů se odhaduje na 1 871,1 milionů 

EUR. 

 

Obecné cíle Programu Erasmus +: Mládež v akci 

 Rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) mladých lidí a pracovníků s mládeží 

(včetně těch s omezenými příležitostmi) skrze neformální vzdělávání; 

http://www.kb.cz/cs/kb-eu-point/financovani/program-ponte-ii.shtml
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/PRODUCT_CS_PI01_025062.XML
http://www.sberbankcz.cz/municipality/ostatni-financovani
http://www.sberbankcz.cz/municipality/ostatni-financovani
http://www.ppfbanka.cz/?topmenu=9&screen=38
http://www.csob.cz/cz/Firmy/Municipality-a-neziskove-organizace/Uvery/Stranky/Ucelovy-uver-klientum-komunalni-sfery.aspx
http://www.csob.cz/cz/Firmy/Municipality-a-neziskove-organizace/Uvery/Stranky/Ucelovy-uver-klientum-komunalni-sfery.aspx
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/komunitarni-programy
http://www.dzs.cz/
mailto:info@dzs.cz
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://www.mladezvakci.cz/erasmusplus/eplusmladezvacki/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders_en
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 Podporovat jejich participaci v demokratickém životě a na trhu práce, jejich aktivní 

občanství, interkulturní dialog, sociální inkluzi a solidaritu; 

 Zlepšovat kvalitu práce s mládeží v Evropě i v sousedních zemích; 

 Přispívat k politickým reformám na místní, regionální a národní úrovni, podporovat rozvoj 

politiky mládeže založené na znalostech a faktech, uznávání neformálního a informálního 

učení; 

 Podporovat mezinárodní dimenzi aktivit mládeže a roli pracovníků s mládeží a organizací 

jako podpůrných struktur pro mladé lidi, především skrze propagaci mobility a spolupráce 

mezi EU, stakeholdery z partnerských zemí a mezinárodními organizacemi a skrze cílené 

budování kapacit v partnerských zemích. 

 

Stálé priority Erasmus +: Mládež v akci 

- podpora sociální inkluze a blahobytu mladých lidí, především podpora projektů 

věnujících se tématu nezaměstnanosti mladých lidí včetně projektů stimulujících 

participaci nezaměstnaných mladých lidí v programu; 

- podpora zdravého chování, především skrze propagaci outdoorových aktivit a 

sportu na místní úrovni pro podporu zdravého životního stylu a posílení sociální 

inkluze a aktivní účasti mladých lidí ve společnosti; 

- zvýšení povědomí o evropském občanství a právech s ním spojených a stimulace 

aktivní účasti mladých lidí na politickém rozhodování; zvláštní pozornost bude 

věnována projektům zaměřeným na podporu účasti ve volbách do Evropského 

parlamentu 2014 a tedy na to, aby bylo mladým lidem umožněno chovat se jako 

aktivní, informovaní občané. 

 

Struktura: 
- Klíčová akce 1: Mobilita jednotlivců 

- mobilita mladých lidí (studentů – VŠ i SŠ, doktorandů, dobrovolníků) a personálu 

(učitelů, školitelů, pracovníků s mládeží) 

- kapitola pro mládež: 

- výměny mládeže 

- evropská dobrovolná služba 

- školicí a networkingové aktivity pro pracovníky s mládeží 

- 63% celkového rozpočtu E+ MVA 

- účastní se programové i sousední partnerské země 

 

- Klíčová akce 2: Spolupráce pro inovaci a výměnu dobré praxe 

- Strategická partnerství – dlouhodobé společné projekty 3 a více subjektů  

- mezi další aktivity patří dlouhodobá partnerství mezi vzdělávacími subjekty a 

soukromým sektorem, IT platformy (např. eTwinning, EYP) a partnerství s 

partnerskými zeměmi světa 

- 28% rozpočtu E+ MVA 

 

- Klíčová akce 3: Podpora politických reforem 

- "Prospective Initiatives" – podpora rozvoje a implementace politických reforem na 

národní úrovni 

- podpora evropských politických nástrojů 

- spolupráce s mezinárodními organizacemi (Evropské fórum mládeže atd. 

- strukturovaný dialog a participace na demokratickém životě (jediná 

decentralizovaná akce) 

- 4,2% rozpočtu E+ MVA 
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Program Erasmus+ bude podporovat: 
- Příležitosti ke studiu, školení, získávání pracovních zkušeností či dobrovolnickou činnost v 

zahraničí. 

- Pracovníky z oblasti vzdělávání, školení a práce s mládeží, kteří chtějí vyučovat nebo se 

sami učit v zahraničí. 

- Rozvoj digitálního vzdělávání a využívání informačních a komunikačních technologií 

(ICT). 

- Výuku jazyků. 

- Uznávání dovedností, včetně těch, které byly získány mimo rámec formálního 

vzdělávacího systému. 

- Strategická partnerství mezi vzdělávacími institucemi a mládežnickými organizacemi s 

vrstevníky v ostatních zemích, ve vlastním sektoru i v dalších sektorech, s cílem podpořit 

kvalitu a inovace. 

- Znalostní aliance a Aliance pro dovednosti v odvětví zaměřené na mezery v dovednostech 

a podporu podnikatelského ducha zdokonalením studijních osnov a kvalifikací 

prostřednictvím kooperace mezi oblastmi práce a vzdělávání. 

- Nástroj pro záruky za studentské půjčky pro studenty magisterských programů na 

financování studií v jiné zemi. 

- Výuku a výzkum v oblasti evropské integrace. 

- Výměnu, spolupráci a rozvoj kapacit v oblasti vyššího vzdělávání a sektoru mládeže po 

celém světě. 

- Iniciativy na podporu inovací v oblasti pedagogiky, progresivní reformu přístupů na 

národní úrovni prostřednictvím Prospektivních iniciativ. 

- Správné způsoby řízení a vedení v oblasti sportu. 

- Iniciativy zaměřené proti předem domluveným výsledkům sportovních soutěží, dopingu, 

násilí, rasizmu a intoleranci, zejména v oblasti masových sportů. 

 

Program Erasmus+ je otevřen účasti těchto zemí: 

Tyto země se mohou plně účastnit všech akcí programu Erasmus+: 

- 28 členských států Evropské unie 

- země ESVO / EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko 

- kandidátské země EU: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

 

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí programu Erasmus+: 

- Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobility jednotlivců 

- mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 

- sdílené magisterské studium 

- rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby 

- Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů 

- strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 

- znalostní aliance 

- aliance odvětvových dovedností 

- budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělání 

- budování kapacit v oblasti mládeže 

- Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky 

- strukturovaný dialog: setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem 

jednání o problematice mládeže 

- Činnosti Jeana Monneta 

- katedry Jeana Monneta 

- moduly Jeana Monneta 

- centra excelence Jeana Monneta 
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- podpora Jeana Monneta pro instituce a sdružení 

- sítě Jeana Monneta 

- projekty Jeana Monneta 

- Sport 

- partnerství pro spolupráci v oblasti sportu 

- malé partnerství pro spolupráci v oblasti sportu 

- neziskové evropské sportovní akce 

Žadatelem mohou být: 

- veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné 

přípravy, mládeže a sportu.  

- Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s 

mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční 

prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, 

jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže. 

Termín uzávěrky: 

Klíčová akce 1: 

- mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (všechny)  

2. 2. 2016 

- mobilita jednotlivců pouze v oblasti mládeže 

2. 2. 2016, 26. 4. 2016, 4. 10. 2016 

- sdílené magisterské studium 

18. 2. 2016 

- rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby 

1. 4. 2016 

Klíčová akce 2 : 

- strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (všechny) 

26. dubna 2016 

- strategická partnerství pouze v oblasti mládeže 

2. 2. 2016, 4. 10. 2016 

- znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností 

26. 2. 2016 

- budování kapacit v oblasti mládeže 

2. 2. 2016  

1. 7. 2016 

- budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

10. 2. 2016 

Klíčová akce 3: 

- setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice 

mládeže 

2. 2. 2016  

26. 4. 2016 

4. 10. 2016 

Akce Jean Monnet:  

- katedry, moduly, centra excelence, podpora pro instituce a sdružení, sítě, projekty 

25. 2. 2016 

Akce v oblasti sportu: 

- partnerství pro spolupráci v oblasti sportu týkající se Evropského týdne sportu 2016 

21. 1. 2016 

- partnerství pro spolupráci v oblasti sportu, které se netýkají Evropského týdne 

sportu 2016 



Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     245 

12. 5. 2016 

- malé partnerství pro spolupráci 

12. 5. 2016 

- neziskových evropských sportovních událostí týkajících se Evropského týdne 

sportu 2016  

21. leden 2016 

- neziskové evropské sportovní události nejsou v souvislosti s Evropským týdnem 

sportu 2016 

12. 5. 2016 

A.3.2 Kreativní Evropa 2014-2020  

Kontakt: 

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T: 224 809 118, 119, 134, 

E: kultura@kreativnievropa.cz, 

Kanceláře MEDIA Desk, Národní 28, 110 00 Praha 1, 221 105 209 – 210, 221 105 303, 

info@mediadeskcz.eu 

Informace o programu: 

Podrobné informace, odkazy, dokumenty 

Otevřené výzvy 

  

Evropská komise vyhlásila program Kreativní Evropa pro období let 2014-2020, který je určen 

pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Tento program navazuje na programy Kultura, 

MEDIA a MEDIA Mundus.  

Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních 

kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. 
Rozpočet ve výši 1.46 miliard eur byl oproti minulému období navýšen o 9 %.  

 

1. Dílčí program Kultura 

Prioritami dílčího programu Kultura je posílení schopnosti kulturních a kreativních odvětví 

působit nadnárodně a mezinárodně a podpoření nadnárodního pohybu a mobility. Za účelem 

provádění priorit stanovených v nařízení bude dílčí program Kultura poskytovat podporu zejména 

těmto činnostem: 

a) nadnárodní projekty spolupráce, které sdružují kulturní a kreativní organizace z různých zemí 

za účelem provádění odvětvových nebo meziodvětvových činností; 

b) činnosti evropských sítí kulturních a kreativních organizací z různých zemí; 

c) činnosti organizací s evropským posláním, které podporují rozvoj nových talentů a podněcují 

nadnárodní mobilitu kulturních a kreativních činitelů a pohyb děl a jež mohou dalekosáhle 

ovlivňovat kulturní a kreativní odvětví a zajistit trvalé účinky; 

d) literární překlad a jeho další propagace. 

1.1 EAC/S16/2013 : Projekty evropské spolupráce 

Hlavním cílem podpory nadnárodních projektů kulturní spolupráce je podpora schopnosti 

evropských kulturních a kreativních odvětví působit nadnárodně a mezinárodně, podpora 

nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a nadnárodní mobility kulturních a kreativních 

činitelů, zejména umělců. 

1.2 EAC/S18/2013 : Evropské sítě 

Toto opatření nabízí granty evropským sítím, které jsou činné v kulturních a kreativních 

odvětvích. Jde o strukturované skupiny organizací reprezentujících kulturní a kreativní odvětví, 

jejichž cílem je posílit kapacitu kulturních a kreativních odvětví fungovat nadnárodně a 

mailto:kultura@kreativnievropa.cz
mailto:info@mediadeskcz.eu
http://www.programculture.cz/cs/kreativni-evropa-2014-2020
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm
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mezinárodně a přizpůsobit se změnám za účelem splnění obecných cílů podpory a propagace 

kulturní a jazykové rozmanitosti a posílení konkurenceschopnosti těchto odvětví i prostřednictvím 

podpory inovací. 

1.3 EAC/S17/2013: Evropské platformy 

Toto opatření nabízí podporu kulturním a kreativním organizacím, jejichž cílem je: 

- podpora rozvoje nových talentů a podněcování nadnárodní mobility kulturních a 

kreativních činitelů a pohyb děl, jež mohou dalekosáhle ovlivňovat kulturní a 

kreativní odvětví a zajistit trvalé účinky, 

- pomáhat zvyšovat uznání a viditelnost umělců a tvůrců, kteří mají silný vztah 

k evropským programům, prostřednictvím komunikačních aktivit a strategie 

budování značky, včetně případného vytvoření značky evropské kvality. 

1.4 EAC/S19/2013 : Projekty literárního překladu 

Hlavním cílem podpory projektů literárního překladu je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti 

v Unii a v dalších zemích účastnících se dílčího programu Kultura, propagace nadnárodního oběhu 

kvalitních literárních děl a dále zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v Unii i za jejími 

hranicemi a oslovení nových okruhů publika. 

- Kategorie 1 – Dvouleté projekty: 

- trvají nejvýše dva roky (období způsobilosti), 

- jsou předmětem žádosti o nejvýše 100 000 eur, což představuje nejvýše 50 % 

způsobilého rozpočtu, 

- sestávají z překladu a propagace (včetně publikace souhrnu přeložených děl) 

balíčku 3 až 10 způsobilých beletristických děl ze způsobilých cizích jazyků a do 

nich, 

- jsou založeny na strategii pro překlad, distribuci a propagaci přeložených 

beletristických děl. 

- Kategorie 2 – Rámcové dohody o partnerství: 

- žádost o rámcovou dohodu o partnerství musí obsahovat akční plán platný po celou 

dobu trvání dohody. Akční plán musí být založen na dlouhodobé strategii pro 

překlad, distribuci a propagaci balíčku přeložených beletristických děl, 

- projekty uskutečňované na základě rámcové dohody o partnerství musí spočívat v 

překladu a propagaci balíčku 5 až 10 způsobilých beletristických děl ze 

způsobilých jazyků a do nich za rok. Pro následující dva roky budou žadatelé 

vybraní na základě rámcové dohody o partnerství vyzváni k předložení návrhu na 

překlad a propagaci balíčku 5 až 10 způsobilých děl na každý rok zvlášť, 

- specifické jednoleté granty udělené na podporu projektu na základě rámcové 

dohody o partnerství nepřesáhnou 100 000 EUR. Požadovaný grant nesmí 

přesáhnout 50 % ročního způsobilého rozpočtu. 

 

2. Dílčí program MEDIA 

Na program MEDIA bude v rámci Creative Europe vyčleněno 900 mil. EUR, což představuje 

nárůst o 20 % oproti současnému rozpočtu programu. Program MEDIA by měl i nadále 

pokračovat v osvědčených aktivitách - podpora distribuce, vývoje audiovizuálních děl, 

vzdělávání a propagace. 

Zůstane zachováno i přímé zaměření na příjemce z jednotlivých sektorů audiovizuálního 

průmyslu - tj. producenty, distributory a provozovatele kin nebo filmových festivalů. Jednou z 

priorit zůstane i podpora distribuce zahraničních filmů na všech platformách, podpora nových 

obchodních modelů distribuce audiovizuálního obsahu, další zlepšování přístupu 

audiovizuálních děl i profesionálů na mezinárodní trh a další mezinárodní spolupráce v 

Evropě i mezi Evropou a třetími zeměmi. 

K novým a posíleným akcím programu MEDIA bude patřit podpora soustavnější práce s 

filmovými diváky a důraz na filmovou výchovu, usnadnění přechodu na digitální technologie 

prostřednictvím budování kapacit pro jejich využívání, management a financování. Pro posílení 
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oběhu filmových děl se plánuje větší podpora obchodních agentů a podpora inovativních 

distribučních platforem. Posílena bude i spolupráce mezi Evropou a třetími zeměmi (dříve 

program MEDIA Mundus). 

 

3. Mezioborové složky 

3.1 Nástroj pro finanční záruky  

3.2 Studie, analýzy, strategická opatření, mezinárodní výměna zkušeností a informací, sběr dat 

3.3 Síť kanceláří Creative Europe Desk/Kancelář Kreativní Evropa 

Žadatelem mohou být: 

Projekty jsou otevřeny kulturním a kreativním subjektům, které jsou činné v kulturních a 

kreativních odvětvích definovaných v článku 2 nařízení a mají sídlo v jedné ze zemí účastnících se 

dílčího programu Kultura. 

Projekty jsou otevřeny kulturním subjektům, které k datu uzávěrky pro předkládání žádostí mají 

právní subjektivitu alespoň dva roky a mohou svou existenci jako právnická osoba prokázat. 

Fyzické osoby nemohou o grant žádat. 

Termín uzávěrky: 

Projekty evropské spolupráce, nejbližší termín uzávěrky je 5. 10. 2016 ve 12.00 CET/CEST a 

dále každoročně do roku 2019 první středu v měsíci říjnu. 

 

Literární překlady,  

- výzva na podporu literárních překladů - 27. dubna 2016 (Mezi priority 

programu patří nově i překlady méně zastoupených žánrů jako jsou knihy pro 

mladé čtenáře, komiksy, povídky či poezie.  Vzhledem k novému převážení priorit 

bylo revidováno i kritérium relevance - tedy jak je projekt relevantní ve vztahu k 1/ 

oběhu děl v méně rozšířených jazycích (včetně jejich překladů do angličtiny, 

němčiny, francouzštiny a španělštiny/kastilštiny) a k 2/ cirkulaci méně 

zastoupených, výše jmenovaných žánrů. http://www.programculture.cz/cs/vyzva-

pro-literarni-preklady-2016 ) 

- kategorie 1: února 2017 (vyhlášení vždy v prosinci s uzávěrkou 1. středu v únoru 

aktuálního roku) 

- kategorie 2: 1. února 2017  

Evropské sítě, Výkonná agentura EACEA zpřesnila termín vyhlášení výzvy na Evropské sítě, 

která by měla být vyhlášená v polovině září. Uzávěrka vychází na polovinu až konec listopadu 

2016. 

- Vyhlášení - červenec 2016 

- Uzávěrka - první středa říjen 2016. 

Evropské platformy, 

- Vyhlášení - červenec 2016 

- Uzávěrka - první středa říjen 2016. 

A.3.3 LIFE 2014 - 2020 

Kontakt: 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel. 267 121 111, fax: 267 310 

308, Email: info@env.cz , www.env.cz  

 

http://www.programculture.cz/cs/vyzva-pro-literarni-preklady-2016
http://www.programculture.cz/cs/vyzva-pro-literarni-preklady-2016
mailto:info@env.cz
http://www.env.cz/
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Kontaktní osoby: Ing. Jan Kříž, Odbor fondů EU, e-mail: jan_kriz@env.cz , tel: 267 122 530; 

Mgr. Michal Petrus, vedoucí oddělení programů EU, Odbor fondů EU, e-mail: 

michal_petrus@env.cz , tel: 267 122 898, Bc. Markéta Konečná, oddělení programů EU 

Odbor fondů EU, e-mail: marketa.konecna@mzp.cz, tel: 267 122 447 

 

Pro období 2014-2020 bylo rozhodnuto o integrovaném přístupu k financování životního 

prostředí. Jeho součástí se stal i finanční nástroj úzce zaměřený na životní prostředí – program 

LIFE. Program nahradil dřívější programy Forest Focus, NGO Programme, Urban Programme, 

LIFE Programme (Nature, Environment, Third countries) a General fund supporting policy 

development and policy implementation a LIFE+. 

 

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních 

období. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. 

Každý Podprogram se dále člení na tři pilíře.  

Program LIFE ve zvýšené míře sdružuje zdroje a odborné zkušenosti, poskytuje platformu pro 

přípravu a výměnu osvědčených postupů a znalostí pro zlepšení stavu v prioritních oblastech 

daných Evropskou unií. Specifické cíle pro jednotlivé podprogramy jsou definovány v Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013. Určují zásadní cíle, 

priority, oblasti a typy podporovaných činností, jejich očekávané výsledky i maximální míru 

kofinancování. Pro období 2014–2017 se v rámci Podprogramu pro životní prostředí stanoví 

výpočet indikativních alokací pro jednotlivé členské státy. V období 2017–2020 bude od 

indikativních alokací zcela upuštěno. 

 

Finanční prostředky vyčleněné na implementaci programu LIFE na období 2014-2020 činí 3 456 

655 000 EUR, mezi jednotlivé podprogramy jsou rozděleny následovně: Podprogram pro životní 

prostředí 2 592 491 250 EUR a pro Podprogram pro oblast klimatu 864 163 750 EUR. Z 

prostředků mohou být financovány veřejné i soukromé subjekty. Nejméně 81 % rozpočtových 

prostředků musí být přiděleno na projekty podporované formou grantu na akce, nebo případně s 

využitím finančního nástroje. Na integrované projekty může být vyčleněno max. 30 % 

rozpočtových prostředků pro granty na akce. 

 

Financování projektů v rámci programu LIFE je realizováno formou grantů, veřejných zakázek 

nebo příspěvkem do finančních nástrojů. Pomocí grantů mohou být financovány pilotní projekty, 

demonstrační projekty, projekty využívající osvědčené postupy, integrované projekty, projekty 

technické pomoci, přípravné projekty, informační projekty. 

 

Granty na provozní náklady poskytují podporu na určité provozní a administrativní náklady 

neziskových subjektů, které se podílejí na rozvoji, provádění a kontrole dodržování politiky a 

právních předpisů Unie. Maximální míra spolufinancování grantů je 70 % z celkových 

způsobilých nákladů. 

Informace o programu: 

Stránky programu LIFE a informace o LIFE+  

Informace na stránkách MŽP 

  

Zřizuje se program pro životní prostředí a oblast klimatu na období od 1. ledna 2014 do 31. 

prosince 2020 („program LIFE“). 

 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

- a) „pilotními projekty“ projekty, které používají techniku nebo metodu, jež dosud ani na 

jiném místě nebyla použita či vyzkoušena, které v porovnání se současnými osvědčenými 

mailto:jan_kriz@env.cz
mailto:michal_petrus@env.cz
mailto:marketa.konecna@mzp.cz
http://ec.europa.eu/environment/life
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
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postupy nabízejí potenciální přínos v oblasti životního prostředí nebo klimatu a které lze 

následně použít ve větším měřítku v obdobných situacích; 

- b) „demonstračními projekty“ projekty, které zavádějí do praxe, testují, vyhodnocují a šíří 

opatření, metodiky nebo přístupy, které jsou v konkrétních – například zeměpisných, 

ekologických či socioekonomických – souvislostech daného projektu nové nebo neznámé 

a které by bylo možné použít za podobných okolností jinde; 

- c) „projekty využívajícími osvědčené postupy“ projekty, které používají vhodné, 

nákladově efektivní a nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující konkrétní 

souvislosti daného projektu; 

- d) „integrovanými projekty“ projekty, které ve velkém územním měřítku, zvláště v 

měřítku regionu, více regionů nebo v měřítku vnitrostátním nebo mezinárodním, provádějí 

plány či strategie v oblasti životního prostředí nebo klimatu vyžadované konkrétními 

právními předpisy Unie týkajícími se životního prostředí nebo klimatu, vypracované na 

základě jiných aktů Unie nebo vypracované orgány členských států, a to primárně v 

oblastech přírody, včetně mimo jiné řízení sítě Natura 2000, vody, odpadu, ovzduší, 

zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, a zajišťují přitom zapojení 

zúčastněných subjektů a podporují koordinaci s nejméně jedním dalším příslušným 

unijním, vnitrostátním či soukromým zdrojem financování a jeho využití; 

- e) „projekty technické pomoci“ projekty, které poskytují formou grantů na akce finanční 

podporu, jež má žadatelům pomoci připravit integrované projekty a zejména zajistil, aby 

tyto projekty splňovaly časové, technické a finanční požadavky programu LIFE v 

koordinaci s fondy uvedenými v čl. 8 odst. 3; 

- f) „projekty budování kapacit“ projekty, které poskytují formou grantů na akce finanční 

podporu činnostem nezbytným k vybudování kapacity členských států, včetně 

vnitrostátních nebo regionálních kontaktních míst programu LIFE, s cílem umožnit 

členským státům účinněji se zapojit do programu LIFE;CS L 347/192 Úřední věstník 

Evropské unie 20.12.2013 

- g) „přípravnými projekty“ projekty, které ve spolupráci s členskými státy primárně určila 

Komise jako projekty na podporu konkrétních potřeb týkajících se vývoje a provádění 

politiky a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí nebo klimatu; 

- h) „informačními projekty, projekty zaměřenými na zvyšování informovanosti a projekty 

zaměřenými na šíření osvědčených postupů“ projekty, jejichž cílem je podpora 

komunikace, šíření informací a zvyšování informovanosti v oblastech podprogramů pro 

životní prostředí a oblast klimatu. 

 

Program LIFE má zejména tyto obecné cíle: 

a) přispívat k přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství odolnému vůči změnám klimatu a účinně 

využívajícímu zdroje, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení 

úbytku biologické rozmanitosti, včetně podpory sítě Natura 2000 a boje proti degradaci 

ekosystémů; 

b) zlepšovat rozvoj, provádění a kontrolu dodržování politiky a právních předpisů Unie v oblasti 

životního prostředí a klimatu a urychlovat a prosazovat integraci a začleňování cílů z oblasti 

životního prostředí a klimatu do ostatních politik Unie a činností veřejného i soukromého sektoru, 

mimo jiné zvyšováním kapacity veřejného a soukromého sektoru; 

c) na všech úrovních podporovat lepší správu v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně 

lepšího zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních subjektů; 

d) podporovat provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí. 

Sledováním těchto cílů program LIFE přispěje k udržitelnému rozvoji a plnění cílů a úkolů 

strategie Evropa 2020 a příslušných strategií a plánů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu. 

 

Obecných cílů uvedených v odstavci 1 se dosahuje těmito podprogramy: 

- a) podprogramu pro životní prostředí - tři prioritní oblasti: 



Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     250 

- životní prostředí a účinné využívání zdrojů 

- příroda a biologická rozmanitost 

- správa a informace v oblasti životního prostředí. 

 

- b) podprogramu pro oblast klimatu - tři prioritní oblasti: 

- zmírňování změny klimatu 

- přizpůsobování se změně klimatu 

- správa a informace v oblasti klimatu. 

 

Finanční prostředky vyčleněné na implementaci programu LIFE na období 2014-2020 činí 3 456 

655 000 EUR, mezi jednotlivé podprogramy jsou rozděleny následovně: Podprogram pro životní 

prostředí 2 592 491 250 EUR a pro Podprogram pro oblast klimatu 864 163 750 EUR. Z 

prostředků mohou být financovány veřejné i soukromé subjekty. 

Žadatelem mohou být: 

Okruh žadatelů je velmi široký, může se jednat např. o právnické a fyzické osoby, různé agentury, 

výzkumné ústavy, nevládní organizace, obce atd. 

Vyhlášení výzvy: 

Očekávaný kalendář výzvy LIFE 2016  

A.3.3.1 Tradiční projekty LIFE 

Informace o programu: 

http://www.mzp.cz/cz/tradicni_projekty 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional 

 

Tradiční projekty LIFE jsou projekty realizující opatření nejlepší praxe, demonstrační, pilotní 

nebo informační aktivity. Mohou být předkládány v rámci obou podprogramů všech šesti 

prioritních oblastí. 

 

 Podprogram Životní prostředí 

- Příroda a biologická rozmanitost 

- Životní prostředí a účinné využívání zdrojů 

- Správa a informace v oblasti životního prostředí 

 

 Podprogram Oblast klimatu 

- Zmírňování změny klimatu 

- Přizpůsobování se změně klimatu 

- Správa a informace v oblasti klimatu 

Termín uzávěrky: 

Podprogram klima (CCA, CCM i GIC): 7. září 2016 

Životní prostředí a účinné využívání zdrojů (ENV): 12. září 2016 

Příroda a biodiverzita (NAT) + Správa a informace v životním prostředí (GIE): 15. září 2016 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/life_19/$FILE/OPEU-Kalendar_vyzvy-LIFE-2016_20160205.pdf
http://www.mzp.cz/cz/tradicni_projekty
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional
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A.3.3.2 Integrované projekty LIFE 

Informace o programu: 

http://www.mzp.cz/cz/integrovane_projekty_vyzva 

Dokumenty k výzvě v AJ 

 

Integrované projekty realizované v rámci Podprogramu životní prostředí a Podprogramu klima 

jsou projekty zaměřené na naplňování územně rozsáhlých plánů nebo strategií v oblasti ochrany 

životního prostředí a klimatu, jež jsou vyžadovány legislativou EU, konkrétně na poli řízení sítě 

Natura 2000, vody, odpadů nebo ovzduší. Integrovaný projekt musí umožňovat koordinaci a 

mobilizaci alespoň jednoho dalšího finančního zdroje, tj. evropských, národních nebo soukromých 

prostředků. Oprávněným žadatelem je subjekt zabývající se naplňováním těchto plánů či strategií 

(nejčastěji Ministerstvo životního prostředí, ale též krajské úřady aj.). 

 

Integrované projekty v rámci podprogramu pro životní prostředí jsou projekty provádějící ve 

velkém územním měřítku (regionální, multi-regionální, národní nebo nadnárodní stupnice) 

environmentálních plánů a strategií vyžadovaných zvláštními právními předpisy Unie v oblasti 

životního prostředí, které byly vyvinuty na základě jiných aktů Unie nebo vypracované orgány 

členských států, a to především v oblastech přírody (včetně sítě Natura 2000 pro správu sítě), 

vody, odpadů a ovzduší, a zároveň zajistit zapojení zúčastněných subjektů a podporovat 

koordinaci s a mobilizace alespoň jednoho dalšího relevantního unie, vnitrostátní nebo 

soukromých zdrojů zdroj. 

 

Integrované projekty v rámci podprogramu pro oblast klimatu jsou projekty provádějící ve 

velkém územním měřítku (regionální, multi-regionální, národní nebo nadnárodní osa) akční plány 

v oblasti klimatu, strategie nebo plány vyžadované zvláštními právními předpisy klimatu unie, 

které byly vyvinuty na základě jiného aktů unie nebo vypracované orgány členských států, a to 

především v oblastech zmírňování změny klimatu a přizpůsobování, a zároveň zajistit zapojení 

zúčastněných subjektů a podporovat koordinaci s a mobilizace alespoň jednoho dalšího 

relevantního unie, národní nebo soukromé zdroje financování. 

Termín uzávěrky: 

Fáze I (koncepty) 26 září 2016 v 16:00 bruselského místního času 

Fáze II (konečný návrh)  

 dne 15. března 2017 integrovaných projektů v rámci podprogramu pro životní prostředí 

(orientační termín) 

 15. dubna 2017 integrovaných projektů v rámci podprogramu pro oblast klimatu 

(orientační lhůtu). 

A.3.3.3 Přípravné projekty LIFE 

Informace o programu: 

http://www.mzp.cz/cz/pripravene_projekty_vyzva 

Dokumenty k výzvě v Aj 

 

Přípravné projekty jsou projekty zaměřené na naplňování specifických potřeb politiky EU v 

oblasti životního prostředí a klimatu. Seznam podporovaných projektových témat pro aktuální 

výzvu je uveden v pokynech pro žadatele. 

http://www.mzp.cz/cz/integrovane_projekty_vyzva
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#integrated
http://www.mzp.cz/cz/pripravene_projekty_vyzva
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#preparatory
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Termín uzávěrky: 

20. září 2016. 

A.3.3.4 Podpora technické asistence pro integrované projekty 

Informace o programu: 

http://www.mzp.cz/cz/integrovane_projekty_vyzva 

Dokumenty k výzvě v AJ 

 

Projekty technické asistence jsou určeny pro žadatele připravující integrovaný projekt. Umožňují 

kofinancovat přípravu projektového záměru. 

Termín uzávěrky: 

15. září 2016. 

A.3.3.5  Národní výzva k předkládání žádostí o podporu na přípravu 

projektové dokumentace a na spolufinancování projektů do výzvy 

programu LIFE 

Kontakt: 

Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 

Praha 10 

Informace o programu: 

http://www.mzp.cz/cz/narodni_vyzva_life 

 

Dne 8. 6. 2016 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o 

podporu na přípravu projektové dokumentace a o národní kofinancování pro tradiční projekty 

předkládané do výzvy programu LIFE v roce 2016. Výzva je stanovena pro české žadatele v roli 

koordinujících příjemců. Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové 

dokumentace činí max. 150 000 Kč na jeden projekt. Obecná nejvyšší míra podpory na 

spolufinancování projektu činí maximálně 15 % z konečných celkových způsobilých nákladů 

projektu a současně ne více než 10 mil. Kč na jeden projekt. 

 

Hlavním cílem výzvy je přispět ke zvýšení absorpční schopnosti programu LIFE ve prospěch 

příjemců z České republiky. 

Dalším cílem je na všech úrovních zajistit podporu lepší správy v oblasti životního prostředí a 

klimatu, včetně lepšího zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních aktérů, a 

také provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí. 

 

Oprávněné aktivity k podpoře 

 a) Oprávněné aktivity pro přípravu projektové dokumentace 

Oprávněné aktivity jsou činnosti, jež přímo souvisejí s přípravou a zpracováním projektové 

dokumentace, jejím překladem do anglického jazyka, a případně se zpracováním nezbytných 

analýz/ průzkumů dokládajících potřebnost či proveditelnost realizace plánovaného záměru. 

 

Projektovou dokumentací se rozumí veškerá odborná dokumentace, která je povinnou součástí 

žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do výzvy komunitárního programu 

LIFE v roce 2016. 

http://www.mzp.cz/cz/integrovane_projekty_vyzva
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#integrated
http://www.mzp.cz/cz/narodni_vyzva_life
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Jedná se například o tyto aktivity: 

- příprava konceptu projektu, 

- zpracování podkladů pro jednotlivé části žádosti, 

- účast na jednáních s potenciálními partnery a zainteresovanými stranami (úřady, 

veřejnosprávní orgány, vlastníci pozemků, odborná veřejnost apod.), 

- zpracování studií, analýz, případně dotazníkových šetření/ anket potřebných nebo 

využitelných pro demonstraci proveditelnosti/ potřebnosti projektu, 

- překlad projektové žádosti do anglického jazyka, 

- komunikace s obdobně laděnými projekty (zajištění síťování), 

- průzkum míry inovace navrhovaného řešení na celoevropské úrovni. 

 

 b) Oprávněné aktivity pro spolufinancování projektu 

Oprávněné aktivity jsou stanoveny v programových dokumentech programu LIFE vázaných na 

výzvu programu LIFE vyhlášenou 19. května 2016. Oprávněné aktivity se vztahují na činnosti 

realizované tradičními projekty předkládanými do Podprogramu životní prostředí a Podprogramu 

klima. Podporované aktivity a podmínky jejich způsobilosti jsou uvedeny v příslušných Pokynech 

pro žadatele (Guidelines for Applicants), jež jsou ke stažení na: 

http://www.mzp.cz/cz/narodni_vyzva_life. 

Oprávněné aktivity pro tuto výzvu jsou aktivity realizované na území ČR. 

Žadatelem mohou být:  

Každá právnická osoba se sídlem na území České republiky, právní subjektivitou a identifikačním 

číslem organizace, např.: 

 územní samosprávné celky (kraje a obce); 

 nestátní neziskové organizace: 

- spolky a pobočné spolky, 

- obecně prospěšné společnosti, 

- zapsané ústavy, 

- nadace a nadační fondy, 

- církevní právnické osoby; 

 příspěvkové organizace; 

 vědecké výzkumné instituce; 

 státní podniky; 

 veřejné subjekty 

 organizační složky státu. 

Za oprávněnou osobu, která může žádat o podporu, se považuje hlavní předkladatel žádosti do 

řádné výzvy LIFE, tj. koordinující příjemce navrhovaného projektu. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

A.3.4 Horizont 2020 

Kontakt: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Tel.: 224 851 111, Fax: 224 

811 089, e-mail: posta@mpo.cz 

Informace o programu: 

Informace o programu 

mailto:posta@mpo.cz
http://www.h2020.cz/cs
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Otevřené výzvy 

 

Od roku 2014 druh aktivit financovaných z programu Inteligentní energie pro Evropu programu 

jsou podporovány v rámci Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020.  

Příslušné Výzvy k předkládání návrhů 2014/2015 byly zveřejněny dne 11. prosince 2013. Můžete 

přístup k těmto volání přes výzkum a inovace účastníka Portal nebo jednoduše napište "IEE" v 

zařízení hledání ze Horizont 2020 vyzývá stránku zobrazit seznam všech příslušných témat. 

 

Program je strukturován do konkrétních oblastí: 

Vynikající věda 

Priorita Vynikající věda podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho provozování. 

Jedná se zejména o podporu vynikajících projektů hraničního výzkumu, vývoj nových a 

ambiciózních technologií a mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové 

infrastruktury. Priorita je rozdělena do 4 velkých oblastí: 

- Evropská výzkumná rada (ERC) 

- Budoucí a vznikající technologie (FET) 

- Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 

- Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur) 

Vedoucí postavení evropského průmyslu 

Cílem priority Vedoucí postavení evropského průmyslu je zlepšení konkurenceschopnosti 

evropského průmyslu prostřednictvím: 

- průmyslových a průlomových technologií 

- snazšího přístupu k rizikovému financování 

- inovací v malých a středních podnicích (MSP) 

Společenské výzvy 

V prioritě Společenské výzvy bude podporován výzkum, který směřuje k řešení zásadních otázek 

a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost - tzv. společenských výzev - v následujících 

oblastech: 

- Zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing) 

- Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika 

- Zajištěná, čistá a účinná energie 

- Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

- Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny 

- Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti 

- Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů 

EIT, JRC / horizontální aktivity / EURATOM 

Rozpočet programu Horizont 2020 pokryje dále:  

- aktivity Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) 

- Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska (JRC) 

- Šíření excelence a podpora účasti (tzv. opatření Teaming, Twinning, Era-Chairs, 

Policy Support Facility) 

- činnosti v aktivitě Věda se společností a pro společnost (budování efektivní 

spolupráce mezi vědou a společností) 

- EURATOM - program  Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum 

a odbornou přípravu  

Termín uzávěrky: 

průběžně 

http://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&langpair=en|cs&rurl=translate.google.cz&u=http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html&usg=ALkJrhiJdhE-93VlsLl_fnK6tsB3NgdkOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&langpair=en|cs&rurl=translate.google.cz&u=http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html&usg=ALkJrhiJdhE-93VlsLl_fnK6tsB3NgdkOQ#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/IEE/1/1/0&+title/desc
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A.4 Regionální rozvojový fond (RRF) - úvěry pro města a obce 

ČR na podporu podnikání a rozvoj technické infrastruktury 

Kontakt: 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. - Ústředí, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 

JUDr. Lenka Loudová, Tel.: 255 721 487, E-mail: loudova@cmzrb.cz 

Ing. Luděk Šrein: tel. +420 255 721 485, e-mail srein@cmzrb.cz 

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 

Ing. Jarmila Hegerová - vedoucí útvaru ředitele CRR ČR, sekretář Rady RRF, Tel.: 221 580 210, 

E-mail: hegerova@crr.cz  

Informace o programu: 

http://www.cmzrb.cz/app/produkty-a-sluzby/uvery-pro-obce/uver_rrf.htm 

http://www.crr.cz/cs/regiony/region-rozvojovy-fond/ 

Výzva pro RRF 

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB) zahájila dne 1. 6. 2008 příjem žádostí 

měst a obcí o úvěry v rámci Programu RRF. Úvěry jsou poskytovány z prostředků Regionálního 

rozvojového fondu, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. 

Úvěry z RRF jsou poskytovány ve výši až 30 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou platnou po 

celou dobu trvání úvěrového vztahu. Aktuální úroková sazba je uvedena na webových 

stránkách ČMZRB www.cmzrb.cz . Doba splatnosti úvěru z RRF sjednaná k datu jeho 

poskytnutí je maximálně 10 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky. Úvěry z 

RRF se poskytují bez zajištění.  

Úvěry jsou poskytovány na financování technické infrastruktury využívané podnikateli i 

nepodnikatelskými subjekty. Z RRF mohou být financovány projekty zaměřené: 

a) na výstavbu a rekonstrukci technické infrastruktury mimo průmyslové zóny týkající se:  

a) dopravní infrastruktury (místní komunikace a jejich osvětlení, podchody, zastávky místní 

dopravy, světelná dopravní signalizace, parkovací stání), 

b) technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, včetně čistíren odpadních vod, 

plynofikace, elektrifikace včetně trafostanic).  

b) na výstavbu a rozvoj průmyslových zón:  

c) terénní úpravy, včetně přípravy území, 

d) přístupové komunikace, 

e) potřebná infrastruktura (vodovod, rozvod plynu, kanalizace, ČOV), 

f) přípojky elektrické energie (včetně trafostanic), 

g) výstavba městské dopravní a technické infrastruktury pro podporu podnikání, 

h) výstavba nájemních nemovitostí pro podnikání (úvěr z RRF nelze využít na nákup 

existujících budov), 

i) využití starých průmyslových areálů (brownfields) pro podnikání, výkupy majetku v 

případech potřebného scelení vlastnictví. 

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB), připravuje vyhlášení dalšího 

programu úvěrů se splatností do 10 let na financování infrastruktury obcí, měst a obcí České 

republiky (s výjimkou hl. města Prahy). Úvěry budou financovány ze Společného úvěrového 

fondu (SÚF) vytvořeného z prostředků ČMZRB a Municipální finanční společnosti, a.s. (MUFIS). 

 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/uver-z-regionalniho-rozvojoveho-fondu 

mailto:loudova@cmzrb.cz
mailto:srein@cmzrb.cz
mailto:hegerova@crr.cz
http://www.cmzrb.cz/app/produkty-a-sluzby/uvery-pro-obce/uver_rrf.htm
http://www.crr.cz/cs/regiony/region-rozvojovy-fond/
http://www.cmzrb.cz/uploads/soubory/produkty_a_sluzby/uvery_pro_obce/Vyzva_programu_RRF.doc
http://www.cmzrb.cz/
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/uver-z-regionalniho-rozvojoveho-fondu
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Z úvěrů bude možné financovat především výstavbu či rekonstrukci technické infrastruktury obcí, 

zejména vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a s nimi spojené úpravy komunikací a 

veřejných prostranství. 

 

Žádost o úvěr mohou předkládat obce či svazky obcí přímo (v případech zakázek malého 

rozsahu), v ostatních případech bude poskytování úvěrů posuzováno na v rámci vyhlášených 

zadávacích řízení. 

 

I nadále jsou přijímány žádosti o všechny typy záruk k investičně zaměřeným úvěrům v programu 

START, který je financován z prostředků strukturálních fondů a je součástí Operačního programu 

Podnikání a inovace. V těchto programech jsou podporovány především projekty v průmyslu a 

stavebnictví.  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o pozastavení příjmu žádostí o 

záruky v programu ZÁRUKA 2015 až 2023. Posledním dnem příjmu žádostí je 

18. 9. 2015. 
 

Důvodem pozastavení příjmu žádostí je vyčerpání kapacity vyčleněné pro financování programu v 

letošním roce. V porovnání s předchozím rokem se výše podaných žádostí o záruky zvýšila takřka 

o více než 40 %. Výše poskytnutých záruk dosáhla částky 5,9 mld. Kč, kterými byly podpořeny 

úvěry ve výši 8,5 mld. Kč. 

 

V závěrečných měsících letošního roku bude probíhat hodnocení zbývajících žádostí o záruky a 

současně budou připravovány podmínky pro obnovení příjmu žádostí v příštím roce. V roce 2016 

by měl program ZÁRUKA fungovat jako doplněk hlavní nabídky, kterou budou zvýhodněné 

úvěry, záruky a příspěvky k úhradě úroků, financované z prostředků EU v Operačním programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporu budou moci v příštím roce využívat nejen 

malí podnikatelé, ale i střední firmy do 250 zaměstnanců. 

Žadatelem mohou být: 

Města a obce na území České republiky, s výjimkou hlavního města Prahy 

Termín uzávěrky: 

Žádosti o úvěr z RRF budou přijímány průběžně od 15. 6. 2010 do vyčerpání zdrojů obrátkového 

fondu RRF resp. do ukončení Programu RRF Ministerstvem pro místní rozvoj. 

A.5 Program OBEC 2 

Kontakt: 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. - Ústředí, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 

JUDr. Lenka Loudová, Tel.: 255 721 487, E-mail: loudova@cmzrb.cz 

Ing. Luděk Šrein: tel. +420 255 721 485, e-mail srein@cmzrb.cz 

Informace o programu: 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-obec 

 

Program OBEC 2 (Program dlouhodobých úvěrů pro financování infrastruktury obcí) je vyhlášen 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., a jeho financování je zabezpečováno ve 

spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy. 

mailto:loudova@cmzrb.cz
mailto:srein@cmzrb.cz
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-obec
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Cílem programu je financování investic k zachování a rozvoji infrastruktury obcí zvyšujících 

kvalitu života obyvatel.  

 

Úvěry jsou poskytovány za těchto podmínek: 

 Úvěry jsou poskytovány pouze v české měně a pouze na financování způsobilých výdajů 

projektu. 

 Výše úvěru: minimálně 8 mil. Kč, maximálně 250 mil. Kč. 

 Splatnost úvěru: minimálně 10 let, maximálně 15 let, od data podpisu smlouvy o úvěru 

(úvěr lze bez sankce předčasně splatit). 

 Čerpání úvěru: až 30 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru na základě předložených 

daňových či účetních dokladů, nedočerpání úvěru nepodléhá sankci. 

 Odklad splátek jistiny úvěru: až 36 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru. 

 Úroková sazba: pevná po celou dobu splácení úvěru. Výše úrokové sazby se stanovuje při 

poskytnutí úvěru podle podmínek na finančním trhu. 

 Zajištění úvěru není vyžadováno s výjimkou úvěrů pro svazky obcí nebo úvěrů se 

zvýšeným rizikem návratnosti úvěrových zdrojů. 

 

Úvěr lze čerpat pouze na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně nákupu 

pozemků a zpracování projektové dokumentace (DPH je součástí příslušného způsobilého 

výdaje). 

 

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: 

a) musí bezprostředně souviset s realizací konkrétního projektu, 

b) účetní či daňové doklady, příp. jiné průkazné doklady, na jejichž základě je čerpán úvěr, musí 

být splatné po datu podpisu smlouvy o úvěru. 

 

Projektem se rozumí soubor hmotného majetku a s ním spojených činností k dosažení cíle 

stanoveného v tomto programu. 

 

Projekt musí splňovat tyto podmínky: 

 musí být realizován na území České republiky, 

 musí být zaměřen na zachování a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví obce či 

vodohospodářské společnosti zvyšující kvalitu života obyvatel. 

 

Úvěry mohou být poskytnuty na pořízení nebo rekonstrukci majetku v těchto oblastech: 

a) vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, 

b) elektrifikace, plynofikace, 

c) školská a předškolní zařízení, 

d) kulturní a sportovní zařízení, 

e) sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou pro seniory a handicapované občany), 

f) místní komunikace a jejich osvětlení, vč. světelné dopravní signalizace, 

g) dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy), pořízení dopravních prostředků k 

zajištění místní veřejné dopravy, 

h) zařízení na skládkování a likvidaci tuhého odpadu (skládky, spalovny), 

i) zateplování budov, instalace měřicí techniky, využití obnovitelných zdrojů energie, apod., 

j) jiné projekty zaměřené na zlepšení podmínek bydlení a životního prostředí obcí (po předchozí 

konzultaci projektu s ČMZRB). 

Žadatelem mohou být: 

Města a obce na území České republiky a svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, a vodohospodářské akciové společnosti s kapitálovou účastí obcí. 
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Termín uzávěrky: 

Průběžně 

A.6 Program municipálních úvěrů MUFIS 2 

Kontakt: 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. - Ústředí, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 

JUDr. Lenka Loudová, Tel.: 255 721 487, E-mail: loudova@cmzrb.cz 

Ing. Luděk Šrein: tel. +420 255 721 485, e-mail srein@cmzrb.cz 

Informace o programu: 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-mufis-2 

 

Program MUFIS 2 je vyhlášen Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., a jeho 

financování je zabezpečováno ze zdrojů sdružených ČMZRB a Municipální finanční společností 

a.s. ve společném úvěrovém fondu. 

 

Cílem programu je financování investic k zachování a rozvoji infrastruktury obcí. 

 

Úvěry jsou poskytovány pouze v české měně za těchto podmínek: 

 výše úvěru: maximálně 40 mil. Kč 

 splatnost úvěru: maximálně 10 let od data podpisu smlouvy o úvěru (úvěr lze bez sankce 

předčasně splatit) 

 úroková sazba: pevná (platí po celou dobu splácení úvěru) nebo pohyblivá (platí na 

kalendářní čtvrtletí); výše úrokové sazby se stanovuje individuálně podle podmínek na 

finančním trhu 

 čerpání úvěru: po dobu až 2 let od data podpisu smlouvy o úvěru na základě 

předložených daňových či účetních dokladů (nedočerpání úvěru není sankcionováno) 

 odklad splátek jistiny úvěru: až 2 roky od data podpisu smlouvy o úvěru 

 zajištění úvěru: není vyžadováno s výjimkou úvěrů pro svazky obcí nebo úvěrů se 

zvýšeným úvěrovým rizikem. 

 

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: 

a) musí bezprostředně souviset s realizací projektu, 

b) účetní či daňové doklady, příp. jiné průkazné doklady, na jejichž základě je čerpán úvěr, musí 

být uhrazeny po datu podpisu smlouvy o úvěru, 

c) musí být vynaloženy na pořízení a/nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně 

nákupu pozemků a zpracování související projektové dokumentace (DPH je součástí příslušného 

způsobilého výdaje) 

 

Projektem se rozumí soubor hmotného majetku a s ním spojených činností k dosažení cíle 

stanoveného v tomto programu. 

 

Projekt musí splňovat tyto podmínky: 

- musí být realizován na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy, 

- musí být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví 

obce či svazku obcí. 

 

Úvěry jsou poskytovány na pořízení nebo rekonstrukci majetku v těchto oblastech: 

mailto:loudova@cmzrb.cz
mailto:srein@cmzrb.cz
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-mufis-2
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 vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod a jiné vodohospodářské stavby (např. 

regulace místních rybníků, vodních toků apod.), 

 elektrifikace, plynofikace, 

 školská a předškolní zařízení, 

 kulturní a sportovní zařízení, 

 sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou pro seniory a handicapované občany), 

 místní komunikace a jejich osvětlení, vč. světelné dopravní signalizace, 

 dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy), pořízení dopravních prostředků k 

zajištění místní veřejné dopravy, 

 zařízení na skládkování a likvidaci tuhého odpadu (skládky, spalovny), 

 zateplování budov, instalace měřicí techniky, využití obnovitelných zdrojů energie, 

 budovy, které jsou sídlem obce či svazku obcí nebo slouží pro činnost místních orgánů 

veřejné správy, 

 jiné projekty zaměřené na zlepšení podmínek bydlení a životního prostředí obcí (po 

předchozí konzultaci projektu s ČMZRB). 

Žadatelem mohou být: 

- obce na území České republiky (dále též „obec“) s výjimkou hlavního města Prahy 

nebo svazky obcí s výjimkou těch, jejichž členem je hlavní město Praha. 

Termín uzávěrky: 

Průběžně 
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B. Pomoc Evropského hospodářského prostoru (EHP) 

a Norska České republice 

Kontakt: 

Národní kontaktní místo: Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, nábř. Kpt. Jaroše 

1000, Praha 7, Poštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

e-mail: czp@mfcr.cz , http://www.eea-researchfund.cz 

Informace: 

Podrobné informace, dokumenty 
NORSKÉ FONDY 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů 

 

Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 2009-2014 

Celkovým cílem EHP a Norských fondů 2009 – 2014 je přispět ke snižování ekonomických a 

sociálních rozdílů a také posílit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a přijímajícími státy 

prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech. 

 

Dne 18. 12. 2009 byla parafována Dohoda o pokračování Finančního mechanismu EHP a 

Finančního mechanismu Norska na období 2009-2014 mezi Islandem, Lichtenštejnskem, 

Norskem a Evropskou unií. 

 

Roční finanční příspěvek byl stanoven ve výši 357,7 milionů EUR. Z toho 97% bude poskytnuto 

Norskem. Celková finanční alokace z Finančních mechanismů pro období 2009-2014 představuje 

1,789 mld. EUR. 

 

S cílem redukovat sociální a ekonomické rozdíly a posílení spolupráce v rámci Evropy budou 

donorské státy poskytovat granty na projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana životního 

prostředí a klimatu, zdraví, výzkum, vzdělávání a kultura, aj. 

 

Finanční prostředky z Finančního mechanismu EHP jsou určeny 12 novým členům EU spolu s 

Portugalskem, Španělskem a Řeckem, z Finančního mechanismu Norska pouze pro 12 nových 

členům EU. 

 

Po dvou letech vyjednávání byla dne 28. 7. 2010 podepsána Dohoda o Finančním mechanismu 

EHP a Finančním mechanismu Norska pro období 2009-2014, mezi Islandem, Lichtenštejnskem, 

Norskem a Evropskou unií. Následně bude vytvořen donory jednotný právní rámec pro zajištění 

implementace Finančních mechanismů  EHP/Norska 2009-2014 ve všech přijímajících státech a 

budou zahájena bilaterální jednání mezi Českou republikou a zeměmi EHP k přípravě a uzavření 

Memorand o porozumění, která stanoví prioritní oblasti a systém řízení v České republice. 

 

Alokace pro Českou republiku je celkem 131,80 mil. EUR, to je cca 3,27 mld. CZK, z toho v 

rámci Finančního mechanismu EHP 61,4 mil.EUR a v rámci Finančního mechanismu Norska 70,4 

mil.EUR. 

B.1 Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni 

Celkovým cílem EHP a Norských fondů 2009 – 2014 je přispět ke snižování ekonomických a 

sociálních rozdílů a také posílit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a přijímajícími státy 

prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech. 

mailto:czp@mfcr.cz
http://www.eea-researchfund.cz/
http://www.eeagrants.cz/cs/programy
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy/obdobi-2009-2014/2013/norske-fondy-2009--2014-aktualizovana-pr-11352
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Přímým finančním nástrojem k posílení spolupráce je Fond pro bilaterální spolupráci na národní 

úrovni pro EHP a Norské fondy 2009 – 2014. 

 

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou 

republikou. Fond není určen k financování projektů, nýbrž k finanční podpoře širších iniciativ a 

informačních aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem 

připravit nebo posílit základnu pro budoucí spolupráci. 

 

Implementací a správou Fondu je pověřeno Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo. 

 

Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných 

politických, kulturních, odborných a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s 

národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry Donorských zemí. 

 

Prostředky budou konečným příjemcům poskytovány ex post v CZK (pro zahraniční subjekty v 

EUR), a to na základě schválené žádosti o uvolnění prostředků a žádosti o platbu, předkládaných v 

rámci otevřených výzev. Výzvy budou vyhlašovány Ministerstvem financí – Národním 

kontaktním místem jako permanentně otevřené, tedy lze žádosti předkládat průběžně. 

B.1.1 - 3. Výzva - uvolněna 

Kontakt: 

Ministerstvo financí ČR, Centrum pro zahraniční pomoc – příprava a koordinace (odd. 5804), 

Letenská 15, 118 10 Praha 1, czp@mfcr.cz 

Informace: 

Podrobné informace 

Aktuality: 

Na základě realokace úspor v programu CZ01 „Technická asistence a Fond pro bilaterální 

spolupráci na národní úrovni“ byla navýšena alokace Fondu pro bilaterální spolupráci na 

národní úrovni. 3. Výzva v rámci tohoto Fondu je tímto od 8. července 2016 obnovena a je 

opět možné předkládat žádosti o uvolnění prostředků. 

 

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, 

Lichtenštejnsko) a Českou republikou v rámci programových oblastí uvedených v Příloze 1 této 

výzvy. 

 

Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z 

donorských států. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a 

posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova 

smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry 

donorských zemí. 

 

Oprávněnými iniciativami, které lze hradit z Fondu, jsou jednorázové akce, resp. činnosti 

krátkodobého charakteru v rámci podporovaných oblastí. 

Fond není určen k financování projektů, nýbrž k finanční podpoře širších iniciativ a informačních 

aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem připravit 

nebo posílit základnu pro existující či budoucí bilaterální spolupráci. 

mailto:czp@mfcr.cz
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/cz01-technicka-asistence-a-bilateralni-f/fond-pro-bilateralni-spolupraci/vyzvy-k-predkladani-navrhu/2014/vyhlaseni-3-vyzvy-k-predkladani-zadosti-1668
http://www.eeagrants.cz/assets/cs/media/BFNU_Vyzva-Pr-001_2015-01-09_programove-oblasti.pdf
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Iniciativy budou následujícího charakteru: 

- studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, 

přenosu nejlepší praxe 

- bilaterální setkání, workshopy, semináře 

- konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich 

sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a 

Donorskými státy 

- prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství 

 

Celková výše alokovaných prostředků pro 3. výzvu činí 7 393 000 CZK/278 981 EUR, přičemž v 

den obnovení 3. Výzvy (tj. 8. července 2016) činí dostupná alokace 2 093 000 CZK/78 981 EUR. 

 

Maximální výše grantu je 397 500 CZK (15 000 EUR). Způsobilé výdaje budou vždy propláceny 

z Fondu ex-post ve výši 100% vynaložených způsobilých výdajů, grant tedy nevyžaduje povinné 

spolufinancování ze strany žadatele a příjemce grantu. 

Oprávnění žadatelé: 

 subjekty z České republiky a donorských států (včetně Rady Evropy): 

- a. Zprostředkovatelé programů (vč. jejich partnerů z rezortních ministerstev na 

základě uzavřené Dohody o partnerství) 

- b. Žadatelé a partneři předem definovaných projektů z donorských států (v období 

přípravy projektu, tedy do schválení návrhů projektů). 

- c. Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 

- d. Další subjekty, kompetentní v podporovaných programových oblastech (tj. 

působící aktivně v dané programové oblasti po dobu minimálně 1 roku), které 

navazují nebo prohlubují spolupráci v rámci těchto programových oblastí se 

subjekty v donorských státech. 

(v případě, že o grant žádá instituce z donorské země, musí spolupracovat se subjektem z ČR) 

Termín uzávěrky: 

30. 6. 2017 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. 

B.2 Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni  

Informace: 

http://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/fond-pro-bilateralni-spolupraci-na-progr 

 

Aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové 

úrovni 

 

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni byl zřízen za účelem 

 A) hledání partnerů pro projekty implementované v partnerství s institucemi z donorských 

států pro období přípravy návrhu projektu a rozvoje těchto partnerství během přípravného 

období - tzv. opatření „A“; 

    a/nebo 

 B) navazování a prohlubování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, 

zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v 

donorských státech během implementace projektů - tzv. opatření „B“ 

http://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/fond-pro-bilateralni-spolupraci-na-progr
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz02-zivotni-prostredi/cz02-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2073
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz02-zivotni-prostredi/cz02-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2073
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Alokace dle Nařízení: minimálně 1,5 % celkových oprávněných výdajů programu, indikativní 

rozdělení mezi „A“ a „B“ 100% uznatelných výdajů, nevyžaduje národní spolufinancování 

 

Opatření „A“ slouží k hledání partnerů v rámci projektů v partnerství s donory před přípravou 

(nebo během přípravy) návrhu projektu či rozvoje těchto partnerství a přípravy návrhu projektů v 

partnerství s donory. 

V každém návrhu programu je popsána forma implementace BFA – v zásadě může být dvojí 

(nebo i kombinací níže uvedených): 

- a) Aktivity realizované přímo zprostředkovatelem Fondu (tzn. Partnerem programu): 

- kontaktní semináře, konference, workshopy, pracovní setkání, bilaterální zasedání, 

skupinové prezentace 

- b) Otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant: 

- studijní a pracovní cesty, pracovní bilaterální setkání s výměnou informací, s 

organizací užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit 

- účast nebo společná účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování 

kontaktů 

- sběr dat, tvorba studií a přehledů k prohloubení informovanosti o bilaterálním 

rozměru spolupráce mezi subjekty v ČR a v donorských zemích. 

- účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopech s cílem navazování a 

posilování kontaktů, příp. i organizace těchto akcí 

- příprava žádosti a s ní spojené dokumentace ve spolupráci se subjektem z 

donorských zemí 

 

Veškeré informace pro žadatele o grant v rámci výše uvedené Otevřené výzvy pro předkládání 

žádostí o grant budou součástí Pokynů pro žadatele a příjemce grantu, které budou obsahovat 

podmínky a postupy udělení grantu z Fondu v rámci otevřené výzvy. Pokyny zpracuje (v případě, 

že bude v programu rovněž Otevřená výzvy pro předkládání žádostí o grant) Partner programu. 

 

Opatření „B“ slouží k navazování a prohlubování spolupráce, výměně, sdílení a přenosu znalostí, 

technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty 

v donorských státech v průběhu implementace schválených projektů. 

 

Příspěvky z Fondu budou poskytovány pouze v souvislosti s iniciativami projektů schválených v 

rámci daného programu (a/nebo MGS), jako doplňkový zdroj finančních prostředků určených 

výhradně k posílení bilaterálních vztahů. Fond je určen k financování účelových jednorázových 

nebo krátkodobých doplňkových iniciativ ve schválených projektech v rámci programu a/nebo 

malého grantového schématu. Fond pro bilaterální spolupráci není určen k financování 

plánovaných projektových iniciativ (tzn. iniciativ, které jsou součástí plánovaného rozpočtu) 

 

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů 

příslušných programů (a/nebo sub-projektů MGS). 

 

Konkrétní alokace pro bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“ bude uvedena v 

otevřené výzvě pro příslušný program. 

 

Postup pro předkládání a hodnocení žádostí a další informace týkající se oprávněných iniciativ a 

způsobilosti výdajů budou obsahem Pokynů pro žadatele a příjemce. 

Typy projektů:  

- CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a 

kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 
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- CZ03 - Program pro nevládní neziskové organizace   

- CZ04 - Ohrožené děti a mládež 

- CZ05 - Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a 

na podporu sociálního začleňování 

- CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění 

- CZ07 - Program na podporu spolupráce škol a stáží 

- CZ08 - Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého 

(CCS) 

- CZ09 - Česko-norský výzkumný program 

- CZ10 - Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, 

místními a regionálními úřady 

- CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví 

- CZ12 - Dejme (že)nám šanci 

- CZ13 - Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných 

příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života 

- CZ14 - Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné 

činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin 

- CZ15 - Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních 

trestů 

B.3 Programové oblasti 

B.3.1 CZ 02 – Životní prostředí 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo Odbor Mezinárodní vztahy 

Kontaktní osoba - Mgr. Tomáš Tesař, Tel.: 257 044 564, E-mail: tomas.tesar@mfcr.cz 

 

Partner Programu: 

Ministerstvo životního prostředí Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů 

Kontaktní osoba - Ing. Monika Suchopárková, Tel.: +420 26712 2887, E-mail: 

monika.suchoparkova@mzp.cz 

 

Partner na úrovni Programu z donorského státu:  

Norwegian Environment Agency (NEA) 

Kontaktní osoba - Elisabeth Jernqvist, Tel.: + 47 58 09 49, E-mail: 

elisabeth.jernqvist@miljodir.no 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz02-zivotni-prostredi 

 

Název programu: 

Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola 

v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu 

 

Alokace Programu je 456 816 000 CZK. 

OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ – nejpozději do 30. 4. 2016. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

mailto:tomas.tesar@mfcr.cz
mailto:monika.suchoparkova@mzp.cz
mailto:elisabeth.jernqvist@miljodir.no
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz02-zivotni-prostredi
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Hlavním cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit zaměřených 

na zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí a 

vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, zlepšení integrace biodiverzity do 

sektorových politik a právních předpisů a obrana před fragmentací ekosystémů. 

B.3.1.1 Opatření „B“ v Programu CZ02 

Informace: 

Podrobné informace 

Aktualizace výzvy 
 

Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených 

projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu 

implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, 

technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. 

 

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 2 388 562 Kč. Maximální výše grantu je: 530 000 

Kč. 

 

Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ 

ve všech schválených projektech v rámci programu a/nebo malého grantového schématu. Nejedná 

se o iniciativy, které jsou zásadní pro dosažení účelu projektu. V žádostech budou schvalovány 

takové iniciativy, které jsou pro realizovaný projekt přínosem a mohou ho vhodně doplnit 

odbornými znalostmi či zkušenostmi bilaterálního partnera. 

 

V rámci fondu se předpokládá financování iniciativ následujícího charakteru: 

- studijní a pracovní cesty, studijní stáže/výměnné pobyty, pracovní návštěvy a vzájemná 

setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe; 

- vzájemná setkání, workshopy, semináře; 

- konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a pracovních 

vztahů; 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a 

výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícími a donorskými státy nebo 

mezinárodními organizacemi; 

- prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství.  

Oprávnění žadatelé: 

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů, 

předem definovaných projektů a sub-projektů MGS v rámci programu CZ02, kteří projekt 

realizují nebo jeho implementaci již ukončili, jejichž záměrem je financovat své bilaterální 

iniciativy nad rámec projektu, spojené s realizací projektu: 

a) ve spolupráci s partnerem projektu 

b) ve spolupráci s institucí z donorského státu a/nebo mezinárodní organizací kompetentní v 

oblasti realizace projektu (tj. působící aktivně v oblasti realizace projektu po dobu minimálně 1 

roku) 

Termín uzávěrky: 

Průběžně 

- od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle 

do 31. 12. 2016. 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz02-zivotni-prostredi/cz02-aktuality/2014/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1662
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz02-zivotni-prostredi/cz02-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2073
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B.3.2 CZ 03 – Nestátní neziskové organizace 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Nadace rozvoje občanské společnosti Alexandra McGehee, T +420 227 217 255, E-mail: 

alexandra.mcgehee@nros.cz 

Kontaktní osoba: 

Nadace Partnerství, František Brückner, T: +420 515 903 115, E-mail: 

frantisek.bruckner@nadacepartnerstvi.cz, www.fondnno.cz 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz03-nestatni-neziskove-

organizace/cz03-zakladni-informace 

 

Název programu: 

Fond pro nestátní neziskové organizace 
 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je 243 288 000 CZK. 

Základní informace: 

FNNO je zaměřen na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. 

Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální 

spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. 

Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na 

posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních 

skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické 

změny. 

B.3.2.1 Fond pro NNO 

Kontakt: 

V případě projektů předkládaných do prioritních oblastí I. až III.: 

Nadace rozvoje občanské společnosti, Fond pro NNO, Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 

 

V případě projektů předkládaných do prioritní oblasti IV.: 

Nadace Partnerství, Fond pro NNO, Údolní 33, 602 00 Brno 

Informace: 

http://www.fondnno.cz/novinky/novinky/2-vyzva-fnno-vyhlasena/ 

Informace na stránkách MF ČR 

Výzva 

 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství dne 24. září oficiálně zahájily 

Program CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace. Program je financovaný z EHP fondů 

2009–2014 a je zaměřen na posílení rozvoje občanské společnosti, podporu sociální spravedlnosti, 

demokracie a udržitelného rozvoje. 

 

Cílem programu FNNO je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální 

spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Celková alokace pro program FNNO byla 

208.760.852 Kč.  

mailto:alexandra.mcgehee@nros.cz
mailto:frantisek.bruckner@nadacepartnerstvi.cz
http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz03-nestatni-neziskove-organizace/cz03-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz03-nestatni-neziskove-organizace/cz03-zakladni-informace
http://www.fondnno.cz/novinky/novinky/2-vyzva-fnno-vyhlasena/
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz03-nestatni-neziskove-organizace/cz03-aktuality/2014/vyhlaseni-druhe-otevrene-vyzvy-v-ramci-p-1417
http://www.fondnno.cz/res/data/003/003776.pdf
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Program FNNO má dvě části: 

a) Fond pro nestátní neziskové organizace (v definovaných prioritních oblastech) 

Program je zaměřen na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti, stejně jako na 

specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Cílem je posílit kapacitu nestátních 

neziskových organizací, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírňovat regionální rozdíly v oblasti 

působení nestátních neziskových organizací v rámci České republiky. Program je navíc zaměřen 

na ochranu životního prostředí a klimatické změny. 

Na přímou podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO) bylo v rámci programu 

FNNO vyčleněno celkem 205.060.852 Kč. 

 

b) Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni 

Jednou z klíčových priorit EHP fondů 2009 - 2014 je také posílení bilaterální spolupráce mezi 

Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy). Účelem Fondu pro 

bilaterální spolupráci na programové úrovni je posílení přímé výměny zkušeností a know-how, 

sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty z donorských 

států. Pro Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni byly vyčleněny prostředky ve výši 

3.700.000 Kč. 

 

České nestátní neziskové organizace se zájmem o rozvoj spolupráce mohou žádat o tyto 

prostředky prostřednictvím dvou forem podpory: 

- Mikrograntů pro vyhledávání partnerů a rozvoj bilaterálních projektů (celková alokovaná 

částka – 1.500.000 Kč), 

- Doplňkových grantů jako doplňkového zdroje financování pro posílení bilaterálního 

partnerství mezi českými NNO, které obdržely grant z programu FNNO a subjekty z 

donorských států (celková alokovaná částka – 2.200.000 Kč).  

 

Pro 2. výzvu budou za oprávněné považovány projekty NNO realizované v prioritních oblastech 

programu: 

- I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory: 

- a. Ochrana lidských práv a multikulturalismus 

- b. Genderová rovnost 

- c. Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti 

- II. Děti a mládež v ohrožení 

- III. Sociální inkluze 

- IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny 

Žadatelem mohou být: 

- Občanské sdružení 

- Obecně prospěšná společnost 

- Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro 

poskytování charitativních služeb  

- Nadace a nadační fondy 

- Spolky 

- Ústavy 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
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B.3.3 CZ 04 – Ohrožené děti a mládež 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo Odbor Mezinárodní vztahy 

Kontaktní osoba - Mgr. Suzana Jovaševićová, Tel.: 257 044 594, E-mail: 

Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz 

 

Partner Programu: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ing. Jitka Zukalová, Tel.: 221 922 118, E-mail: 

jitka.zukalova@mpsv.cz 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz04-ohrozene-deti-a-

mladez/zakladni-informace 

 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz04-ohrozene-deti-a-mladez/cz04-

vyzvy/2014/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1310 

 

Název programu: 

Ohrožené děti a mládež 
 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je 106 590 400 CZK. 

Základní informace: 

Program je zaměřen na zlepšení a de-institucionalizaci systému péče o ohrožené děti a mládež. 

Projekty podpoří transformaci stávajících pobytových zařízení; zpracování návrhu nového zákona 

o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a péči o ohrožené děti; zvýšení zapojení dětí a mládeže do 

rozhodovacích procesů a zvýšení povědomí o právech dětí a mládeže. 

B.3.3.1 Opatření „B“ v Programu CZ04 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Aktualizace výzvy 
 

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi subjekty kompetentními v 

programové oblasti Ohrožené děti a mládež (včetně Partnera programu a Zprostředkovatele 

programu) a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu 

implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, 

technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu a přispívat k 

naplňování cílů programu Ohrožené děti a mládež. 

 

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 3 507 609 Kč. Minimální a maximální výše 

grantu: 53 427 – 534 274 Kč. 

 

Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových 

iniciativ ve všech schválených projektech a/nebo sub-projektech Malého grantového schématu v 

rámci programu CZ04. Nejedná se o iniciativy, které jsou zásadní pro dosažení účelu projektu. 

mailto:Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz
mailto:jitka.zukalova@mpsv.cz
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz04-ohrozene-deti-a-mladez/zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz04-ohrozene-deti-a-mladez/zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz04-ohrozene-deti-a-mladez/cz04-vyzvy/2014/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1310
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz04-ohrozene-deti-a-mladez/cz04-vyzvy/2014/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1310
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz04-ohrozene-deti-a-mladez/cz04-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-1743
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz04-ohrozene-deti-a-mladez/cz04-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2074
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V žádostech budou schvalovány takové iniciativy, které jsou pro realizovaný projekt přínosem a 

mohou ho vhodně doplnit odbornými znalostmi či zkušenostmi bilaterálního partnera. 

 

Žádosti budou předkládány průběžně počínaje prvním dnem vyhlášení výzvy. 

 

V rámci Fondu se předpokládá financování iniciativ následujícího charakteru: 

- studijní a pracovní cesty, pracovní návštěvy a vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, 

know-how, přenosu nejlepší praxe; 

- vzájemná setkání, workshopy, semináře; 

- konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a pracovních 

vztahů; 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a 

výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícími a donorskými státy nebo 

mezinárodními organizacemi; 

- prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství. 

Žadatelem mohou být: 

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů, 

předem definovaných projektů a/nebo sub-projektů Malého grantového schématu v rámci 

programu CZ04, kteří projekt realizují nebo jeho implementaci již ukončili, jejichž záměrem je 

financovat své bilaterální iniciativy nad rámec projektu, spojené s realizací projektu: 

- Partner programu CZ04, 

- Zprostředkovatel programu CZ04 a/nebo 

- subjekty kompetentní v programové oblasti Ohrožené děti a mládež (tj. působící aktivně v 

dané programové oblasti po dobu minimálně 1 roku), které navazují nebo prohlubují 

spolupráci v rámci této programové oblasti se subjekty v donorských státech nebo 

mezinárodními organizacemi: 

a) ve spolupráci s partnerem projektu; 

b) ve spolupráci s institucí z donorského státu a/nebo mezinárodní organizací kompetentní 

v programové oblasti Ohrožené děti a mládež (tj. působící aktivně v dané programové 

oblasti po dobu minimálně 1 roku). 

Projekty financované z EHP fondů mohou být (kromě výše uvedených mezinárodních institucí) 

realizovány ve spolupráci s institucemi z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. 

Termín uzávěrky: 

- průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle 

do 31. 12. 2016. 

B.3.4 CZ 05 – Sociální začleňování 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo Odbor Mezinárodní vztahy 

Kontaktní osoba - Mgr. Kateřina Doul, Tel.: 257 042 750, E-mail: katerina.doul@mfcr.cz 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz05-socialni-zaclenovani/cz05-

zakladni-informace 

 

Název programu: 

mailto:katerina.doul@mfcr.cz
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz05-socialni-zaclenovani/cz05-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz05-socialni-zaclenovani/cz05-zakladni-informace
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Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovnosti mezi skupinami a na podporu 

sociálního začleňování  

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je 30 801 600 CZK. 

Základní informace: 

Projekt ve svých regionálně zaměřených aktivitách cílí na děti ve věku 10-15 let, které si teprve 

formují své postoje a dále na profesní skupiny, které projevy násilí z nenávisti a jejich prevenci v 

terénu řeší. Jsou to učitelé, policisté, vedení samospráv. Celostátní mediální kampaň míří na mladé 

lidi ve věku do 25 let, kteří se nechávají nejsnáze strhnout svým okolím k rasově nesnášenlivým 

projevům a zároveň jsou ještě schopni své postoje revidovat. 

Realizace projektu přispěje k posílení společenské podpory pro zavádění inkluzivních politik a pro 

potírání projevů extremismu a rasismu. Jeho realizace přispěje k posílení tolerance a pochopení 

mezi různými skupinami, a to zvláště mezi mladými lidmi a k podpoře postojů odmítající násilí z 

nenávisti s důrazem na aktivní přístup jednotlivců. 

 

Hlavní cíl Programu:  

Posílení sociální a ekonomické soudržnosti na národní, regionální a místní úrovni. 

 

Dne 5. 8. 2014 byl v rámci programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování 

nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ schválen předem definovaný 

projekt Úřadu vlády „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“. 

Projekt se zaměřuje na hlavní cíl Programu, kterým je posílit sociální a ekonomickou soudržnost 

na státní, regionální i lokální úrovni. Projekt reaguje na narůstající výskyt projevů extremismu, 

rasismu a násilí z nenávisti mezi mladými lidmi, často zaměřených na Romy, zejména v regionech 

s obecně vysokou mírou nezaměstnanosti. Výstupy a nástroje mediální kampaně proti rasismu a 

násilí z nenávisti budou sloužit pro propagaci výstupů vzdělávacích aktivit na školách, příkladů 

dobré praxe a některých výstupů výzkumů lichvy a migrace, část aktivit pro policii podpoří 

aktivity sdílení dobrých praxí apod. 

Celkový rozpočet předem definovaného projektu činí 39 749 999 Kč. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

B.3.4.1 Opatření „B“ v Programu CZ05 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Aktualizace výzvy 
 

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečným příjemcem předem 

definovaného projektu a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v 

průběhu implementace projektu. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu 

znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. 

 

Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ v 

předem definovaném projektu v rámci programu. Nejedná se o iniciativy, které jsou zásadní pro 

dosažení účelu projektu. V žádostech budou schvalovány takové iniciativy, které jsou pro 

realizovaný projekt přínosem a mohou ho vhodně doplnit odbornými znalostmi či zkušenostmi 

bilaterálního partnera. 

Fond pro bilaterální spolupráci není určen k financování plánovaných projektových iniciativ. 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz05-socialni-zaclenovani/cz05-vyzvy/2015/vyhlaseni-1-vyzvy-pro-predkladani-zadost-1855
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz05-socialni-zaclenovani/cz05-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2075
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Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 150 000 Kč. 

 

V rámci Fondu se předpokládá financování iniciativ následujícího charakteru: 

- studijní a pracovní cesty, studijní stáže/výměnné pobyty, pracovní návštěvy a 

vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe; 

- vzájemná setkání, workshopy, semináře; 

- konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a 

pracovních vztahů; 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich 

sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícími a 

donorskými státy nebo mezinárodními organizacemi; 

- prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství; 

- účast na akcích, seminářích a dalších aktivitách organizovaných např. OSF, Radou 

Evropy, Agenturou Evropské unie pro základní práva, apod. odsouhlasených 

donory. 

Žadatelem mohou být: 

Konečný příjemce předem definovaného projektu v rámci programu CZ05, který projekt realizuje 

nebo jeho implementaci již ukončil, jehož záměrem je financovat své bilaterální iniciativy nad 

rámec projektu, spojené s realizací projektu ve spolupráci s institucí z donorského státu, institucí z 

jiných přijímajících států a/nebo mezinárodní organizací (vč. Agentury Evropské unie pro 

základní práva) kompetentní v oblasti realizace projektu (tj. působící aktivně v oblasti realizace 

projektu po dobu minimálně 1 roku). 

Termín uzávěrky: 

až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 31. 12. 2016. 

B.3.5 CZ 06 – Kultura 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo, Odbor Mezinárodní vztahy 

Kontaktní osoba - Mgr. Suzana Jovaševićová, Tel.: 257 044 594, E-mail: 

suzana.jovasevicova@mfcr.cz 

 

Partner Programu: 

Ministerstvo kultury Oddělení fondů EHP 

Kontaktní osoba - Ing. Vladimír Študent, Tel.: 257 085 517, E-mail: vladimir.student@mkcr.cz, 

www.norskefondy.cz  

 

Partner na úrovni Programu z donorského státu:  

Arts Council of Norway, Kontaktní osoba - Astrid Bjerke, E-mail: astrid.bjerke@kulturrad.no 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-zakladni-

informace 

 

Název programu: 

Kulturní dědictví a současné umění 

mailto:suzana.jovasevicova@mfcr.cz
mailto:vladimir.student@mkcr.cz
http://www.norskefondy.cz/
mailto:astrid.bjerke@kulturrad.no
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-zakladni-informace
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Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je  532 952 000 CZK. 

 

Základní informace: 

Program se skládá ze dvou programových oblastí. Programová oblast č. 16 – „Zachování a 

revitalizace kulturního a přírodního dědictví“ je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci 

movitého a nemovitého kulturního dědictví. Prostřednictvím oprávněných aktivit (restaurování, 

stavební a nestavební úpravy, stabilizační opravy, technické opatření zajišťující dlouhodobé 

uchování a prezentace movitých a nemovitých hodnot) dojde k záchraně a uchování těchto 

památek dalším generacím. 

Programová oblast č. 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního 

dědictví“ podporuje kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog. V zájmu vytvoření různorodé 

nabídky uměleckých forem a projevů budou podpořeny projekty z oblastí profesionálního divadla 

včetně divadla pohybového a nonverbálního, profesionálního tance a vizuálního umění, 

profesionálního výtvarného umění, profesionálního hudebního umění v oblasti klasické, soudobé a 

alternativní hudby a v neposlední řadě z oblastí filmového umění. 

 

Hlavní cíl Programu:  

- 1. Ochrana a zachování kulturního a přírodního dědictví příštím generacím a jejich 

zpřístupnění veřejnosti 

- 2. Zintenzivnění kulturního dialogu a posílení evropské identity prostřednictvím 

porozumění kulturní rozmanitosti 

B.3.5.1 Programová oblast č. 17 - Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v 

rámci evropského kulturního dědictví 

Kontakt: 

Ing. Jan Hrdlička, tel: 257 085 536; Ing. Vladimír Študent, tel: 257 085 517; e-mailem: 

fondyehp@mkcr.cz 

Informace: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-vyzvy/2014/2-

vyzva-k-predkladani-zadosti-o-grant-v-1520 

 

Programová oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského 

kulturního dědictví“ je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a 

bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Podpořeny budou projekty vysoké 

umělecké úrovně, originality a projekty, které inovativním způsobem pozitivně ovlivní občanskou 

soudržnost a mezinárodní spolupráci s výše uvedenými zeměmi v různorodých oblastech a 

aktivitách profesionálního současného umění. 

 

Alokovaná částka pro 2. otevřenou výzvu k předkládání žádostí je 26 245 996 Kč, což je přibližně 

990 415 EUR. 

 

Cílem Programové oblasti č. 17 je posílení kulturního dialogu a evropské identity prostřednictvím 

hlubšího porozumění kulturní rozmanitosti. Všechny žádosti musí být v souladu s výše uvedenými 

cíli. Výběrová kritéria podporují předkládání žádostí zaměřených na podporu kulturní 

rozmanitosti a kulturních projevů menšin, včetně kulturního dědictví romského a židovského. 

 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-vyzvy/2014/2-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-grant-v-1520
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-vyzvy/2014/2-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-grant-v-1520
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Programová oblast č. 17 – Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního 

dědictví je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních 

vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem prostřednictvím porozumění kulturní 

rozmanitosti. Předmětem žádosti mohou být níže popsané aktivity vykonávané v České republice 

a/nebo donorských státech. 

 

Oprávněné aktivity projektu jsou: 

- 1. Profesionální divadlo (divadlo činoherní, pohybové a nonverbální, včetně 

profesionálního tance a „alternativního“ divadla). 

- 1.1 Festival, přehlídka (podpora pořadatele festivalu nebo přehlídky 

nadregionálního, celostátního významu, zejména při participaci, nebo spolupráci 

partnera/partnerů z donorských států, nebo přehlídka, festival mezinárodního 

významu) – povinně koprodukční projekt. 

- 1.2 Nový interdisciplinární (nebo alternativní) projekt (podpora jeho nastudování a 

ročního provozování). Projekt bude odpovídat cílům Programové oblasti č. 17 - 

povinně koprodukční projekt. 

- 1.3. Nový inscenační projekt (podpora nastudování inscenace (nebo jiného typu 

divadelní události v oblasti činohry a tance) a její roční provozování (uvádění)) – 

nepovinně koprodukční projekt. 

- 2. Profesionální současné výtvarné umění 

- 2.1. Výstavní projekt (podpora realizace a prezentace výstavního (vizuálního) 

projektu, který naplní cíle Programové oblasti č. 17) – nepovinně koprodukční 

projekt. 

- 3. Profesionální hudební umění (klasická, soudobá a alternativní hudba) 

- 3.1. Hudební festival (podpora pořadatele hudebního festivalu nadregionálního, 

celostátního významu, zejména pak s účastí nebo při spolupráci partnera/partnerů z 

donorských států, nebo festival mezinárodního významu) – povinně koprodukční 

projekt. 

- 3.2. Koncertní akce (podpora pořádání koncertní akce naplňující cíle Programové 

oblasti č. 17 podpora pořádání a uvádění, příp. nastudování jednotlivé nebo 

vícečetné koncertní akce podporující cíle Programové č. 17) – nepovinně 

koprodukční projekt. 

- 4. Filmové umění 

- 4.1 Filmový festival, přehlídka (podpora pořadatele akce směřující k naplnění cílů 

Programové oblasti č. 17 a prohlubující mezinárodní partnerskou spolupráci) – 

povinně koprodukční projekt 

 

Doporučené doplňkové aktivity: 

Je žádoucí, aby součástí jakékoliv ze sedmi výše uvedených oprávněných aktivit byly doplňkové 

aktivity: tvůrčí dílna, odborný kurz, konference nebo seminář. 

 

Minimální výše grantu na projekt je 265 000 Kč (10,000 EUR) a maximální 4 240 000 Kč (160 

000 EUR). 

Žadatelem mohou být: 

- Právnické osoby - za oprávněného žadatele je považován jakýkoliv subjekt, veřejný 

nebo soukromý, komerční nebo nekomerční či nevládní organizace, zřízený jako 

právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace působící v České 

republice. 

- Fyzické osoby – za oprávněného žadatele je považována fyzická osoba, která je 

zákonným rezidentem České republiky. 
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Výzva je určena pro právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby, činnosti a statky v 

oblastech profesionálního divadla, výtvarného, hudebního a filmového umění. 

 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- Národní úroveň – příspěvkové organizace zřízené MK (umělecké, sbírkotvorné i vědecké). 

- Kraje a města/obce: kulturní a umělecké organizace zřizované a financované samosprávou. 

- Nestátní kulturní a umělecké subjekty, neziskové kulturní organizace a společnosti včetně 

fyzických osob, které po dobu minimálně 3 let vykazují mimořádné výsledky svého 

uměleckého snažení, nebo činnosti zásadním způsobem podporující kvalitní uměleckou 

tvorbu. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

B.3.5.2 Opatření „B“ v programu CZ 06 

Informace: 

Podrobné informace 

Aktualizace výzvy 
 

Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci grantů (řešiteli 

projektů) a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu realizace 

schválených projektů, předem definovaných projektů a sub-projektů v rámci programu CZ 06. 

Spolupráce bude spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a 

osvědčených postupů relevantních k oblasti a vlastnímu řešení schváleného projektu. 

 

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 4 427 992 Kč. Minimální a maximální výše 

grantu: 53 000 – 530 000 Kč. 

 

Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ 

ve všech schválených projektech, předem definovaných projektech a sub-projektech MGS v rámci 

programu CZ 06. Nejedná se o iniciativy, které jsou zásadní pro dosažení očekávaných výsledků a 

výstupů projektu/sub-projektu. V žádostech budou schvalovány takové iniciativy, které jsou pro 

realizovaný projekt přínosem a mohou ho vhodně doplnit odbornými znalostmi či zkušenostmi 

bilaterálního partnera. 

 

V rámci fondu se předpokládá financování iniciativ následujícího charakteru: 

- studijní a pracovní cesty, studijní stáže/výměnné pobyty, pracovní návštěvy a vzájemná 

setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe; 

- vzájemná setkání, workshopy, semináře; 

- odborné konference podporující vzájemná setkání, prezentace, posílení kontaktů a 

pracovních vztahů; 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a 

výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci grantů a donorskými státy a/nebo 

mezinárodními organizacemi; 

- prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství. 

Žadatelem mohou být: 

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci grantů schválených 

projektů programu CZ06 (a/nebo sub-projektů Malého grantového schématu - MGS), kteří projekt 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-aktuality/2014/vyhlaseni-1-vyzvy-pro-predkladani-zadost-1663
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2076
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realizují nebo jeho implementaci již ukončili, jejichž záměrem je financovat bilaterální iniciativy 

nad rámec schváleného projektu, realizované: 

a) ve spolupráci s partnerem projektu 

b) ve spolupráci s institucí z donorského státu a/nebo mezinárodní organizací kompetentní v 

oblasti realizace projektu (tj. působící aktivně v oblasti realizace projektu po dobu minimálně 1 

roku). 

 

Iniciativy mohou být realizovány ve spolupráci s institucemi z Norska, Islandu 

a Lichtenštejnska. 

Termín uzávěrky: 

- průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle 

do 31. 12. 2016 

B.3.6 CZ 07 - Spolupráce škol a stipendia 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Dům zahraniční spolupráce/ Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (DZS/NAEP) 

Kontaktní osoba - Barbora Veselá, vedoucí odboru bilaterálních a multilaterálních programů, Tel.: 

+420 221 850 500, barbora.vesela@dzs.cz, www.naep.cz 

 

Partner Programu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor strategie a evropských záležitostí, Oddělení 

pro záležitosti Evropské unie 

Kontaktní osoba: 

- Luboš Dubovský, vedoucí oddělení, Lubos.Dubovsky@msmt.cz, Tel.: 234 811 884 

- Vlastimil Vaněk, Vlastimil.Vanek@msmt.cz, Tel.: 234 811 780 

 

Partner na úrovni Programu z donorského státu:  

Senter for internasjonalisering av utdanning / The Norwegian Centre for International Cooperation 

in Education (SIU), Norway 

Rannsóknamiðstöð Íslands / Icelandic Centre for Research (RANNIS), Iceland 

Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) / National Agency for International 

Education Affairs (AIBA), Liechtenstein 

 

Kontaktní osoba: 

Senter for internasjonalisering av utdanning / The Norwegian Centre for International Cooperation 

in Education (SIU), Norway 

Veena Gill (Senior Adviser), Tel: +47 55 30 38 24 / + 47 947 91 672, E-mail: veena.gill@siu.no, 

www.siu.no / www.studyinnorway.no / www.studeriutlandet.no 

 

Rannsóknamiðstöð Íslands / Icelandic Centre for Research (RANNIS), Iceland 

Viðar Helgason (Senior Adviser), Tel.: +354 515 5800, Mobile: +354 661 8920, E-mail: 

Vidar.Helgason@Rannis.is, www.rannis.is 

 

Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) / National Agency for International 

Education Affairs (AIBA), Liechtenstein 

Marion Kindle-Kuehnis, M.A., Tel: +423 236 7226, E-mail: marion.kindle-kuehnis@llv.li, E-

mail: astrid.bjerke@kulturrad.no 

mailto:barbora.vesela@dzs.cz
http://www.naep.cz/
mailto:Lubos.Dubovsky@msmt.cz
mailto:Vlastimil.Vanek@msmt.cz
mailto:veena.gill@siu.no
http://www.siu.no/
http://www.studyinnorway.no/
http://www.studeriutlandet.no/
mailto:Vidar.Helgason@Rannis.is
http://www.rannis.is/
mailto:marion.kindle-kuehnis@llv.li
mailto:astrid.bjerke@kulturrad.no
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Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz07-spoluprace-skol-a-

stipendia/cz07-zakladni-informace 

 

Název programu: 

Program na spolupráci škol a stipendia / Program na bilaterální spolupráci škol a stipendia 

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 9. 2016 

Alokace programu je  106 069 600 CZK. 

Základní informace: 

Tento program bude usilovat o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících 

mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti 

vzdělávání. Program nabídne svým zájemcům možnost mezinárodní projektové spolupráce a 

studijních stáží. 

 

V rámci programové oblasti Spolupráce škol budou podpořeny tři typy aktivit:  

1. Projekty mobilit a stáže pro studenty VŠ 

a) Projekty mobilit 

b) Mobilita studentů 

c) Mobilita pracovníků ve vzdělávání 

2. Projekty institucionální spolupráce na primární, sekundární nebo terciární úrovni vzdělávání 

3. Přípravné návštěvy 

 

Hlavní cíl Programu: 

Podpořit lidské zdroje a základní vědomosti v ČR. 

B.3.6.1 Spolupráce škol a stipendia 

Kontakt: 

MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 

Dům zahraniční spolupráce, Norské fondy a fondy EHP, Na Poříčí 1035/4 117 05 Praha 1 

Katarina Kukurová, katarina.kukurova@dzs.cz, +420 221 850 511 

Veronika Havlů, veronika.havlu@dzs.cz, +420 221 850 501 

Barbora Veselá, barbora.vesela@dzs.cz, +420 221 850 500 

 

Žádost individuálního žadatele musí být podána elektronicky (prostřednictvím https://cedr-

fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/ ) a současně bude DZS doručena její podepsaná tištěná verze.9 

Žádost instituce musí být podána elektronicky (prostřednictvím https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-

DZS/ ) a v tištěné verzi bude DZS doručeno pouze original čestného prohlášení (příloha žádosti). 

Informace: 

Podrobné informace 

Výzva 

 

Program Spolupráce škol a stipendia je jedním z programů v rámci Norských fondů a fondů EHP. 

Jeho hlavním cílem je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování 

bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou 

republikou. 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz07-spoluprace-skol-a-stipendia/cz07-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz07-spoluprace-skol-a-stipendia/cz07-zakladni-informace
mailto:katarina.kukurova@dzs.cz
mailto:veronika.havlu@dzs.cz
mailto:barbora.vesela@dzs.cz
https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/
https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/
https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/
https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz07-spoluprace-skol-a-stipendia/cz07-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-v-ramci-programu-cz07--s-1955
http://www.dzs.cz/file/2988/vyzva-2015b-ehp-nf_cz07-pdf/
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Program Spolupráce škol a stipendia usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny v 

České republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími 

institucemi v donorských zemích. 

Zprostředkovatelem programu Spolupráce škol a stipendia je Dům zahraniční spolupráce (DZS). 

 

V rámci programu Spolupráce škol a stipendia jsou financovány tři typy aktivit: 

- 1. Projekty mobilit a stáže 

- a. Projekty mobilit 

- b. Mobilita studentů 

- c. Mobilita pracovníků ve vzdělávání 

- 2. Projekty institucionální spolupráce 

- 3. Kontaktní semináře a přípravné návštěvy 

 

Kvalitativní kritéria 

1) Projekty mobilit a stáže: 

a) Projekty mobilit 

- Potenciál pro rozvoj lidských zdrojů a vědomostí 

- Schopnost reagovat na potřeby institucí i zúčastněných jednotlivců 

- Výběr účastníků projektů mobilit 

- Řízení projektu 

- Pracovní program a harmonogram 

- Komunikace mezi partnery projektu a personální zajištění projektu 

- Plánovaná realizace činností souvisejících s monitoringem, hodnocením a šířením 

projektových výsledků 

- Obsahová stránka projektu 

- Význam pro sociální udržitelnost a související průřezová témata 

 

b) Stáže (individuální žadatelé) 

- Motivace pro mobilitu a spojitost mobility s plány do budoucna 

- Volba hostitelské instituce a dostatečné odůvodnění přidané hodnoty při uskutečnění 

navrhovaných aktivit v zahraničí 

- Přiměřený plán aktivit, které se mají uskutečnit 

 

2) Projekty institucionální spolupráce 

- Obsahová stránka projektu 

- Inovativní charakter projektu 

- Význam pro sociální udržitelnost a související průřezová témata 

- Potenciál pro rozvoj lidských zdrojů a vědomostí 

- Schopnost reagovat na potřeby institucí i zúčastněných jednotlivců 

- Výběr účastníků programů mobility 

- Potenciál pro posilování bilaterálních vztahů a udržitelnost partnerství 

- Motivace a zkušenosti týkající se projektové spolupráce 

- kompatibilita projektových partnerů 

- Role a zapojení projektových partnerů 

- Možnost integrace projektu do výukových/studijních/výzkumných/jiných aktivit 

zúčastněných institucí 

- Řízení projektu 

- Pracovní program a harmonogram 

- Plánovaná realizace činností 

 

Dne 29. května 2015 vyhlásil Dům zahraniční spolupráce, Zprostředkovatel programu CZ07 - 

„Program Spolupráce škol a stipendia“, otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů. Výzva je 
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vyhlášena na aktivity z EHP a Norských fondů. Konkrétně se jedná o projekty mobilit a stáže a 

projekty institucionální spolupráce. 

 

Program Spolupráce škol a stipendia usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny v 

České republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími 

institucemi v donorských zemích. 

 

Celková alokovaná částka pro tuto výzvu v rámci EHP fondů činí 22 339 EUR, tzn. 591 969 CZK. 

Celková alokovaná částka pro tuto výzvu v rámci Norských fondů činí 1 099 907 EUR, tzn. 29 

147 527 CZK.  

 

Výzva se týká těchto aktivit: 

 Projekty institucionální spolupráce (fondy EHP): 

- CZ07/ICPEG/ICPEG03 - Institutional cooperation projects - EEA Grants - Call 3 

 

  Projekty mobilit a stáže (Norské fondy): 

- CZ07/MSNG/MOPNG04 - Mobility projects – Norway Grants - Call 4 

 

- CZ07/MSNG/INPNG04 - Individual grants - teachers/academic 

staff/administrative staff – Norway  Grants - Call 4 

 

- CZ07/MSNG/INSNG04- Individual grants - students - Norway Grants - Call 4 

 

 Projekty institucionální spolupráce (Norské fondy): 

- CZ07/ICPNG/ICPNG04 - Institutional cooperation projects - Norway Grants - Call 

4 

Žadatelem mohou být: 

1. Projekty mobility a stáže 

a. Projekty mobilit 

- Instituce v České republice na terciární úrovni vzdělávání, které mají zájem navázat 

projektovou spolupráci s oprávněnými institucemi v Norsku 

b. Individuální stáže pro studenty 

- Studenti na terciární úrovni vzdělávání v České republice, kteří mají zájem 

uskutečnit mobilitu do Norska 

- Studenti na terciární úrovni vzdělávání v Norsku, kteří mají zájem uskutečnit 

mobilitu do České republiky 

c. Individuální stáže pro pracovníky ve vzdělávání 

- Pracovníci na terciární úrovni vzdělávání v České republice, kteří mají zájem 

uskutečnit mobilitu do Norska 

- Pracovníci na terciární úrovni vzdělávání v Norsku, kteří mají zájem uskutečnit 

mobilitu do České republiky 

 

2. Projekty institucionální spolupráce 

- Instituce v České republice na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání, 

které mají zájem navázat projektovou spolupráci s institucemi v Norsku, na Islandu 

nebo v Lichtenštejnsku 

Všichni žadatelé musejí splňovat kritéria způsobilosti uvedená v kapitole 9 Příručky pro žadatele a 

příjemce s názvem Výběrové řízení. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
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B.3.7 CZ 08 – Zachycování a ukládání oxidu uhličitého 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo, Odbor Mezinárodní vztahy 

Kontaktní osoba - Ing. Jiří Hodík, Tel.: 257 044 583, E-mail: jiri.hodik@mfcr.cz 

 

Partner Programu: 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů 

Kontaktní osoba - Ing. Monika Suchopárková, E-mail: monika.suchoparkova@mzp.cz, Tel: +420 

267 122 887 

 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz08-zachycovani-a-ukladani-

co2/cz08-zakladni-informace 

 

Název programu: 

Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie 

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je  174 592 000 CZK. 

Základní informace: 

Program reaguje na potřebu zvýšení znalostí a informací týkajících se zachycování, přepravy a 

ukládání oxidu uhličitého jakožto jedné z aktivit vedoucí ke zmírnění klimatických změn. 

Program umožní poskytnutí grantů na pilotní studie a průzkum technologií s cílem zjistit, zda je 

technicky a finančně možné aplikovat zachycování a ukládání oxidu uhličitého. 

Program zároveň umožní rozvoj mezinárodní spolupráce, výměnu zkušeností a vzdělávání 

odborné veřejnosti v této problematice, jakožto i poskytování informací široké veřejnosti. 

 

Hlavní cíl Programu: 

Zmírnění klimatických změn 

B.3.7.1 Opatření „B“ v Programu CZ 08 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Aktualizace výzvy 
 

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí 

ČR vyhlašuje dne 11. února 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální 

spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v rámci Norských fondů 2009 – 2014. 

 

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 3 015 804 Kč. Maximální výše grantu: 530 000 

Kč. 

 

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených 

projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu 

implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, 

technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. 

 

mailto:jiri.hodik@mfcr.cz
mailto:monika.suchoparkova@mzp.cz
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz08-zachycovani-a-ukladani-co2/cz08-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz08-zachycovani-a-ukladani-co2/cz08-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz08-zachycovani-a-ukladani-co2/cz08-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1808
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz08-zachycovani-a-ukladani-co2/cz08-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2077
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Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ 

ve všech schválených projektech v rámci programu. Nejedná se o iniciativy, které jsou zásadní pro 

dosažení účelu projektu 

 

V rámci fondu se předpokládá financování iniciativ následujícího charakteru: 

- studijní a pracovní cesty, studijní stáže/výměnné pobyty, pracovní návštěvy a 

vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe; 

- vzájemná setkání, workshopy, semináře; 

- konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a 

pracovních vztahů; 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich 

sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícími a 

donorskými státy nebo mezinárodními organizacemi; 

- prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství. 

Žadatelem mohou být: 

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů v 

rámci programu CZ08, kteří projekt realizují nebo jeho implementaci již ukončili, jejichž 

záměrem je financovat své bilaterální iniciativy nad rámec projektu, spojené s realizací projektu: 

a) ve spolupráci s partnerem projektu; 

b) ve spolupráci s institucí z donorského státu a/nebo mezinárodní organizací3 kompetentní v 

oblasti realizace projektu (tj. působící aktivně v oblasti realizace projektu po dobu minimálně 1 

roku). 

 

Projekty financované z Norských fondů mohou být (kromě výše uvedených mezinárodních 

institucí) realizovány ve spolupráci s institucemi z Norska. 

Termín uzávěrky: 

- průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle 

do 31. 12. 2016 

B.3.8 CZ 09 - Česko-norský výzkumný program 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor financování mezinárodních programů 

výzkumu 

Kontaktní osoba: 

- RNDr. Jana Bystřická, Jana.bystricka@msmt.cz, Tel.:234 811 242 

- Bc. Mgr. Štěpán Obrtlík, Tel.: 234 811 665, stepan.obrtlik@msmt.cz 

- RNDr. Pavla Kačabová, Tel.: 234 811 718, pavla.kacabova@msmt.cz 

 

Partner na úrovni Programu z donorského státu: 

Research Council Norway (RCN), Ms Aleksandra Witczak Haugstad, Tel.: +47 92 28 24 62, E-

mail: awh@rcn.no 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz09-cesko-norsky-vyzkumny-

program/zakladni-informace 

 

mailto:Jana.bystricka@msmt.cz
mailto:stepan.obrtlik@msmt.cz
mailto:pavla.kacabova@msmt.cz
mailto:awh@rcn.no
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz09-cesko-norsky-vyzkumny-program/zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz09-cesko-norsky-vyzkumny-program/zakladni-informace
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Název programu: 

Česko-norský výzkumný program 

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 9. 2017 

Alokace programu je  310 000 000 CZK. 

Základní informace: 

Cílem Programu je zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty ve 

vybraných oblastech a finančně podpořit tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků 

prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje.  

Program podporuje dosažení uvedeného cíle v následujících vybraných oblastech: 

- Sociální a humanitní vědy, 

- Životní prostředí, 

- Zdraví. 

Z Programu lze podporovat interdisciplinární projekty - oblast tvořená překryvem výše uvedených 

tematických oblastí. Program klade důraz na horizontální aspekty, tj. součástí bilaterálních 

vědeckovýzkumných projektů jsou aktivity zaměřené na podporu mladých výzkumných 

pracovníků/pracovnic (zapojení Ph.D. studentů/studentek do projektu, zapojení výzkumných 

pracovníků vracejících se z rodičovské dovolené, podpora mobility nejen mladých výzkumných 

pracovníků bezprostředně související s projektem aj.). 

 

Hlavní cíl Programu: 

Zvýšení vědeckovýzkumné spolupráce mezi českými a norskými subjekty ve vybraných 

oblastech. 

B.3.8.1 Výzva pro Česko-norský výzkumný program 

Kontakt: 

MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 

 

Pro další informace kontaktujte: (pracovní dny, od 8.00 am do 4.00 pm CET / PRAHA) 

- Jana Bystřická – kancelář: + 420 234 811 242 (jana.bystricka@msmt.cz) 

- Pavla Kačabová – kancelář: +420 234 811 178 (pavla.kacabova@msmt.cz) 

- Štěpán Obrtlík – kancelář: +420 234 811 665 (stepan.obrtlik@msmt.cz) 

Kontakt na Norské vědecké radě: 

- Aleksandra Witczak Haugstad +47 22 03 74 16 (awh@rcn.no) 

Informace: 

Podrobné informace 

Informace MŠMT ČR 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ DO DATABÁZE EXPERTŮ Česko-

norský výzkumný program (CZ09) 

 

Implementace Česko-norského výzkumného programu (dříve nazván CZ09 – Fond na podporu 

výzkumu), jenž je z 85 procent financován z Norských fondů v rámci Finančního mechanismu 

Norska 2009–2014, se řídí pravidly a postupy, které jsou jednotné pro všechny přijímající státy. 

Dne 29. listopadu 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Norskou 

vědeckou radou vyhlašuje Výzvu k předkládání návrhů projektů 2013 v podporované oblasti 

Bilaterální spolupráce ve výzkumu v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 

Fond na podporu výzkumu) v Norském finančním mechanismu 2009-2014 (FM 2). 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-navrhu-projektu-2013
http://www.msmt.cz/vyzkum/vyzkum-a-vyvoj-1/ramcove-dokumenty-k-cesko-norskemu-vyzkumnemu-programu
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-predkladani-zadosti-pro-zarazeni-do-databaze-expertu
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-predkladani-zadosti-pro-zarazeni-do-databaze-expertu
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Program má za cíl zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty – 

výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky - v základním a aplikovaném výzkumu 

a v experimentálním vývoji. 

Podporovaná témata jsou sociální a humanitní vědy, zdraví a životní prostředí. 

Celková částka, která je v Česko-norském výzkumném programu k dispozici na podporu 

bilaterálních výzkumných projektů, dosahuje € 13 088 235 (336 236 000 Kč). Tato částka bude 

doplněna z prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve výši € 3 

272 051 (84 059 000 Kč). Poměr je 80 % Program: 20 % MŠMT. 

 

Cílem programu je zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty ve 

vybraných oblastech a finančně podpořit tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků 

prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje. 

 

Projekty podporované Programem přispějí k dosažení cíle Programu posilováním česko-norských 

bilaterálních vztahů a podporou vytváření trvalých vztahů mezi českou a norskou vědeckou 

komunitou. 

Návrhy projektů výzkumných projektů musí spadat do těchto výzkumných oblastí: sociální a 

humanitní vědy, životní prostředí a zdraví. 

Podporovány budou také interdisciplinární projekty. 

V Programu lze podporovat společné výzkumné projekty základního a aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje. 

 

Mezi důležité cíle Programu patří: 

- podpora mobility (například návštěvy partnerů projektu za účelem společného výzkumu); 

- podpora mladých vědeckých pracovníků (například zapojení Ph.D. studentů a 

postdoktorálních studentů do projektů) 

- podpora zapojení žen do výzkumu (například podpora výzkumných pracovnic vracejících 

se z mateřské dovolené). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

B.3.8.2 Opatření „B“ v Programu CZ 09 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Dne 18. července 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zprostředkovatel Česko-

norského výzkumného programu CZ09 vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 

financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (dále jen „Fond”) v 

programové oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu 

CZ09 v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014. 

 

Záměrem této výzvy je podpořit vědeckou spolupráci prostřednictvím zlepšování vzájemných 

vztahů mezi Českou republikou a Norským královstvím. Fond v Česko-norském výzkumném 

programu CZ09 podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy 

mezi Českou republikou (země příjemce) a Norskem (země donora) v dané programové oblasti. 

 

Následující způsobilé bilaterální iniciativy jsou podporovány: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz09-cesko-norsky-vyzkumny-program/cz09-vyzvy/2016/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2248
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- Příprava společného návrhu projektu, který bude předložen v programu Horizont 

2020, 

- uspořádání studijní a pracovní cesty a/nebo účast na studijní a pracovní cestě mezi 

českými a norskými subjekty, 

- uspořádání akce a/nebo účast na akci – například vědeckých konferencích, 

bilaterálních jednáních, seminářích a/nebo školeních atd., 

- publicitní činnost vztahující se k iniciativě, bilaterálním akcím, výsledkům 

dosaženým v současných výzkumných projektech, Programu a Norským fondům. 

Žadatelem mohou být: 

Výzkumné organizace a malé a střední podniky, které mají výzkum a vývoj v předmětu podnikání, 

se sídlem v České republice a Norsku jsou způsobilými uchazeči. 

Termín uzávěrky: 

12. 9. 2016 nebo 4. 11. 2016 

B.3.9 CZ 10 - Podpora odhalování a vyšetřování korupce 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo - Odbor Mezinárodní vztahy 

Kontaktní osoba - Mgr. Jan Fridrich, Odbor Mezinárodní vztahy, Tel.: 257 042 209, Email: 

jan.fridrich@mfcr.cz 

 

Partner Programu: 

Ministerstvo financí ČR - Odbor Finanční analytický 

Kontaktní osoba - Ing. Jiří Vaněk, Tel.:+420 257 044 522; E-mail: jiri.vanek@mfcr.cz 

 

Partner na úrovni Programu z donorského státu: 

Council of Europe, Igor Nebyvaev, Tel.: +33 390 215 599, E-mail: igor.nebyvaev@coe.int 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz10-podpora-odhalovani-a-

korupce/cz10-zakladni-informace 

 

Název programu: 

Základní informace o programu budování kapacit a spolupráce institucí s norskými 

veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady 

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je  43 648 000 CZK. 

Základní informace: 

Program je rozčleněn na následující oblasti: 

I. Aplikace anti-koprupčních opatření, boj proti praní špinavých peněz 

II. Posílení technologické kapacity MF (Finančního analytického útvaru MF ČR) a Policie ČR 

(Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR). 

 

Hlavním cílem programu je posílení institucionální kapacity a lidských zdrojů ve veřejných 

institucích, místních a regionálních úřadech v přijímajícím státě v odsouhlasených prioritních 

mailto:jan.fridrich@mfcr.cz
mailto:jiri.vanek@mfcr.cz
mailto:igor.nebyvaev@coe.int
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz10-podpora-odhalovani-a-korupce/cz10-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz10-podpora-odhalovani-a-korupce/cz10-zakladni-informace
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sektorech prostřednictvím spolupráce a transferu znalostí mezi obdobnými institucemi a úřady 

v Norsku. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

B.3.9.1 Opatření „B“ v programu CZ10 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Aktualizace výzvy 
 

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečným příjemcem předem 

definovaného projektu a subjekty z donorského státu a/nebo mezinárodními organizacemi v 

průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu 

znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení předem definovaného 

projektu. 

 

Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ v 

předem definovaném projektu v rámci programu. Nejedná se o iniciativy, které jsou zásadní pro 

dosažení účelu projektu. 

V žádostech budou schvalovány takové iniciativy, které jsou pro realizovaný předem definovaný 

projekt přínosem a mohou ho vhodně doplnit odbornými znalostmi či zkušenostmi bilaterálního 

partnera. 

 

V rámci Fondu se předpokládá financování iniciativ následujícího charakteru: 

- studijní a pracovní cesty, pracovní návštěvy a vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, 

know-how, přenosu nejlepší praxe; 

- vzájemná setkání, workshopy, semináře; 

- konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a pracovních 

vztahů; 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a 

výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícím a donorským státem nebo 

mezinárodními organizacemi; 

- prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství 

 

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 964 600 Kč. Minimální a maximální výše grantu: 

964 600 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

Oprávněným žadatelem pro čerpání z Fondu je konečný příjemce předem definovaného projektu v 

rámci programu CZ10, který projekt realizuje nebo jeho implementaci již ukončil, jehož záměrem 

je financovat své bilaterální iniciativy nad rámec projektu, spojené s realizací projektu: 

a) ve spolupráci s partnerem projektu vč. Rady Evropy; 

b) ve spolupráci s institucí z donorského státu a/nebo mezinárodní organizací kompetentní v 

oblasti realizace projektu (tj. působící aktivně v oblasti realizace projektu po dobu minimálně 1 

roku). 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz10-podpora-odhalovani-a-korupce/cz10-aktuality/2013/vyhlaseni-1-vyzvy-pro-predkladani-zadost-1721
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz10-podpora-odhalovani-a-korupce/cz10-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2078
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Termín uzávěrky: 

- průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle 

do 31. 12. 2016 

B.3.10 CZ 11 – Veřejné zdraví 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo, Odbor Mezinárodní vztahy 

Kontaktní osoba - Mgr. Jan Fridrich, Tel.: 257 042 209, E-mail: jan.fridrich@mfcr.cz 

 

Partner Programu: 

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor evropských fondů 

Kontaktní osoba - Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová, Tel.: 224 972 372, E-mail: 

zdenka.zatloukalova@mzcr.cz 

 

Partner na úrovni Programu z donorského státu: 

Norwegian Institute of Public Health (NIPH), Andrei Grjibovski, Tel.: + 47 21 07 83 19, E-mail: 

andrei.grjibovski@fhi.no 

 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-

zakladni-informace 

 

Název programu: 

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví 

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je  475 664 000 CZK. 

Základní informace: 

Program se skládá ze dvou programových oblastí - psychiatrické péče a péče o děti. Cílem je 

pomoci cílovým skupinám pacientů ke kvalitní zdravotní péči, zlepšení prevence a předcházení 

následných komplikací. 

 

Hlavní cíl Programu: 

Zlepšení zdraví populace a redukce nerovného přístupu ke zdravotní péči. 

B.3.10.1 Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné 

aktivity pro podpořené sub-projekty v rámci Malých grantových 

schémat 

Kontakt: 

Kontaktní místo pro poskytování informací: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů, oddělení finančních mechanismů 

 

Kontakty pro získávání informací:  

Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová, vedoucí oddělení, tel.: 224 972 372, e-mail: 

zdenka.zatloukalova@mzcr.cz 

Ing. Martina Juřicová, tel.: 224 972 138, email: martina.juricova@mzcr.cz 

mailto:jan.fridrich@mfcr.cz
mailto:zdenka.zatloukalova@mzcr.cz
mailto:andrei.grjibovski@fhi.no
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-zakladni-informace
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Mgr. Ing. Renata Bednářová, tel.: 224 972 118, email: renata.bednarova@mzcr.cz 

Ing. Jana Štědrá, tel.: 224 972 576, email: jana.stedra@mzcr.cz 

Mgr. Petr Čermák, tel.: 224 972 860, email: petr.cermak@mzcr.cz 

Mgr. Tomáš Hrůza, tel.: 224 972 135, email: tomas.hruza@mzcr.cz 

Informace o programu: 

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyhlaseni-doplnkove-vyzvy-pro-predkladani-zadosti-o-

poskytnuti-grantu-v-ramci-ma_10817_2457_8.html 

 

Globální cíl programu:  

Zlepšení zdraví populace a redukce nerovného přístupu ke zdravotní péči 

 

 AKTIVITA I. – Psychiatrická péče 

Celkovým cílem Norských fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů a posílit 

bilaterální vztahy mezi Českou republikou a subjekty z Norska. 

 

Oprávněné aktivity: 

MGS 1 je zaměřeno na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zacílených na 

deinstitucionalizaci a destigmatizaci psychiatricky nemocných a psychiatrické péče. 

 

Výsledek: Zlepšení psychiatrické péče. 

 

Výstup: Rozvoj aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti péče o duševně nemocné 

pacienty zaměřená na deinstitucionalizaci a destigmatizaci. 

 

Globálním cílem MGS je: 

- deinsticionalizace psychiatrické péče – podpora alternativních forem péče o 

psychiatricky nemocné pacienty pomocí komunitní péče a péče o pacienty v 

domácím prostředí; 

- destigmatizace psychiatricky nemocných pacientů a oboru psychiatrie. 

 

Alokovaná částka pro výzvu je 9 890 877,00 CZK. 

Žadatelem mohou být: 

Oprávnění žadatelé jsou výhradně příjemci grantu sub-projektů podpořených ve výzvě k 

předkládání žádostí o grant na sub-projekty malého grantového schématu financovaného z 

Norských fondů 2009-2014, která byla vyhlášena 15. 10. 2014. 

 

 AKTIVITA II. – Péče o děti 

Cílem programu je napomoci cílovým skupinám pacientů v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, 

zařazení nemocných zpět do civilního života a zlepšení prevence a předcházení následných 

komplikací v oblasti zdraví a zdravotní péče. 

 

Oprávněné aktivity: 

MGS 2 je zaměřeno na podporu činnosti Nestátních neziskových organizací ve vybraných 

oblastech preventivních aktivit zaměřených na dětskou populaci ve vybraných oblastech. 

 

Výsledek: Zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb včetně reprodukční a preventivní péče o 

děti. 

 

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyhlaseni-doplnkove-vyzvy-pro-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-grantu-v-ramci-ma_10817_2457_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyhlaseni-doplnkove-vyzvy-pro-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-grantu-v-ramci-ma_10817_2457_8.html
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Výstup: Rozvoj aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti péče o děti (prevence úrazů, 

následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku a péče o pacienty se vzácným 

onemocněním). 

 

Globálním cílem MGS je rozvoj aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti péče o děti 

(prevence úrazů, následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku a péče o pacienty 

se vzácným onemocněním). 

 

Alokovaná částka pro výzvu je 15 242 294,00 CZK. 

Žadatelem mohou být: 

Oprávnění žadatelé jsou výhradně příjemci grantu sub-projektů podpořených ve výzvě k 

předkládání žádostí o grant na sub-projekty malého grantového schématu financovaného z 

Norských fondů 2009-2014, která byla vyhlášena 15. 10. 2014. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

B.3.10.2 Opatření „B“ v programu CZ 11 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Aktualizace výzvy 
 

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí 

ČR vyhlašuje dne 17. 2. 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální 

spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v rámci Norských fondů 2009 – 2014. 

 

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 3 440 760 Kč. Minimální a maximální výše 

grantu: 53 000 – 530 000 Kč. 

 

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených 

projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu 

implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, 

technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. 

 

Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ 

ve všech schválených projektech v rámci programu a/nebo malého grantového schématu. Nejedná 

se o iniciativy, které jsou zásadní pro dosažení účelu projektu. 

 

Oprávněnými iniciativami, které lze hradit z Fondu, jsou činnosti vedoucí k posilování 

bilaterálních vztahů v oblasti realizace schválených projektů/sub-projektů, které nebyly zahrnuty 

do původního rozpočtu projektu/sub-projektu a jsou realizovány ve spolupráci s partnerem 

projektu, institucí z donorského státu či mezinárodní organizací a které doplňují a rozšiřují 

plánované iniciativy. 

 

V rámci Fondu se předpokládá financování iniciativ následujícího charakteru: 

- studijní/pracovní cesty, studijní stáže/výměnné pobyty, pracovní návštěvy a 

vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe; 

- bi-/multilaterální setkání, workshopy, semináře; 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1826
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2079
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- konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a 

pracovních vztahů; 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich 

sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícími a 

donorskými státy nebo mezinárodními institucemi; 

- prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství; 

- ostatní akce bilaterálního charakteru. 

Žadatelem mohou být: 

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů, 

předem definovaných projektů a sub-projektů MGS v rámci programu CZ11, kteří projekt 

realizují nebo jeho implementaci již ukončili, jejichž záměrem je financovat své bilaterální 

iniciativy nad rámec projektu, spojené s realizací projektu: 

a) ve spolupráci s partnerem projektu; 

b) ve spolupráci s institucí z donorského státu a/nebo mezinárodní organizací kompetentní v 

oblasti realizace projektu (tj. působící aktivně v oblasti realizace projektu po dobu minimálně 1 

roku). 

Projekty financované z Norských fondů mohou být realizovány pouze s institucemi z Norska. 

Termín uzávěrky: 

- průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle 

do 31. 12. 2016 

B.3.11 CZ 12 – Dejme (že)nám šanci 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Open Society Fund Praha 

Kontaktní osoba - Mgr. Barbora Hořavová, Tel.: 226 227 704, E-mail: 

barbora.horavova@mfcr.cz, www.dejmezenamsanci.cz 

 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-zenam-sanci/cz12-

zakladni-informace 

 

Název programu: 

Dejme (že)nám šanci 

(Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a 

soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví) 

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je  153 760 000 CZK. 

Základní informace: 

Cílem programu je přispět k vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování 

pracovního, soukromého a rodinného života; zamezení stereotypního nahlížení na ženy a muže 

(včetně těch s odlišnou sexuální orientací) ve společnosti; rozvinutí spolupráce veřejné správy, 

sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací, akademické obce a občanské společnosti v 

prosazování rovných příležitostí žen a mužů; prevenci a snížení výskytu domácího násilí a rozvoj 

služeb pro jeho oběti. 

 

mailto:barbora.horavova@mfcr.cz
http://www.dejmezenamsanci.cz/
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-zenam-sanci/cz12-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-zenam-sanci/cz12-zakladni-informace
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Hlavní cíl Programu: 

Podpora rovného postavení žen a mužů a rovnováhy soukromého a pracovního života a 

prevence a snížení násilí na ženách. 

B.3.11.1 Výzva k programu „Dejme (že)nám šanci“ 

Kontakt: 

Nadace Open Society Fund Praha, Hradecká 18, 130 00 Praha 3, T.: +420 222 540 979, E.: 

dejmezenamsanci@osf.cz, www.dejmezenamsanci.cz, www.osf.cz 

Informace: 

Podrobné informace o programu 

Informace MF ČR 

 

Aktuální grantové výzvy 

1) Programová oblast rovné příležitosti – malé granty 

2) Programová oblast domácí násilí – malé granty 

 

Celkem bude v tomto kole rozděleno 21,5 milionů CZK na malé granty zaměřené na rovné 

příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. 

 

Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním 

životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Je financován z Norských 

fondů a jeho oficiální název zní „CZ 12 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a 

podpora slaďování pracovního a soukromého života/ Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“. 

 

Program spravuje Nadace Open Society Fund Praha, která v letech 2013‒2016 rozdělí na takto 

zaměřené projekty 137 milionů korun. 

 

Ty by měly pomoci rozšířit pružnou pracovní dobu a další formy flexibilních pracovních úvazků 

pro rodiče předškolních dětí, zajistit dostupnost služeb péče o děti ve věku 0‒6 let nebo zvýšit 

povědomí o genderových tématech a provedení auditu veřejných politik z pohledu rovnosti žen a 

mužů. Nadace Open Society Fund Praha podpoří také rozvoj služeb pro osoby ohrožené domácím 

násilím a prevenci či snížení výskytu domácího násilí. 

 

Finance půjdou i na spolupráci českých a norských organizací a sdílení norských zkušeností s 

uplatňováním rovných příležitostí a prevencí domácího násilí. 

 

Nadace Open Society Fund Praha rozdělí ve dvou grantových kolech finance z Norských fondů na 

projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě, na prevenci 

domácího násilí a pomoc jeho obětem v České republice. Prostředky poskytne také na spolupráci 

českých a norských organizací a sdílení norských zkušeností. 

 

Zaměření projektů 

- zavedení flexibilních pracovních režimů, poskytování služeb péče o děti ve věku 0‒6 let 

- posouzení veřejných politik a praxí z pohledu rovnosti žen a mužů 

- zvýšení povědomí o genderových tématech a výzkum v této oblasti 

- posílení spolupráce organizací, které se zabývají rovností žen a mužů 

- rozvoj služeb pro oběti domácího násilí (včetně specifických skupin, jako jsou senioři, 

LGBT nebo Romové) 

- prevence a snížení výskytu domácího násilí 

mailto:dejmezenamsanci@osf.cz
http://www.dejmezenamsanci.cz/
http://www.osf.cz/
http://www.dejmezenamsanci.cz/zadatele-o-grant/formulare-pro-zadatele/
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz12-dejme-zenam-sanci/cz12-vyzvy/2014/otevreni-2-kola-grantovych-vyzev-v-progr-1581
http://www.dejmezenamsanci.cz/res/data/009/004312.pdf
http://www.dejmezenamsanci.cz/res/data/009/004313.pdf
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- spolupráce českých a norských organizací a sdílení norských zkušeností 

 

Podporované projekty mohou mít národní, regionální i lokální charakter. Všechny musí 

respektovat lidská práva, řádnou správu finančních prostředků, udržitelný rozvoj a rovné 

příležitosti žen a mužů. 

 

Výše grantu: 

- velký grant: 6,2 až 15 milionů korun na jeden projekt v délce minimálně 12 měsíců, 

- malý grant: 124 000 až 6,2 milionu korun na jeden projekt v délce minimálně 6 měsíců 

Žadatelem mohou být: 

neziskové organizace, výzkumné a akademické instituce, veřejný i soukromý sektor (obce, kraje, 

firmy aj.), církevní organizace a mezivládní organizace s působností v České republice.  

Nadace Open Society Fund Praha rozdělí granty ve dvou kolech: 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

B.3.12 CZ 13 - Rovné příležitosti žen a mužů 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo, Odbor Mezinárodní vztahy 

Kontaktní osoba  

- Mgr. Suzana Jovaševićová, Tel.: 257 044 594, E-mail: Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz 

 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/cz13-zakladni-informace 

 

Název programu: 

Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a 

soukromého života / Domácí násilí a genderově podmíněné násilí. 

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je  20 832 000 CZK. 

Základní informace: 

Program je zaměřen na prevenci domácího násilí a násilí založeného na pohlaví a současně také na 

podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Program je složen z jednoho předem 

definovaného projektu, který usiluje o zvýšení veřejného povědomí v uvedených oblastech a o 

oslovení co nejširšího publika za pomoci mediální kampaně. Projekt je dále zaměřen na výzkum v 

oblasti domácího násilí a na podporu kapacity veřejných institucí a dalších zaměstnavatelů v rámci 

efektivního slaďování pracovního a soukromého života. 

 

Hlavní cíl Programu: 

Podpora rovného postavení žen a mužů a rovnováhy soukromého a pracovního života a prevence a 

snížení násilí na ženách. 

 

Programové oblasti: 

mailto:Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cz13-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cz13-zakladni-informace
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- Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a 

soukromého života  

- předem definovaný projekt, Alokace: 9 224 310 CZK 

- Domácí násilí a násilí založené na pohlaví   

- předem definovaný projekt, Alokace: 10 615 690 CZK  

- Bilaterální spolupráce na programové úrovni: 

Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů. 

Alokace: 434 000 CZK / 17 500 EUR 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

B.3.12.1 Opatření „B“ v programu CZ 13 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Aktualizace výzvy 
 

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečným příjemcem předem 

definovaného projektu a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v 

průběhu implementace projektu. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu 

znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. 

 

Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ v 

předem definovaném projektu v rámci programu. Nejedná se o iniciativy, které jsou zásadní pro 

dosažení účelu projektu. 

 

Fond pro bilaterální spolupráci není určen k financování plánovaných projektových iniciativ. 

Oprávněnými iniciativami, které lze hradit z Fondu, jsou činnosti vedoucí k posilování 

bilaterálních vztahů v oblasti realizace schváleného předem definovaného projektu, které nebyly 

zahrnuty do původního rozpočtu projektu a jsou realizovány ve spolupráci s partnerem projektu, 

institucí z donorského státu či mezinárodní organizací a které doplňují a rozšiřují plánované 

iniciativy. 

 

V rámci Fondu se předpokládá financování iniciativ následujícího charakteru: 

- studijní a pracovní cesty, studijní stáže/výměnné pobyty, návštěvy a vzájemná setkání s 

cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe; 

- bilaterální setkání, workshopy, semináře; 

- konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů; 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a 

výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a donorskými státy nebo 

mezinárodními organizacemi; 

- prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství. 

Konečný příjemce předem definovaného projektu/příjemce grantu z Fondu je povinen uspořádat 

alespoň odborné semináře a konference s účastí norských partnerů. 

Žadatelem mohou být: 

- konečný příjemce schváleného předem definovaného projektu v programu CZ13, který 

projekt realizuje nebo jeho implementaci již ukončil, jehož záměrem je financovat své 

bilaterální iniciativy nad rámec projektu, spojené s realizací projektu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cz13-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1834
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cz13-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2080
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a) ve spolupráci s partnerem projektu 

b) ve spolupráci s institucí z donorského státu a/nebo mezinárodní organizací kompetentní v 

oblasti realizace projektu (tj. působící aktivně v oblasti realizace projektu po dobu minimálně 1 

roku). 

 

Předem definovaný projekt je financován z Norských fondů, a proto i bilaterální iniciativy 

financované z Fondu mohou být realizovány pouze s institucemi z Norska. 

 

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 463 750 Kč. Minimální a maximální výše grantu: 

53 000 – 463 750 Kč. 

Termín uzávěrky: 

- až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 31. 12. 2016. 

B.3.13 CZ 14 - Schengenská spolupráce 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo - Odbor Mezinárodní vztahy 

Kontaktní osoba - Mgr. Jan Fridrich, Tel.: 257 042 209, E-mail: jan.fridrich@mfcr.cz 

 

Partner Programu: 

Ministerstvo vnitra / Policejní prezidium, Odbor fondů EU a ekonomické zahraniční spolupráce 

Kontaktní osoba  

- pplk. Mgr. Monika Mezuliáníková, Tel.: +420 974 834 555, E-mail: kpef@mvcr.cz 

- Ing.et Bc. Michal Pejša, DIS, Tel.: +420 974 834 693, E-mail: kpef3@mvcr.cz 

 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz14-schengenska-

spoluprace/cz14-zakladni-informace 

 

Název programu: 

Základní informace o programu spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a 

organizované trestní činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci 

zločineckých skupin 

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je  155 599 738 CZK. 

Základní informace: 

Program zahrnuje 6 předem definovaných projektů (PDP): 

PDP 1 - Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality 

PDP 2 - Vybudování Národní kontrolní autority (NKA) 

PDP 3 - Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate). 

PDP 4 - Aplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu 

služby 

PDP 5 - Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie ČR 

PDP 6 - Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině 

Romů v sociálně vyloučených lokalitách 

 

Hlavní cíl Programu: 

mailto:jan.fridrich@mfcr.cz
mailto:kpef@mvcr.cz
mailto:kpef3@mvcr.cz
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz14-schengenska-spoluprace/cz14-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz14-schengenska-spoluprace/cz14-zakladni-informace
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Hlavním cílem programu je zvýšení bezpečnosti obyvatel zlepšením efektivnosti spolupráce mezi 

orgány prosazující právo v zemích Schengenu v boji proti organizovanému zločinu, včetně 

obchodování s lidmi. 

 

Programové oblasti: 

- Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, 

včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin 

- 6 předem definovaných projektů, Alokace: 155 599 738 CZK 

- Bilaterální spolupráce - V současné době probíhá proces bližší specifikace, v rámci revize 

rozpočtu programu byl navýšen objem plánovaných výdajů na tuto aktivitu. 

Termín uzávěrky: 

Je po termíny uzávěrky. 

B.3.13.1 Opatření „B“ v Programu CZ 14 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Aktualizace výzvy 
 

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí 

ČR vyhlašuje dne 11. února 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální 

spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ14 v rámci Norských fondů 2009 

– 2014. 

 

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených 

projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu 

implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, 

technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. 

 

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 1 566 495 Kč. Minimální a maximální výše 

grantu: 53 000 Kč – 530 000 Kč. 

 

Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ 

ve všech schválených projektech v rámci programu a/nebo malého grantového schématu. Nejedná 

se o iniciativy, které jsou zásadní pro dosažení účelu projektu. 

 

Oprávněnými iniciativami, které lze hradit z Fondu, jsou činnosti vedoucí k posilování 

bilaterálních vztahů v oblasti realizace schválených projektů/sub-projektů, které nebyly zahrnuty 

do původního rozpočtu projektu/sub-projektu a jsou realizovány ve spolupráci s partnerem 

projektu, s institucí z donorského státu či mezinárodní organizací a které doplňují a rozšiřují 

plánované iniciativy. 

 

V rámci Fondu se předpokládá financování iniciativ následujícího charakteru: 

 studijní/pracovní cesty, studijní stáže/výměnné pobyty, pracovní návštěvy a vzájemná 

setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe; 

 bi-/multilaterální setkání, workshopy, semináře; 

 konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a pracovních 

vztahů; 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz14-schengenska-spoluprace/cz14-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1821
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz14-schengenska-spoluprace/cz14-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2081
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 podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a 

výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícími a donorskými státy nebo 

mezinárodními organizacemi; 

 prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství; 

 ostatní akce bilaterálního charakteru. 

Žadatelem mohou být: 

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů, 

předem definovaných projektů (a/nebo sub-projektů MGS) v rámci programu CZ 14, kteří projekt 

realizují nebo jeho implementaci již ukončili, jejichž záměrem je financovat své bilaterální 

iniciativy nad rámec projektu, spojené s realizací projektu: 

a) ve spolupráci s partnerem projektu; 

b) ve spolupráci s institucí z donorského státu, mezinárodní organizací nebo jiným přijímajícím 

státem kompetentním v oblasti realizace projektu (tj. působící aktivně v oblasti realizace projektu 

po dobu minimálně 1 roku). 

Termín uzávěrky: 

- průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle 

do 31. 12. 2016 

B.3.14 CZ 15 – Spolupráce v justici 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo - Odbor Mezinárodní vztahy 

Kontaktní osoba - Mgr. Jan Fridrich, Tel.: 257 042 209, E-mail: jan.fridrich@mfcr.cz 

 

Partner Programu: 

Ministerstvo spravedlnosti, Odbor evropských programů 

Kontaktní osoba - Adriana Lenkavská, Tel.: 221 997 335, Email: alenkavska@mps.justice.cz 

 

Partner na úrovni Programu z donorského státu: 

Council of Europe (COE) 

Kontaktní osoba - Council of Europe (COE), Natalia Voutova, Tel.: + 33 390 214 649, E-mail: 

natalia.voutova@coe.int 

 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz15-spoluprace-v-justici/cz15-

zakladni-informace 

 

Název programu: 

Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů 

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je  122 214 400 CZK. 

Základní informace: 

Cílem programu je spravedlivější a účinnější soudní systém a vylepšený systém nápravné služby v 

souladu s příslušnými mezinárodními nástroji pro lidská práva. Program kombinuje dvě 

programové oblasti; budování kapacit v justici a nápravné služby, a tím dosáhne v rámci tří 

hlavních oblastí justice: soudní systém (soudy a státní zastupitelství), Probační a mediační služba a 

mailto:jan.fridrich@mfcr.cz
mailto:alenkavska@mps.justice.cz
mailto:natalia.voutova@coe.int
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz15-spoluprace-v-justici/cz15-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz15-spoluprace-v-justici/cz15-zakladni-informace
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vězeňská služba. Program bude zlepšovat účinnost soudního systému, zvyšovat kompetence 

pracovníků v rámci mediační služby a vězeňské služby, překonávat problémy spojené s 

přeplněností věznic, větší zaměření na zranitelné skupiny ve věznicích a zlepšení schopností 

vězňů. 

 

Hlavní cíl Programu: 

Cílem programu je spravedlivější a účinnější soudní systém a vylepšený systém nápravné 

služby v souladu s příslušnými mezinárodními nástroji pro lidská práva. 

 

Programové oblasti: 

 Budování kapacit a spolupráce v justici 

- předem definované projekty, Alokace: 61 107 200 CZK 

 Nápravné služby včetně alternativních trestů 

- předem definované projekty, Alokace: 61 107 200 CZK 

 Bilaterální spolupráce na programové úrovni: 

- Pro žadatele: kontaktní seminář a otevřená výzva pro hledání partnera pro projekty. 

- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů. 

Alokace: 1 833 216 CZK / 73 920 EUR 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

B.3.14.1 Opatření „B“ v Programu CZ15 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Aktualizace výzvy 
 

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených 

projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu 

implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, 

technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. 

 

Fond je dále zaměřen na podporu aktivit iniciovaných Zprostředkovatelem programu (včetně 

Partnera programu) a Partnerem programu z donorského státu, které přispívají k naplňování cílů 

programu, posilování spolupráce a výměně zkušeností s implementací programu mezi partnery 

programu a obdobnými subjekty v České republice, donorských státech a dalších státech 

přijímajících pomoc z Norských fondů 2009 – 2014. 

 

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 120 232 Kč. Maximální výše grantu: 500 000 Kč. 

 

Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových 

iniciativ ve všech schválených projektech v rámci programu CZ15. Nejedná se o iniciativy, které 

jsou zásadní pro dosažení účelu projektu. Fond je dále určen k financování jednorázových nebo 

krátkodobých aktivit iniciovaných Zprostředkovatelem programu, Partnerem programu nebo 

Partnerem programu z donorského státu, které přispívají k naplňování cíle programu a výměně 

zkušeností s implementací programu. 

 

V rámci fondu se předpokládá financování iniciativ následujícího charakteru: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz15-spoluprace-v-justici/cz15-vyzvy/2015/vyhlaseni-1-vyzvy-pro-predkladani-zadost-1749
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz15-spoluprace-v-justici/cz15-vyzvy/2015/aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-2082
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- studijní a pracovní cesty, studijních stážích/výměnných pobytech, pracovní návštěvy a 

vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe; 

- workshopy, semináře; 

- konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a pracovních 

vztahů; 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a 

výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícími a donorskými státy nebo 

mezinárodními organizacemi; 

- prezentační, propagační iniciativy k posílení partnerství. 

Žadatelem mohou být: 

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou: 

 všichni koneční příjemci schválených předem definovaných projektů v rámci programu CZ 

15, kteří projekt realizují nebo jeho implementaci již ukončili, jejichž záměrem je 

financovat své bilaterální iniciativy nad rámec projektu, spojené s realizací projektu: 

- a) ve spolupráci s partnerem projektu 

- b) ve spolupráci s institucí z donorského státu a/nebo mezinárodní organizací3 (vč. 

Agentury Evropské unie pro základní práva) kompetentní v oblasti realizace projektu (tj. 

působící aktivně v oblasti realizace projektu po dobu minimálně 1 roku). 

 Zprostředkovatel programu, Partner programu a Partner programu z donorského státu. 

Termín uzávěrky: 

- průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle 

do 31. 12. 2016. 

B.3.15 CZ 22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu 

Kontakt: 

Zprostředkovatel Programu: 

Innovation Norway 

Kontaktní osoba - Tore Lasse By, Akersgata 13, 0158 Oslo, Norway 

Informace o programu: 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz22-podpora-dustojne-prace-a-

dialogu/cz22-zakladni-informace 

 

Název programu: 

Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu 

 

Období realizace programu – nejpozději do 30. 4. 2016 

Alokace programu je  17 459 200 CZK. 

Základní informace: 

Program je zaměřen na podporu důstojné práce a zlepšení tripartitní spolupráce mezi organizacemi 

zaměstnavatelů, odbory a státními orgány s cílem podpořit spravedlivý a udržitelný hospodářský a 

sociální růst. 

 

Hlavní cíl Programu: 

Podpora důstojné práce a zlepšení tripartitní spolupráce mezi zaměstnavateli, odborovými svazy a 

veřejnými institucemi v podpoře rovného a udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje. 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz22-podpora-dustojne-prace-a-dialogu/cz22-zakladni-informace
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz22-podpora-dustojne-prace-a-dialogu/cz22-zakladni-informace
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Programové oblasti: 

- Globální Fond pro důstojnou práci a sociální dialog 

- otevřená výzva, Alokace: 693 440 EUR 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
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C. Finanční pomoc Švýcarska 

Kontakt:  

Funkci Národní koordinační jednotky programu bude pro Českou republiku zajišťovat 

Ministerstvo financí. www.swiss-contribution.cz  
Na tuto e- mailovou adresu lze zasílat dotazy ohledně Programu švýcarsko - české spolupráce: 

czp-swiss@mfcr.cz 

Informace o programu: 

Informační odkaz 

Jak žádat o grant 

Aktuality 

Aktuální výzvy 

Příručky pro implementaci pro Program švýcarsko-české spolupráce 

 
Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci 

implementace Programu Švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních 

rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie byla podepsána 20. 12. 2007. 

 

V říjnu 2008 navrhla švýcarská strana revize Příloh 1, 2 a 3 této „Rámcové dohody“. Jedná se o 

drobné úpravy v definici pojmů a zpřesnění finančních limitů, které vyplynuly z jednání v rámci 

přípravy realizace Programu švýcarsko-české spolupráce. Navržené revize Příloh 1, 2 a 3 byly 

projednány na pracovní úrovni s příslušnými švýcarskými orgány a vzájemně odsouhlaseny dne 

20. 2. 2009. V souladu s čl. 11, odst. 1 „Rámcové dohody“ byly změny projednány a 

odsouhlaseny vládou ČR (UV ČR č. 473 ze dne 20. 4. 2009).  

 

V květnu 2010 navrhla švýcarská strana, prostřednictvím pověřené Švýcarské agentury pro rozvoj 

a spolupráci (SDC) a Státní kanceláře pro hospodářské záležitosti (SECO), 2. změnu Přílohy 1 

„Rámcové dohody“. Návrh na 2. změnu Přílohy 1 „Rámcové dohody“ odstraňuje horní hranici 

alokace u jednotlivých prioritních oblastí, upřesňuje cíle prioritní oblasti 1. Bezpečnost, stabilita a 

podpora reforem - oblasti zaměření 1.4 Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a 

organizovanému zločinu a doplňuje Přílohu 1 o nový článek 6 – Realokace finančních prostředků. 

Navržené změny Přílohy 1 byly projednány na pracovní úrovni s příslušnými švýcarskými orgány 

a vzájemně odsouhlaseny. V souladu s čl. 11, odst. 1 „Rámcové dohody“ byly změny projednány 

a odsouhlaseny vládou ČR (UV ČR č. 718 ze dne 6. 10. 2010). 

 

Program švýcarsko-české spolupráce sleduje dva cíle: 

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a 

vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie (EU); a 

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými 

centry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky. 

 

Program švýcarsko-české spolupráce zahrnuje národní a nadnárodní Projekty, které podporují 

udržitelný, hospodářsky a sociálně vyvážený rozvoj. 

Ke konci období implementace švýcarského Příspěvku se obě Strany mohou společně rozhodnout, 

že provedou celkové zhodnocení výsledků dosažených prostřednictvím Programu švýcarsko-české 

spolupráce. 

 

Švýcarsko-česká spolupráce se řídí následujícími principy: 

http://www.swiss-contribution.cz/
mailto:czp-swiss@mfcr.cz
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/program-svycarsko-ceske-spoluprace
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/program-svycarsko-ceske-spoluprace/jak-zadat-o-grant
http://www.swiss-contribution.cz/cs/aktuality
http://www.swiss-contribution.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy
http://www.swiss-contribution.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty/prirucky-pro-implementaci
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- Transparentnost. Průhlednost a otevřenost jsou klíčovými aspekty všech činností v rámci 

spolupráce a jsou závazné na všech úrovních. Zvláštní důraz je kladen na transparentnost 

výběru projektů, přidělování zakázek a finančního řízení. 

- Sociální začlenění. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na začlenění sociálně a 

ekonomicky znevýhodněných jednotlivců a skupin a jejich přístup k příležitostem a 

výhodám rozvoje. 

- Rovné příležitosti a práva. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zlepšování 

příležitostí pro ženy a muže a na to, aby mohli rovnoprávně uplatňovat svá práva 

prostřednictvím přístupů založených na rovnosti pohlaví. 

- Ekologická udržitelnost. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zohledňování 

požadavků na ekologickou udržitelnost. 

- Závazek všech zainteresovaných stran. Všechny instituce a rozhodovací orgány, které se 

podílejí na Programu švýcarsko-české spolupráce, se zavazují, že budou podporovat 

účinnou a efektivní realizaci dohodnutých Projektů. 

- Subsidiarita a decentralizace. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zohlednění 

principů subsidiarity a decentralizace primárně u Projektů na úrovni obcí a regionů. 

 

Hlavní strategické zásady: 

Program švýcarsko-české spolupráce je součástí komplexního národního rozvojového plánování, 

které zahrnuje strukturální programy a programy soudržnosti EU, a také programy Finančních 

mechanismů EHP/Norska. Švýcarský Příspěvek doplňuje tyto programy a zaměřuje se především 

na Projekty, které nejsou vůbec, nebo které jsou jen částečně kryty z jiných finančních zdrojů. 

 

Hlavní strategické zásady zahrnují: 

- a. Zaměření. Memorandum o porozumění mezi Švýcarskou federální radou a Radou 

Evropské unie definuje čtyři směry financování z Příspěvku: 

- Bezpečnost, stabilita a podpora reforem; 

- Životní prostředí a infrastruktura; 

- Podpora soukromého sektoru; a 

- Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj. 

Tyto směry financování a související oblasti zaměření tvoří obecný základ spolupráce. 

Důležité jsou rovněž efektivita a účinnost, jakož i snaha o optimální alokaci a využití 

disponibilních zdrojů. Proto je potřeba, aby měl Program švýcarsko-české spolupráce jasné 

strategické zaměření, vedené následujícími zásadami: 

- Koncentrace na nejvýše osm oblastí zaměření, na něž bude vynaloženo alespoň 70 

% Příspěvku (tématické zaměření). Oblasti zaměření budou vybrány podle potřeby 

a vezmou v úvahu specifické švýcarské know-how. 

- Koncentrace do tří okrajových a méně rozvinutých regionů (NUTS III), ve kterých 

bude vynaloženo nejméně 40 % Příspěvku (geografické zaměření). 

- Koncentrace na relativně nízký počet Projektů. 

- b. Programový přístup. Program se skládá z dílčích projektů, které spojuje společné téma 

nebo sdílené cíle. Programový přístup bude uplatňován v oblastech zaměření, které 

vykazují některé z těchto charakteristik: rozsáhlé finanční Závazky; propojení různých 

úrovní (národní, regionální, místní); různorodost aktérů; přispění k rozvoji politik; 

významné přispění k posilování institucí; a uplatnění společných pravidel a postupů. 

Programový přístup s sebou nese delegování rozhodovacích pravomocí na jednotlivé 

projekty. Programový přístup zahrnuje: počáteční vyhodnocení oblasti zaměření; vymezení 

cílů, zásad a rozpočtů; plán realizace programu; a koncepci monitorování a hodnocení dané 

oblasti. Aby byla zajištěna účinnost a efektivita, příspěvek na jeden program musí být 

alespoň 4 miliony CHF. Ve výjimečných případech se Strany mohou dohodnout na nižších 

minimálních finančních částkách. 
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- c. Projektový přístup. Přístup zaměřený na Individuální projekty bude uplatňován v oblasti 

zaměření, ve které budou implementovány samostatné projekty. Aby byla zajištěna 

účinnost a efektivita, příspěvek na každý Individuální projekt v rámci Projektového 

přístupu musí obecně činit alespoň 1 milion CHF. Ve výjimečných případech se Strany 

mohou dohodnout na nižších minimálních finančních částkách. 

- d. Financování Blokového grantu může poskytnout prostředky na menší projekty (viz 

Příloha 3). 

- e. Nadnárodní Projekty. Příspěvek lze použít na financování nadnárodních Projektů. 

- f. Partneři a příjemci. Program švýcarsko-české spolupráce bude zahrnovat partnery a 

příjemce z veřejného a soukromého sektoru, nevládní organizace a jiné organizace 

občanské společnosti. 

- g. Partnerství. Obohacujícím prvkem Programu švýcarsko-české spolupráce jsou 

partnerství mezi švýcarskými a českými partnery. Spolupráce a partnerství jsou silně 

podporovány, a to především v těch oblastech zaměření, v nichž může Švýcarsko přispět 

zvláštními zkušenostmi, know-how a technologiemi. 

- h. Flexibilita. Flexibilita a možnost reagovat na příležitosti vyžadují, aby bylo zpočátku do 

oblastí zaměření a na speciální položky alokováno pouze asi 80 % Příspěvku. Do dvou let 

od zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce budou tématické a geografické priority 

vyhodnoceny, původní finanční alokace budou dle dohody přesměrovány a budou 

stanoveny priority pro zatím nealokovanou část Příspěvku. 

- i. Zviditelnění. Zviditelnění Programu švýcarsko-české spolupráce pro české a švýcarské 

občany je důležitým aspektem, ke kterému se může přihlížet při výběru a realizaci 

Projektů. Obě Strany se zavazují, že budou proaktivně informovat o této spolupráci. 

 

Program bude podporovat následující prioritní oblasti:  

1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem 

1.1 Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech 

Cíl 1: Posílit kapacity na úrovni regionů, mikroregionů a na lokální úrovni v oblasti 

geografického zaměření. 

- Projekty veřejné správy posilující regionální spolupráci mezi různými místními úřady 

(např. v oblasti infrastruktury, vzdělávání, sociálních služeb, kultury) 

- Revize rozvojových plánů regionů a mikroregionů 

- Posílení kapacit pro poskytování služeb v obcích 

- Zvýšení kapacity veřejných nebo soukromých subjektů, podílejících se na posilování 

regionálního rozvoje 

- Dlouhodobě orientovaný systém rozvoje zaměřený na vznik efektivní a integrované tvorby 

inter-komunitních politik a společné poskytování služeb 

- Twinning (navázání partnerství) s cílem poskytnout kontakty a vytvářet sítě mezi místními 

a švýcarskými orgány (města, samosprávné celky, kantony) na regionální a národní úrovni 

Cíl 2: Mobilizovat lokální a regionální rozvojový potenciál v oblasti geografického zaměření.  

- Plánování turismu na úrovni krajů a okresů. 

- Mobilizace turistického potenciálu, primárně v oblastech zdraví, ekoturistiky, sportu, 

kulturního dědictví atd. 

Cíl 3: Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, 

zlepšování kvality v oblasti poskytování služeb, sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. 

Rekonstrukce či modernizace institucí nebo jejich vybavení v oblasti geografického zaměření k 

podpoře seniorů podle zákona o sociálních službách se zaměřením na: 

- Poskytování služeb seniorům v souladu se zákonem o sociálních službách (např. zařízení 

se zvláštním režimem, osobní asistence a asistence v případě ohrožení, stacionární služby, 

hospice…) 

- Individuální práce se seniory v rezidenčních zařízeních 
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- Rozvoj ambulantních a terénních služeb (neinstitucionalizované služby) 

- Podpora individuálního plánování služeb pro služby 

- Podpora „nejlepší praxe“ – výměna zkušeností a know-how mezi podobnými institucemi 

 

1.2 Prevence a řízení katastrof 

Programový přístup s následujícím cílem: Posílit systém řízení a kontroly katastrof v ČR 

- Zvýšení schopností v oblasti prevence a řízení katastrof ve specifických prioritních 

oblastech 

- Zvýšení schopností specializovaných týmů řídit, vyšetřovat a překonávat důsledky 

katastrof 

 

1.3 Modernizace soudnictví 

Programový přístup s následujícími cíli: Rozvíjet a zlepšovat školící programy v justici v ČR 

- Zvýšení schopnosti soudů s cílem zlepšit výměnu informací o souvisejících případech 

(včetně rozvoje školícího programu na regionální úrovni) 

- Zlepšení školících programů a podmínek v soudnictví s cílem zvýšit schopnosti soudců a 

podpůrného personálu 

- Posílení probačních a mediačních služeb prostřednictvím přenosu know-how 

 

1.4 Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu 

Projektový přístup s následujícím cílem: Zlepšit informační systémy k boji proti hospodářské 

kriminalitě a organizovanému zločinu v ČR 

- Rozvoj globální analýzy a návrh integrovaného informačního systému pro trestní a 

přestupková řízení a pro jiné související procesy 

 

2 .Životní prostředí a infrastruktura 

2.1 Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí 

Minimálně 30 % alokace pro tuto prioritní oblast bude využito na projekty v oblastech 

geografického zaměření. 

Cíl 1: Posílit služby spojené s infrastrukturou na úrovni obcí s cílem zvýšit životní úroveň a 

podporovat hospodářský rozvoj. 

Typy uznatelných projektů: Projekty v minimální hodnotě 8 milionů CHF každý, v oblasti: 

- Udržitelného nakládání s odpadními vodami, zaměřené pokud možno na úpravu odpadní 

vody v obcích; 

- Nakládání s tuhými odpady: Sběr, třídění a zpracování 

Cíl 2: Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a 

jiných nebezpečných emisí). 

Typy uznatelných projektů: Projekty v minimální hodnotě 3 milionů CHF každý, v oblasti: 

- Zavádění systémů obnovitelných zdrojů energie 

- Zlepšení energetické efektivity: např. snížení energetických ztrát 

- Modernizace tepelných elektráren a dálkových vytápěcích soustav 

- Opatření v sektoru veřejné dopravy a veřejného sektoru s cílem snížit znečištění ovzduší 

Cíl 3: Zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů veřejné 

dopravy. 

- Příprava projektů pro velké dopravní investiční projekty v rámci velkých projektů 

- Příprava a implementace koncepcí managementu dopravy 

- Malé a dobře zacílené projekty veřejné dopravy 

 

2.2 Zlepšení životního prostředí 

Environmentální expertní fond s následujícím cílem: Podporovat kapacity plánování ve veřejné 

správě a zajišťovat transfer znalostí. 
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- Studie politik, strategické plánování a transfer znalostí v oblasti životního prostředí (např. 

ochrana přírody, odpadové hospodářství, malé čističky odpadních vod) 

 

3. Podpora soukromého sektoru 

3.1 Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky 

Projektový přístup s následujícím cílem: Podporovat vytváření pracovních míst  

- Poskytování dlouhodobého financování pro malé a střední podniky 

3.2 Zlepšení regulace ve finančním sektoru 

Projektový přístup s následujícím cílem: Podporovat efektivní implementaci a vymahatelnost 

Acquis Communautaire, se zaměřením na finanční výkaznictví obchodních společností. 

- Vytváření institucionálních a regulačních podmínek pro finanční výkaznictví obchodních 

společností a audit na národní úrovni 

 

4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 

4.1 Výzkum a vývoj 

Cíl 1: Posílit vědecký potenciál ČR prostřednictvím stipendijních programů ve Švýcarsku. 

- Fond na stipendia pro post-bakalářské a postgraduální programy ve Švýcarsku 

Cíl 2: Zlepšit dostupnost vyššího vzdělávání: 

- Stipendia pro post-bakalářské a postgraduální programy v ČR a mezi ČR a sousedními 

členskými státy EU 

Cíl 3: Přispět ke znalostní ekonomice ČR prostřednictvím podpory znalostní základny a především 

prostřednictvím aplikovaného výzkumu a popularizace vědy, jakož i transferu know-how. 

- Společné výzkumné projekty a partnerství institucí v oblasti aplikovaného výzkumu 

- Rozvíjení znalostí v oblasti managementu inovací a popularizace vědy 

- Vědecké dovolené 

 

4.2 Zdraví 

Programový přístup s následujícím cílem: Posílit primární a sekundární zdravotní péči na 

regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, handicapované a znevýhodněné 

občany. 

- Zlepšení dostupnosti a kvality ambulantní, ústavní a ošetřovatelské domácí péče pro 

seniory, handicapované a znevýhodněné občany v oblastech geografického zaměření 

- Institucionální a profesionální posílení neziskových organizací v rámci sektoru na 

regionální a národní úrovni 

- Zvýšení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni 

 

5. Speciální alokace 

5.1 Blokový grant 

Programový přístup s následujícím cílem: Podporovat přispění občanské společnosti k 

hospodářské a sociální soudržnosti jako důležitého činitele rozvoje. 

- Blokový/é grant/granty na malé projekty občanské společnosti / nevládních neziskových 

organizací (NNO), přispívajících především k poskytování sociálních služeb a zaměřených 

na otázky životního prostředí, s možností posílit kapacitu organizací. 

 

Zahájení realizace „Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace“ financovaného 

z Programu švýcarsko-české spolupráce: 

- dne 21. července 2010 byla velvyslancem Švýcarské konfederace v České 

republice, panem J. E. Andrém Reglim a náměstkem ministra financí Ing. 

Tomášem Zídkem slavnostně podepsána Dohoda o Blokovém grantu pro Fond pro 

nestátní neziskové organizace, na který bylo z Programu švýcarsko-české 

spolupráce alokováno 5 mil. CHF, což představuje cca 93,84 mil. CZK. 
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5.2 Fond na přípravu projektů 

Prioritní cíl: Podporovat přípravu konečných návrhů projektů. 

 

Cílem Fondu na přípravu projektů (Project Preparation Facility - PPF) je poskytnout žadatelům 

grant, především na zpracování dokumentace (např. studie proveditelnosti, EIA - posuzování vlivů 

na životní prostředí, finanční analýzu, technickou dokumentaci), pro dopracování Konečného 

návrhu projektu. 

 

Základní podmínkou pro získání finančních prostředků z PPF je schválení příslušného Záměru 

projektu švýcarskou stranou. 

 

Postupy pro žadatele Fondu na přípravu projektů, platné od 15. 2. 2010, upravují podmínky 

oprávněnosti žadatele a nákladů projektu, stanovují postup NKJ a žadatele od předložení žádosti o 

grant z PPF až po udělení grantu a také postup pro realizaci projektu (aktivit financovaných z 

grantu FPP) včetně předložení a schválení závěrečné zprávy o projektu a žádosti o závěrečnou 

platbu. 

 

5.3 Švýcarský management Programu 

Administrace Programu švýcarsko-české spolupráce na straně Švýcarska. 

5.4 Česká technická asistence 

Administrace Programu švýcarsko-české spolupráce na straně České republiky včetně přípravy, 

implementace, monitorování a evaluace. 

 

Strategické zaměření Programu švýcarsko-české spolupráce se bude řídit následujícími zásadami: 

- Koncentrace na nejvýše osm oblastí zaměření, na něž bude vynaloženo alespoň 70 % 

Příspěvku (tématické zaměření). Oblasti zaměření budou vybrány podle potřeby a vezmou 

v úvahu specifické švýcarské know-how. 

- Koncentrace do tří okrajových a méně rozvinutých regionů, ve kterých bude vynaloženo 

nejméně 40 % Příspěvku (geografické zaměření – během prvních dvou let kraje 

Moravskoslezský a Olomoucký, v další fázi kraj Zlínský). 

- Koncentrace na relativně nízký počet Projektů. 

 

Žádost o financování prochází dvoucyklovým postupem, který umožňuje vedení v rané fázi 

rozhodovacího procesu. V prvním cyklu je předložen záměr Projektu a v zásadě je přijato 

rozhodnutí. V případě úspěšného absolvování prvního cyklu je zahájen cyklus druhý. 

V druhém cyklu je předložen Definitivní návrh Projektu a je učiněno konečné rozhodnutí ze strany 

Švýcarska. 

Žadatelem mohou být: 

Družstvo, Firma, Nezisková organizace, Občan, Obec, Kraj 

C.1 Grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české 

spolupráce  

Kontakt:  

Národní koordinační jednotkou je Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, Letenská 

15, 118 10 Praha 1, e-mail: czp-swiss@mfcr.cz. 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

http://www.swiss-contribution.cz/cs/bezpecnost-stabilita-a-podpora-reforem/iniciativy-regionalniho-rozvoje/fond-partnerstvi/aktuality/13-kolo-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-gr-1608
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Fond Partnerství je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a 

švýcarskými subjekty. 

 

Sub-projekty musí být předloženy v rámci partnerství a budou: 

- přispívat k řešení specifických problémů v České republice v souladu s cíli 

definovanými v Rámcové dohodě; 

- posilovat kapacity oprávněných žadatelů výměnou a přenosem zkušeností a dobré 

praxe mezi partnerskými subjekty; a/nebo 

- přispívat svými aktivitami k posilování bilaterálních partnerství. 

 

Aktivity podporované z Fondu Partnerství jsou následující: 

- Asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi partnerskými 

subjekty v ČR; 

- Semináře v ČR - pořádané a realizované ve spolupráci se švýcarskou partnerskou institucí; 

- Semináře ve Švýcarsku – řádně zdůvodněná účast českých zástupců na seminářích a 

workshopech ve Švýcarsku organizovaných švýcarskou partnerskou institucí (téma musí 

odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost); 

- Studijní cesty - řádně zdůvodněný pobyt českých zástupců ve Švýcarsku, který je 

organizován švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti 

žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost); 

- Doplňující aktivity - nezbytné k dosažení stanovených výsledků aktivit sub-projektu a 

celkového cíle (vybavení, materiál, případně s tímto spojené drobné stavební práce) budou 

řádně zdůvodněny a doloženy. 

 

Granty na sub-projekty z Fondu Partnerství budou udělovány do výše max. 90 % celkových 

oprávněných nákladů v závislosti na zdroji spolufinancování. Granty na sub-projekty budou ve 

výši od min. 170 000 CZK do max. 4,3 milionu CZK. Výše grantu pro každou žádost bude 

posuzována individuálně. 

 

Maximální doba realizace sub-projektů z Fondu Partnerství je 12 měsíců. Konečné datum pro 

ukončení realizace sub-projektů je 30. 6. 2016. Konečné datum oprávněnosti výdajů subprojektu 

je 2 měsíce po ukončení realizace sub-projektu (datum dosažení účelu dotace), nejpozději do 

31. 8. 2016. 

Zahájení realizace sub-projektů je předpokládáno v červenci 2015. 

 

Výše grantu může dosáhnout maximálně: 

- 60 % celkových oprávněných nákladů - pokud není spolufinancování zajištěno z 

veřejných zdrojů, výše spolufinancování je minimálně 40 %. 

- 85 % celkových oprávněných nákladů - pokud je spolufinancování zajištěno z 

veřejných zdrojů (státního, regionálních nebo místních rozpočtů), je výše 

spolufinancování minimálně 15 %. 

- 90 % celkových oprávněných nákladů – v případě, že je sub-projekt předkládán 

nestátní neziskovou organizací (včetně církevních organizací a sociálních partnerů, 

národně uznávané odborové svazy a svazy zaměstnavatelů), výše spolufinancování 

je minimálně 10 %. 

 

Zbývající prostředky ve Fondu Partnerství jsou přibližně 15 milionů CZK. Pokud tyto prostředky 

nebudou vyčerpány v rámci 13. cyklu výzvy, další cyklus již vzhledem ke konečnému datu pro 

ukončení realizace sub-projektů (30. 6. 2016) vyhlášen nebude. 
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Žadatelem mohou být: 

- instituce veřejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva) 

- univerzity a školy 

- nevládní neziskové organizace (NNO, včetně církevních organizací) 

- další subjekty působící ve veřejném zájmu 

- profesní komory a svazy, obchodní asociace (např. obchodní komory, průmyslové 

asociace, asociace podnikatelů, asociace malých středních podniků, družstevní svazy, 

sociální partneři – tj. národně uznávané odborové svazy a svazy zaměstnavatelů). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

C.2 Grant z Fondu environmentální odbornosti 

Kontakt:  

Ministerstvo životního prostředí, Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů, Vršovická 65, 

100 10 Praha 10 

Informace o programu: 

http://www.swiss-contribution.cz/cs/zivotni-prostredi-a-infrastruktura/zlepseni-zivotniho-

prostredi/fond-environmentalni-odbornosti/zakladni-informace 

Výzva 

 

Celková částka alokovaná pro výzvu je 964 000 CHF. Projekty budou podpořeny do maximální 

výše alokace. 

 

Výzva je v souladu s posláním Fondu environmentální odbornosti zaměřena na následující cíle: 

 Cíl 1 – Výměna zkušeností a spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty 

Zejména mezi zástupci státní a veřejné správy za účelem transferu znalostí, které bude možné 

využít k posílení kvality poskytovaných služeb v případě problematiky ochrany životního 

prostředí a udržitelného rozvoje zejména v těchto oblastech: 

- ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti; 

- udržitelné využívání přírodních zdrojů, ochrana vod a ochrana před povodněmi, 

optimalizace materiálových toků a nakládání s odpady; 

- snižování zátěže životního prostředí pocházející z lidské činnosti, zlepšování 

environmentálních standardů pro kvalitu lidského života; 

- ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění 

ovzduší; 

- zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí; 

- rekultivace krajiny nebo oblastí dříve využívaných armádou nebo k těžbě 

přírodních zdrojů. 

 

 Cíl 2 – Podpora kapacity plánování 

Systém strategického plánování a řízení na místní a regionální úrovni, které přispěje k účelnému 

rozhodování o zásadních tématech problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje 

zejména v těchto oblastech: 

- využívání dobrovolných nástrojů (např. označování ekologicky šetrných výrobků, 

„zelené úřadování“, apod.) a systémy environmentálního řízení – např. EMAS 

(Eco-Management and Audit Scheme); 

http://www.swiss-contribution.cz/cs/zivotni-prostredi-a-infrastruktura/zlepseni-zivotniho-prostredi/fond-environmentalni-odbornosti/zakladni-informace
http://www.swiss-contribution.cz/cs/zivotni-prostredi-a-infrastruktura/zlepseni-zivotniho-prostredi/fond-environmentalni-odbornosti/zakladni-informace
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/fond_environmentalni_odbornosti_II_vyzva/$FILE/OEDN-Zneni_vyzvy_FEO-20140604.pdf


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     306 

- plánování a řízení v kvalitě místní Agendy 21 pro udržitelný rozvoj a prokazatelný 

postup dle Kritérií MA21, zejména zpracování strategických dokumentů, metodik a 

nástrojů, plánování s veřejností, vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje na 

místní a regionální úrovni atd.; 

- budování spolupráce a sítí partnerů, metodických center a „think tanků“ v oblasti 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj, environmentálním vzdělávání a ekoporadenství. 

 

Zapojení veřejnosti do procesu plánování ve veřejné správě a realizaci strategií v oblasti životního 

prostředí a udržitelného rozvoje - zvyšování povědomí veřejnosti o tématice ochrany životního 

prostředí a udržitelného rozvoje zejména v těchto oblastech: 

- environmentálně příznivé využívání krajiny – např. udržitelné hospodaření v 

krajině, udržitelný cestovní ruch; 

- podpora urbanismu, územního plánování, výstavby a architektury v souladu s 

principy udržitelného rozvoje 

- zapojování veřejnosti do ochrany ohrožených živočichů a rostlin v místních 

lokalitách. 

 

Tvorba sub-projektů s inovativním přístupem, které je možné využít v rámci postupů dobré praxe, 

šíření vědeckých poznatků, pilotních a demonstračních přístupů a technologií zejména v těchto 

oblastech (původní Cíl 3 - Využití nových postupů v propagaci ochrany životního prostředí a 

udržitelného rozvoje): 

- Efektivní způsoby interpretace přírodního dědictví (např. využívání interaktivních, 

mobilních a jiných netradičních způsobů předávání informací návštěvníkům o 

přírodně a kulturně cenných lokalitách) 

 

Oprávněné aktivity k dosažení výše uvedených cílů: 

- pořádání národních a mezinárodních seminářů a konferencí; 

- osvětové kampaně a akce o ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji; 

- plánování a realizace průvodcovských služeb v rámci přírodních tras (se souhlasem orgánů 

ochrany přírody); 

- vytváření questingových tras; 

- zapojování a účast veřejnosti do procesu plánování a realizace strategií a aktivit; 

- poskytování informací a poradenství o ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji 

včetně příslušných investic a služeb; 

- vydávání publikací a periodik včetně elektronických; 

- environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro dospělé, mládež a děti v předškolním 

věku; 

- spolupráce při zavádění a realizaci Místních Agend 21; 

- zpracování studií a metodik k ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje; 

- převzetí know-how a příkladů dobré praxe včetně pořízení příslušného zařízení; 

- studijní cesty českých a zahraničních expertů – tato aktivita nesmí představovat jedinou 

aktivitu sub-projektu. Předpokládá se její kombinace s výše uvedenými. Celkové 

oprávněné výdaje na studijní cesty nesmí v rámci rozpočtu sub-projektu překročit 70%. 

Žadatelem mohou být: 

- organizační složka státu (OSS); 

- státní příspěvková organizace; 

- kraj; 

- organizace zřízená nebo založená krajem; 

- obec; 

- svazek obcí; 

- organizace zřízená nebo založená obcí; 
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- nestátní nezisková organizace (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné 

organizace); 

- vzdělávací/ výzkumná instituce; 

- organizace, která zajišťuje služby ve veřejném zájmu na základě veřejnoprávní 

smlouvy. 

- dobrovolné a společenské organizace 

 

Žadatelé mohou předložit žádost buď samostatně, nebo společně s partnery v rámci smluvně 

uzavřeného partnerství. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

C.3 Program INOSTART 

Kontakt: 

Česká spořitelna, infolinka: 956 777 888, e-mail: inovace@csas.cz, 

www.erstecorporatebanking.cz 

Informace o programu: 

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Obchodni_informace-

Produkty/Uvery_a_financovani/Komercni_klientela/Prilohy/let_a4_inostart_4.pdf 

 

http://www.cmzrb.cz/tiskove-centrum/archiv-novinek/rozsireni-programu-inostart 

 

http://www.swiss-contribution.cz/cs/podpora-soukromeho-sektoru/financovani-malych-a-

strednich-podniku/program-inostart/aktuality/program-inostart-s-ucinnosti-od-2-kvetna-1556 

 

Na základě vládou schváleného rozšíření Programu INOSTART přijímá ČMZRB od 2. května 

2014 žádosti o zvýhodněné záruky k úvěrům, které poskytuje Česká spořitelna v programu 

INOSTART. 

 

Program byl vyhlášen v roce 2012 jako pilotní program v Moravskoslezském a Olomouckém 

kraji, nyní je jeho působnost rozšířena na celé území České republiky. Při této příležitosti dochází 

i k dalším změnám, a to zejména k rozšíření Programu nejen pro malé, ale nově i pro střední 

podnikatele. Rozšířeny byly též bezplatné poradenské služby, které se týkají přípravy projektu 

před samotným uzavřením úvěrové smlouvy. 

 

Program INOSTART je financován z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce a je 

zaměřen na podporu činnosti inovačních start-up podniků. 

 

Poskytnutý úvěr od České spořitelny zaměřený na tvorbu nových nebo zlepšení již existujících 

výrobních technologií, výrobků a služeb se může pohybovat v rozmezí 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč, 

maximální doba splatnosti úvěru je stanovena na 5 let od data první splátky jistiny a odklad 

splátek jistiny může být až o tři roky.   

 

Žádost o záruku podává žadatel prostřednictvím poboček České spořitelny, na jejíž webové 

stránce (www.csas.cz) mohou získat podnikatelé další informace k podmínkám úvěru. Informace 

o podmínkách záruk jsou dostupné na www.csas.cz/inostart. 

 

mailto:inovace@csas.cz
http://www.erstecorporatebanking.cz/
http://www.csas.cz/static_internet/cs/Obchodni_informace-Produkty/Uvery_a_financovani/Komercni_klientela/Prilohy/let_a4_inostart_4.pdf
http://www.csas.cz/static_internet/cs/Obchodni_informace-Produkty/Uvery_a_financovani/Komercni_klientela/Prilohy/let_a4_inostart_4.pdf
http://www.cmzrb.cz/tiskove-centrum/archiv-novinek/rozsireni-programu-inostart
http://www.swiss-contribution.cz/cs/podpora-soukromeho-sektoru/financovani-malych-a-strednich-podniku/program-inostart/aktuality/program-inostart-s-ucinnosti-od-2-kvetna-1556
http://www.swiss-contribution.cz/cs/podpora-soukromeho-sektoru/financovani-malych-a-strednich-podniku/program-inostart/aktuality/program-inostart-s-ucinnosti-od-2-kvetna-1556
http://www.csas.cz/inostart
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Výhody programu INOSTART 

- Získání úvěru pro investiční projekty začínajících podnikatelů. 

- Flexibilita a rychlost vyřízení financování. 

- Možnost využít služeb expertního posouzení a vyhodnocení inovativnosti projektu. 

- Poradenské služby vysoce kvalifikovaných a zkušených poradců společnosti Erste 

Grantika Advisory, které jsou v rámci programu k dispozici zdarma. 

- Záruka od ČMZRB až do výše 60 % jistiny úvěru. 

- Nulový poplatek za zpracování úvěru a dokumentace. 

-  Program INOSTART nemá regionální omezení své působnosti. 

Žadatelem mohou být: 

Financování je určeno firmám, které splní základní parametry: 

- počet zaměstnanců do 250 osob 

- roční obrat do 50 mil. EUR či bilanční suma do 43 mil. EUR 

- od zahájení činnosti neuplynuly více než 3 roky 

Termín uzávěrky: 

průběžně 
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D. STÁTNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY ČR 

D.1 Ministerstvo pro místní rozvoj 

Kontakt: 

MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel: 22486 1111,  fax: 22486 1333, el. podatelna: 

posta@mmr.cz , http://www.mmr.cz 

D.1.1 Státní fond rozvoje bydlení 

Kontakt: 

Státní fond rozvoje bydlení, sídlo a pracoviště Olomouc: Dolní náměstí 9, 771 00  Olomouc, tel. 

585 206 121, fax 585 234 303; Elektronická podatelna: sekretariat@sfrb.cz 

pracoviště Praha: ul. Dlouhá 13, 110 00  Praha 1, tel. 234 712 611, fax 222 315 105 

www.sfrb.cz 

 

Programy podle Koncepce státní bytové politiky 2012 - 2020 

D.1.1.1 Bydlení 

D.1.1.1.1 Program Výstavby - úvěry na výstavbu nájemních bytů 

Informace o programu: 

http://www.sfrb.cz/programy/vystavba-najemnich-bytu/ 

 

Program administrovaný Státním fondem rozvoje bydlení. Jedná se o program úvěrový se 

zvýhodněným úročením, určený na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov. 

S jeho pomocí lze též přestavovat velké byty na malometrážní. 

 

Výhody Programu Výstavby jsou následující: 

 SFRB přijímá žádosti do programu kontinuálně, 

 dlouhá splatnost, příznivá úroková sazba, 

 program platí pro celé území České republiky, 

 mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru bez poplatků, 

 odborná konzultace s pracovníky SFRB zdarma.  

 

Cíl programu: 

Stavět či stavebně upravovat nájemní domy a byty pro: 

- vymezené skupiny obyvatel – seniory (65+ ), zdravotně či příjmově vymezené 

občany, 

- pro osoby, které byly o bydlení připraveny živelní pohromou, 

- pro zletilé osoby mladší 30 let. 

 

Úvěr lze využít na: 

 novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty, 

 stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům 

než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě), 

mailto:posta@mmr.cz
http://www.mmr.cz/
mailto:sekretariat@sfrb.cz
http://www.sfrb.cz/
http://www.sfrb.cz/fileadmin/sfrb/docs/zpravodaj/zpravodaj_sfrb_0412_s-prilohou.pdf
http://www.sfrb.cz/programy/vystavba-najemnich-bytu/
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 nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy), 

 stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, kde 

dosud žádný byt k bydlení nebyl, 

 stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další 

nájemní byt způsobilý k bydlení. 

 

Výše úvěru: 

- až do 90 % rozhodných výdajů, 

- rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však 

překročit 10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru. Do rozhodných výdajů 

může být zahrnuto také max. 70 % hodnoty stávající budovy dle ceny zjištěné 

znalcem. 

 

Úroková sazba: 

- referenční sazba EU zvýšená o rizikovou přirážku stanovenou z ratingu žadatele, 

minimálně však 0,75 % p. a. při dodržení limitu de minimis. 

 

Splatnost úvěru: 

- nejdéle do 30 let ode dne ukončení výstavby. 

 

Podmínky poskytnutí úvěru: 

 minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m², maximální 90 m², 

 z každých započatých 5 bytů musí být 1 upravitelný, 

 výstavba musí probíhat mimo záplavová území, 

 byty nelze využít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení, 

 příjemce úvěru uzavírá nájemní smlouvy s vymezenými fyzickými osobami, 

 v případě, že jsou uspokojeni všichni zájemci z cílové skupiny, může být nájemní smlouva 

uzavřena s jakoukoli fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok. 

 

Zajištění úvěru zejména: 

- zástava úvěrované nemovitosti včetně pozemku 

- vinkulace pojistného plnění 

- blankosměnka vystavená žadatelem a avalovaná statutárním orgánem  

 

Požadovaná forma zajištění odpovídá vyhodnocení úvěrových rizik, bonitě klienta, výši a délce 

splatnosti úvěru.   

Žadatelem mohou být: 

- obce, 

- právnické a fyzické osoby, 

v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž 

výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy. 

Termín uzávěrky: 

průběžně 

D.1.1.1.2 Program úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu 

Informace o programu: 

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-modernizaci-bytu-pro-obce/ 

 

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-modernizaci-bytu-pro-obce/
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Obsah a poskytování této podpory upravuje Nařízení vlády 396/2001 Sb., o použití prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů.  

Podpora je poskytována ve formě úvěru.  

 

Úvěr ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů je poskytován smlouvou. 

Úroková sazba je 3 % ročně a je platná po celou dobu splatnosti úvěru, tj. po dobu max. 10 let od 

uzavření smlouvy. Obec je povinna min. 20% jí takto poskytnutých prostředků dále poskytnout 

jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení. Úvěr kryje až 50% nákladů. 

 

Obec musí mít zřízen peněžní - úvěrový fond a schválená pravidla pro použití prostředků tohoto 

fondu. 

Žadatelem mohou být: 

- Obec 

- město 

Termín uzávěrky: 

Průběžně 

D.1.1.1.3 Záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů 

Informace o programu: 

http://www.sfrb.cz/programy/zaruky-za-splaceni-uveru-na-vystavbu-najemnich-bytu/ 

 

Podle jednání 61. zasedání Výboru SFRB se připravuje novela nařízení, která bude rozšířena také 

o záruky za opravy. Plně tak nahradí dosavadní záruky z programu Panel. 

 

Program podpory formou záruk za bankovní úvěry na výstavbu bytových domů, pro právnické 

nebo fyzické osoby, pro obce na výstavbu infrastruktury spojenou s bytovou výstavbou podle NV 

č. 370/2004 Sb., je stále otevřen a v roce 2012 je možné podávat do programu žádosti. 

- ručení až do 70% výše jistiny 

- až na 40 let 

- nízký poplatek - do 0,6% p.a. 

 

Výše jistiny: 

- až 1.500.000 Kč na jeden vystavěný byt 

- až 1.800.000 Kč na jeden vystavěný byt - pro obce, pokud je součástí výstavby 

infrastruktura 

 

Nařízení vlády č. 370/2004 Sb. ve znění novely č. 438/2009 Sb. umožňuje poskytnout záruku 

Fondu za splácení investičních úvěrů na výstavbu nájemních bytů s dlouhodobou splatností (až 

do 40 let). Fond ručí úvěrující bance nejvýše za 70 % nesplacené části jistiny úvěru. Smyslem 

dělby rizika, při níž část rizika zůstává bance, je zachování potřebné obezřetnosti při rozhodování 

o poskytnutí úvěru. 

 

Možnost poskytnutí ručení prostředky Státního fondu rozvoje bydlení je otevřena všem 

investorům bez rozdílu – může jím být město, obec, bytové družstvo, soukromá firma, soukromá 

fyzická osoba. Jedním z cílů podpůrného programu je motivovat k výstavbě nájemních bytů 

především soukromý kapitál. V tomto směru nástroj plně odpovídá podmínkám legislativy 

Evropské Unie. 

 

http://www.sfrb.cz/programy/zaruky-za-splaceni-uveru-na-vystavbu-najemnich-bytu/
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Přitom u novostaveb tato zaručená část jistiny nesmí překročit 1 500 000 Kč na l byt, resp. 1 800 

000 Kč, je-li součástí projektu i výstavba technické infrastruktury. V případech, kdy dojde ke 

zřízení nájemního bytu stavební úpravou již existující starší stavby, nesmí zaručená část jistiny 

přesáhnout 300 000 Kč. 

 

Pro poskytnutí ručení není stanoven žádný limit podlahové plochy bytu ani limit příjmu nájemce. 

Nejde totiž o žádné sociální opatření, jde o podporu výstavby nájemních bytů obecně (ve 

většině míst na trhu není taková nabídka nájemního bydlení, jakou by přirozený rozvoj trhu 

bydlení vyžadoval). 

 

Po dobu ručení, nejméně však po dobu 10 let, investor nesmí připustit jiné využití bytů než k 

bydlení nájemní formou a bez souhlasu Fondu nesmí vlastnické právo převést na jinou osobu. 

 

Záruky jsou poskytovány za velmi malý poplatek (do 0,6 % p.a.), smysl podpory je v tom, že 

budou významně levnější než srovnatelné produkty na finančním trhu. 

 

Na rozdíl od přímých dotací jsou garanční formy státní podpory výrazně tržně konformnější, tedy 

jsou podstatně jemnějším a prakticky neškodným zásahem do tržního prostředí. 

 

Program poskytování záruk byl oznámen výkonným orgánům EU (DG Competition v Bruselu). 

Do skončení procesu notifikace programu jsou záruky poskytovány pouze v režimu tzv. minimální 

podpory podle nařízení Evropské komise o „de minimis“. Po skončení procesu notifikace budou 

poskytovány v plném rozsahu v režimu, který bude rozhodnutím o notifikaci určen. 

Termín uzávěrky: 

Průběžně 

D.1.1.1.4 PANEL 2013 + - Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů 

Informace o programu: 

PANEL 2013+ 

Úrokové bonusy pro Program Panel 2013 + 

 

Změna v programu Panel 2013+ 
Dne 24.7.2014 bylo ve sbírce zákonů zveřejněno nové nařízení vlády č. 144/2014 Sb., kterým 

se novelizuje nařízení vlády č. 468/2012 Sb. 

 

Žádosti dle původního nařízení vlády lze podávat nejpozději do 7. 8. 2014 včetně (musí být 

doručena SFRB), nové žádosti smějí být podány nejdříve 8. 8. 2014. Dne 1. 8. 2014 budou 

původní dokumenty k podání žádosti staženy a vyměněny za nové dokumenty, které 

odpovídají novelizovanému nařízení vlády. 

 

Zásadní změnou pro žadatele bude povinnost dokládání energetického posudku namísto 

doposud dokládaného PENB. Formulář energetického posudku i vyplněného vzoru, bude 

součástí nově zveřejněných dokumentů k 1. 8. 2014. 

Pokud by některý z žadatelů potřeboval ještě po 1. 8. 2014 původní dokumenty, lze o ně 

požádat emailem oddělení podpor. 

 

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby 

(panelové, cihlové). 

 

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/
http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/urokove-bonusy-pro-program-panel-2013/
mailto:podpory@sfrb.cz
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Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako 

města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.  

 

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen 

na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. 

 

- Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75% 

- Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let. 

- Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru 

-  

Podrobnosti k programu naleznete také v praktické příručce, která vás provede podmínkami a 

potřebnými náležitostmi. 

Termín uzávěrky: 

Průběžně 

D.1.1.1.5 Program Jessica 

Kontakt: 

Státní fond rozvoje bydlení Holdingový fond, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha1, telefon 234 712 611 

/ 221 771 611 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Stav programu 

www.sfrb.cz 

 

K 1. dubnu 2014 byla Evropskou unií snížena referenční sazba na 0,58% p.a. Znamená to, že 

Program JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů bude ještě výhodnější. Využít 

jej mohou v pilotním projektu všichni vlastníci bytových domů 41 českých měst, např. SVJ, 

bytová družstva, právnické či fyzické osoby nebo i města samotná, která mohou program navíc 

využít na zřízení sociálního bydlení úpravou neobyvatelných či nebytových prostor. 

 

Nové úrokové sazby Programu JESSICA od 1. 4. 2014: 

- Úvěry do 10 let – úrok 0,58 % p.a. 

- Úvěry do 20 let – úrok 1,58 % p.a. 

- Úvěry do 30 let – úrok 2,58 % p.a. 

 

Úrokovou sazbu si volí zájemce o úvěr podle délky splatnosti a ta je fixována po celou zvolenou 

dobu splácení úvěru. Všechny služby spojené s úvěrem jsou zcela zdarma. 

 

Nová, ještě atraktivnější sazba platí pro všechny žádosti, které budou podány od 1. dubna 2014 na 

pobočkách KB, a.s. a budou splňovat podmínky Programu JESSICA. 

 

Program JESSICA určený pro obnovu bydlení s garancí Holdingového fondu SFRB. Je součástí 

koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí, financované z 

Evropských strukturálních fondů. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) bude 

poprvé využit přímo pro bytové domy. Aby bylo možné zajistit evropské finanční zdroje pro 

obnovu bydlení v České republice, byl v souladu s vládní Koncepcí bydlení do roku 2020 změněn 

zákon o SFRB. Fond tak naplňuje tuto koncepci a její jednotlivá zadání, která směřují k zajištění 

dalších finančních zdrojů pro programové období od roku 2014. 

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/formulare-a-metodicke-pokyny/
http://www.sfrb.cz/programy/program-jessica/
http://www.sfrb.cz/programy/program-jessica/financni-objemy-a-stav-programu/
http://www.sfrb.cz/
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Do konce roku 2015 je k dispozici připraveno 550 milionů korun a využít je mohou všichni 

vlastníci bytových domů, ať už se jedná o bytová družstva, obchodní společnosti, fyzické i 

právnické osoby vlastnící bytový dům či společenství vlastníků bytových jednotek nebo 

města. 

 

Z celkové částky 550 milionů korun je možné žádat o 50 milionů Kč přímo pro města a 

neziskové organizace pro vznik sociálního bydlení formou rekonstrukcí nebytových prostor 

nebo modernizací bytových domů. 

 

Úvěry z Programu JESSICA včetně kompletní administrace zajišťuje Správce Fondu 

rozvoje měst (FRM), kterým se na základě veřejné zakázky stala v roce 2013 Komerční 

banka, a.s. 

 

Program JESSICA – nízkoúročené dlouhodobé úvěry na revitalizaci deprivovaných zón měst s 

IPRM na: 

 Rekonstrukce a modernizace společných částí bytových domů 

 Zřízení či rekonstrukci sociálního bydlení 

 

Hlavní výhody úvěrů z Programu JESSICA: 

- fixace úroků po celou dobu splácení s možností bezplatného splacení části nebo 

celého úvěru 

- délka splatnosti úvěru až 30 let 

- možnost odkladu splátek jistiny až na 2 roky bez poplatků (úrok placen od počátku) 

- výše úvěru – až 90% způsobilých výdajů realizace 

- spolufinancování, tj, kofinancování minimálně 10% nebo minimálně 25 % výdajů 

investičního záměru podle toho, jestli žadatel čerpal v posledních 3 letech nějakou 

formu dotace či zvýhodněného úvěru 

- výše úvěru – od 1 milionu korun do 120 milionů korun 

- vázanost užívaní – žadatel úvěru nesmí změnit způsob užívání bytového domu po 

dobu nejméně 10 let od uzavření úvěrové smlouvy 

Žadatelem mohou být: 

- všem vlastníkům bytových domů, bez rozdílu právní subjektivity: 

- obcím 

- bytovým družstvům či obchodním společnostem 

- dalším právnickým a fyzickým osobám vlastnící bytový dům 

- Společenstvím vlastníků bytových jednotek 

- Obcím a neziskovým organizacím pro oblast sociálního bydlení 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.1.1.2 Program Živel 

Informace o programu: 

http://www.sfrb.cz/programy/program-zivel/ 

 

Státní fond rozvoje bydlení má v rámci svého rozpočtu připravenu vždy rezervu pro případnou 

potřebu na pomoc k odstranění následků škod způsobených živelní pohromou. Program byl 

http://www.sfrb.cz/programy/program-zivel/
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otevřen v lednu 2015 a jedná se o sjednocení programového portfolia, které bylo pro fyzické a 

právnické osoby v případě živelní pohromy dostupné. 

 

Program Živel poskytuje podporu na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Podpora je 

poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů. Živelní pohromou se myslí situace, jež vznikla v 

důsledku působení přírodních sil, pokud byl v souladu s krizovým zákonem vyhlášen krizový stav 

nebo třetí stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona. Jedná se o přívalové deště, extrémně 

silný vítr, mimořádně intenzivní bouřku, mnohdy spojenou s krupobitím. 

 

Cíle Programu Živel: 

 soustředit podporu následné pomoci v případě živelních pohrom do jednoho dokumentu 

 zpřehlednit právní úpravy následné pomoci v případě živelní pohromy 

 aktualizovat podmínky pro získání úvěru na opravy a výstavbu bytů 

 zvýšit stávající limity úvěru na opravy, výstavbu a pořízení bytů 

 zvýšit motivace vlastníků k pojištění bydlení 

 zvýšit možnosti získání úvěrů fyzickým osobám, které by na volném trhu neuspěly. 

 

Forma podpory: 

- úvěry na opravu, výstavbu nebo pořízení obydlí 

- navýšení úvěru při realizaci protipovodňových opatření (tj. stavební a technická 

ochrana obydlí). 

 

Podmínky pro získání úvěru: 

- doklad o tom, že na příslušném území došlo k živelní pohromě (potvrzení vydá 

obecní úřad) 

- úvěr na opravu se poskytuje vlastníkovi, spoluvlastníkovi nebo společenství 

vlastníků obydlí, úvěr na výstavbu či pořízenípouze fyzické osobě 

- žádost o úvěr musí být SFRB doručena do dvou let od data, kdy došlo k poškození 

obydlí 

- po dobu splácení musí být úvěr zajištěn zástavním právem či jiným způsobem 

- pokud se jedná o úvěr na opravu, musela mít osoba, která o něj žádá, v poškozeném 

obydlí v době živelní pohromy bydliště, a oprava musí být dokončena do tří let od 

uzavření smlouvy o úvěru 

- pokud se jedná o úvěr na výstavbu a pořízení, musí se realizovat mimo záplavové 

území, v době živelní pohromy měl v zaniklém bydlení bydliště vlastník, jeho 

manžel, registrovaný partner nebo osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem a 

kolaudace musí proběhnout do tří let od uzavření smlouvy o úvěru. 

 

Výše úvěru a jeho splácení: 

 na opravu minimálně 30 000 Kč, maximálně 300 000 Kč / byt. Při realizaci 

protipovodňových opatření lze získat až 200 000 Kč / byt, celková maximální výše úvěru 

je tedy až 500 000 Kč / byt. Délka splatnosti je 10 let, úroková sazba fixní a činí 1 %. Po 

dobu 6 měsíců lze odložit splácení jistiny, maximální délka splatnosti se ale nemění. Úvěr 

může být splacen předčasně, bez sankcí. 

 na výstavbu maximálně 2 500 000 Kč / byt či dům. Doba splatnosti je 20 let, úroková 

sazba variabilní, fixní po dobu 5 let, minimálně ve výši 2 %. 

 na pořízení maximálně 1 500 000 Kč / byt, doba splatnosti a úrok jsou stejné jako v 

případě výstavby. 

Žadatelem mohou být: 

V zásadě osoba postižená živelní pohromou, tedy: 

- obec, kraj nebo jiná právnická osoba, která je vlastníkem obydlí, 
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- fyzická osoba, jež je vlastníkem obydlí, případně její manžel, registrovaný partner 

nebo osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem, podmínkou je trvalé bydliště v 

obydlí, které bylo poničeno během živelní pohromy. 

Termín uzávěrky: 

průběžně 

D.1.2 Programy podpory bydlení 

Kontakt: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel: 22486 1111,  fax: 

22486 1333, el. podatelna: posta@mmr.cz , http://www.mmr.cz 

Podrobné informace a výzva 

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z podpor programu Podpora 

bydlení pro rok 2017 je říjen 2016. Vyhlášeny by měly být výzvy k podávání žádostí o dotaci z 

podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér. 

V souvislosti s předpokládaným vyhlášením výzvy oznamujeme zásadní informace, které mají 

vliv na plnění podmínek programu: 

 

 Schválením programové dokumentace programu Podpora bydlení 2016 - 2021 byla 

stanovena nová povinnost pro správce programu, kterou je kontrola výběrového řízení na 

dodavatele stavebních prací včetně souvisejících dodávek zařízení a materiálu u zakázek 

malého rozsahu a u dotovaných zadavatelů. Byl proto vypracován Metodický pokyn pro 

výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020, který 

popisuje povinnosti jednotlivých druhů zadavatelů podle předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. Zásadní odlišností oproti výběrovým řízením na stavební práce, které nejsou 

částečně nebo plně hrazeny z dotace, je, že zakázky malého rozsahu musí být soutěženy 

podle metodického pokynu a dále, že není u zakázek podlimitních na stavební práce 

přípustné využít zjednodušené podlimitní řízení a musí se soutěžit podle pravidel 

otevřeného výběrového řízení. Metodický pokyn také upravuje postup dotovaného 

zadavatele při výběru dodavatele stavebních prací. 

 Výtahem se podle podprogramu Bytové domy bez bariér rozumí zařízení podle nařízení 

vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent. 

Vertikální plošina nebude z dotace hrazena.  

 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.1.2.1  Podprogram Olověné rozvody pro rok 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor politiky bydlení, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, 

Bc. Marcela Frantíková, 224 86 1517, framar@mmr.cz  

Informace o programu: 

Informace 

 

mailto:posta@mmr.cz
http://www.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni
http://www.mmr.cz/getmedia/c3b6b168-fee7-496c-bd78-dd90128761b6/MP_ZVZ.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/c3b6b168-fee7-496c-bd78-dd90128761b6/MP_ZVZ.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/e68bc682-0b75-4586-bd63-bb89459d3151/NV122-2016-vytahy.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/e68bc682-0b75-4586-bd63-bb89459d3151/NV122-2016-vytahy.pdf
mailto:framar@mmr.cz
http://www.mmr.cz/getmedia/7b26bc46-1fda-4fbd-a5f4-2abdba89d4a7/Olovene-rozvody-2016.pdf?ext=.pdf
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Cílem podprogramu Olověné rozvody je zkvalitnění bytového fondu snížením obsahu olova 

v pitné vodě. 

 

Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, u kterých byla provedena výměna 

domovních olověných rozvodů. 

 

Podpora se poskytuje ve formě účelové dotace na výměnu všech domovních olověných rozvodů 

vody, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě. 

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de 

minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let 

přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu 

vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace. 

Žadatelem mohou být: 

- vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo 

- vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve 

kterém společenství vlastníků nevzniklo 

D.1.2.2  Podprogram Regenerace sídlišť pro rok 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor politiky bydlení, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 

 

Kontaktní osoby: 

Konzultace k podání žádosti o dotaci poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské 

náměstí 6, Praha 1, Mgr. Renáta Krásná, tel. 224 861 167, e-mail: Renata.Krasna@mmr.cz 

Konzultace ke zpracování projektu regenerace panelových sídlišť nebo jeho aktualizaci poskytuje 

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno, Ing. Dana Chlupová, tel: 542 423 118, e-

mail: chlupova@uur.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem podpory je přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich 

obytného prostředí. 

 

Parametrem podprogramu je plocha v m2 a počet bytů v regenerované části sídliště. Podpora se 

poskytuje ve formě účelové dotace na realizaci vybraných akcí na regeneraci sídliště. 

 

Maximální výše dotace může činit 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její 

poskytnutí. 

 

Pro účely tohoto podprogramu se rozumí: 

 a) sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy, postavenými v období od 

roku 1945 do roku 1990, o celkovém počtu nejméně 150 bytů; 

 b) úpravami práce, směřující k postupné regeneraci stávajících sídlišť ve víceúčelové 

celky; 

 

Uznatelné jsou práce zahrnující: 

mailto:Renata.Krasna@mmr.cz
mailto:chlupova@uur.cz
http://www.mmr.cz/getmedia/d63b0da0-dd51-43b0-acda-4a7c2ad54ee1/Regenerace-sidlist-2016.pdf?ext=.pdf
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- 1) výstavbu a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace 

či vybudování místních komunikací a cyklistických stezek, včetně řešení 

bezpečnosti – retardéry, zpomalovací prvky; vybudování protihlukových stěn, 

vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro 

vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení 

celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a 

zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení 

vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného 

osvětlení, realizace místních protipovodňových opatření, opatření pro zvýšení 

bezpečnosti sídliště (kamerové systémy), a s tím související projektové práce; 

- 2) úpravu veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových 

dětských hřišť a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová 

stání včetně podzemních, úpravy a budování veřejných sportovních a rekreačních 

ploch, a s tím související projektové práce. 

- Jako doplňková aktivita budou podporovány úpravy ploch veřejné zeleně 

spojené s výsadbou stromů a zatravněním. 

 

 c) Projektem regenerace sídliště projekt zpracovaný podle podmínek stanovených v 

Zásadách pro zpracování Projektu regenerace sídliště uvedených v příloze č. 1 tohoto 

podprogramu, sledujícího komplexní zlepšení obytného prostředí sídliště a zahrnujícího 

úpravy podle písmene b). 

Žadatelem mohou být: 

- obec. 

D.1.2.3  Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2015 

Kontakt: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor politiky bydlení, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 

Ing. Kateřina Kohoutková, DiS., tel. 224 86 1586, e-mail: Katerina.Kohoutkova@mmr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových 

domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Tento podprogram stanovuje podmínky 

pro přijímání žádostí obcí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2013. 

Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, pro které je tato technická infrastruktura 

budovaná. 

 

Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická 

infrastruktura, kterou jsou: 

a) pozemní komunikace, tj.  

1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí, 

2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí, 

3. účelové komunikace;  

b) vodovod, tj.  

1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,  

2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě; 

c) kanalizace, tj.  

1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,  
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2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí.  

 

Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci vybraných akcí na 

výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše dotace je 50 tis. Kč na jeden byt následně 

postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu. 

Žadatelem mohou být: 

- obec 

Výzva není pro tento podprogram vyhlášena. 

D.1.2.4  Podprogram Podporované byty 

Kontakt: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor politiky bydlení, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 

Pečovatelský byt- Ing. Lenka Novotná, 224 86 1704, Lenka.Novotna@mmr.cz 

Vstupní byt - Ing. Martin Klouda, 224 86 1168, Martin.Klouda@mmr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování 

sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají 

ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální 

situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. 

 

Parametrem podprogramu je počet nově vzniklých podporovaných bytů (Pečovatelských bytů – 

PČB, Vstupních bytů – VB a bytů v Komunitním domě seniorů) a nově vzniklých Komunitních 

domů seniorů (KoDuS). 

 

Pro účely tohoto podprogramu se rozumí: 

a) podporovaným bytem nájemní byt určený k sociálnímu bydlení postavený nebo pořízený se 

státní dotací podle tohoto podprogramu; 

b) pečovatelským bytem podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé 

sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické 

parametry upravitelného bytu; 

c) vstupním bytem podporovaný byt, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé 

sociální situaci způsobené sociálními okolnostmi jejich života, které ani při využití všech 

stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení; 

d) Komunitním domem seniorů bytový dům, ve kterém jsou výhradně podporované byty a 

zároveň sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů; 

e) bytem v Komunitním domě seniorů podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení 

osob v seniorském věku a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu1; 

f) sdíleným prostorem se rozumí společenské prostory, které jsou centrem společných aktivit 

obyvatel Komunitního domu seniorů; 

g) výstavbou: 

 1) novostavba bytového domu; 

 2) stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k 

bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě; 

 3) nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v 

rodinném domě; 
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 4) stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a 

k uzavření nájemní smlouvy; 

 5) stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt 

způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům. 

h) pořízením: 

 1) koupě jednotky, ze které vznikne vstupní byt, nebo  

 2) vydražení ve veřejné dražbě jednotky nebo dražbě jednotky podle občanského soudního 

řádu, ze které vznikne vstupní byt; 

i) podlahovou plochou bytu součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, a 

to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha sklepů, které 

nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou 

polovinou; 

j) odhadní cenou cena stanovená podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů; 

k) bytovým domem je stavba pro bydlení se čtyřmi a více byty, ve které více než polovina 

podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. 

 

 

Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je 

výstavba nebo pořízení bytu za účelem vzniku podporovaných bytů. 

 

Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a 

finanční částky uvedené v odstavcích 1) až 4): 

- 1) jedná-li se o výstavbu pečovatelského bytu nebo vstupního upravitelného bytu1 

podle části 3. písm. g), činí finanční částka maximálně 600 000 Kč na jeden byt; 

- 2) Jedná-li se o výstavbu Komunitního domu seniorů podle části 3. písm. g) bodu 

1), 2) a 4), činí finanční částka max. 600 000 Kč na jeden byt; 

- 3) Jedná-li se o výstavbu vstupního bytu podle části 3. písm. g), činí finanční částka 

maximálně 550 000 Kč na jeden byt; 

- 4) Jedná-li se o pořízení bytu podle části 3. písm. h), finanční částka na jeden byt je 

stanovena ve výši max. 80 % z nižší ze dvou hodnot, a to z kupní ceny bytu, nebo 

ceny bytu dosažené vydražením a odhadní ceny bytu stanovené znalcem, 

maximálně však 400 000 Kč na jeden byt. 

 

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství6 podle pravidla „de 

minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ 

nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v 

přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni 

schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

 

V případě výstavby Pečovatelských bytů a Komunitních domů seniorů je dotace poskytována 

podle pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet „de minimis“ a „SGEI de minimis“ v 

kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR v přepočtu 

kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení 

dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

 

Uznatelné v případě výstavby jsou např. výdaje na zařízení staveniště; demoliční práce vyjma 

demolice původní stavby; pozemní úpravy a stavební práce související s výstavbou bytu/domu. V 

případě, že v rámci akce jsou realizované dotované a nedotované byty a komerční prostory, 

náklady na společné části domu se uznávají v poměrech dle výměr podlahové plochy bytů. 

Uznatelné nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor a náklady související 

s vypracováním žádosti. 
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Uznatelné v případě pořízení je nižší z cen kupní, nebo ceny dosažené vydražením popřípadě ceny 

odhadní. Uznatelné nejsou výdaje na zpracování posudků, odhadů a náklady související s 

vypracováním žádosti. 

 

Dotační tituly 
 I. PEČOVATELSKÝ BYT (PČB) 

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny 

tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění 

efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. 

 

Cílová skupina: 

Osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich 

průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 

nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v 

případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená: 

a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo 

b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby7. 

 

Bude-li nájemní smlouva ke vstupnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, 

bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející 

kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva ke vstupnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. 

června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý 

kalendářní rok. Hodnota průměrné měsíční mzdy zveřejněná ČSÚ bude umístěna také na 

webových stránkách MMR. 

 

 II. VSTUPNÍ BYT (VB) 

Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby 

jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. 

 

Cílová skupina: 

- A) Osoba v nepříznivé sociální situaci, která prokáže, že je jí poskytována 

opakovaná dávka v hmotné nouzi nebo že její průměrný čistý měsíční příjem v 

období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 

násobek průměrné měsíční mzdy. 

Pokud budou užívat vstupní byt i další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní 

smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů všech členů domácnosti za období 12 

kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl: 

a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy; 

b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy; 

c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy; 

d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy. 

Bude-li nájemní smlouva ke vstupnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, 

bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející 

kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva ke vstupnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. 

června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý 

kalendářní rok. Hodnota průměrné měsíční mzdy zveřejněná ČSÚ bude umístěna také na 

webových stránkách MMR. 

- B) Osoba, která kromě nízkých příjmů podle odstavce A) doloží, že: 

a) její rodině hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu 

nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho ztráty, nebo 

b) žije v jiné tíživé sociální situaci (např. ukončuje nebo ukončila výkon trestu, dosáhla plnoletosti 

a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči, opouští ústav sociální péče v 
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rámci transformace sociálních zařízení, ukončila resocializační program a opouští azylový dům 

nebo dům na půl cesty, má statut uprchlíka a je účastníkem Státního integračního programu). 

 

 III. KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ (KODUS) 

Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z 

cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a 

současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je 

kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince. 

 

Cílová skupina: 

Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 

12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční 

mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti. Bude-li 

nájemní smlouva ke vstupnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý 

měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející 

kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva ke vstupnímu bytu uzavřena v období od 1. Ledna do 30. 

června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý 

kalendářní rok. Hodnota průměrné měsíční mzdy zveřejněná ČSÚ bude umístěna také na 

webových stránkách MMR. 

Žadatelem mohou být: 

Příjemcem dotace u dotačního titulu je právnická osoba (včetně obcí), 

Příjemcem dotace u dotačního titulu Vstupní byt (viz níže) nemůže být obec nebo spolek podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (ZOK), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech nebo zákona č. 

3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, aby nedošlo k překryvu s Integrovaným 

regionálním operačním programem (IROP). 

D.1.2.5  Podprogram Bytové domy bez bariér 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem subtitulu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při 

vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých 

jsou k tomu stavebně technické předpoklady. 

 

Parametrem subtitulu je: 

a) počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu; 

b) počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah; 

c) počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem. 

 

Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je 

odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu. 

 

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % nákladů na realizaci akce, maximálně však: 

a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu; 

b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu; 

c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu. 

 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-%281%29/Podprogram-Podpora-vystavby-technicke-infrastruktu


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     323 

Uznatelné jsou výdaje např. na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu, 

pořízení výtahu, dále na demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových 

přístupů do domu, demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu 

k výtahu uvnitř domu. Uznatelné nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor a 

náklady související s vypracováním žádosti. 

Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických 

zařízení překonávajících schody. 

Žadatelem mohou být: 

- vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo  

- společenství vlastníků, nebo 

- vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém 

domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo. 

D.1.3 Podpora bydlení při živelné pohromě 

Podrobné informace 

D.1.3.1 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 

2015 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro 

místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních 

samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení 

plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě 

obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2015.  

 

Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT): 

DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

 

Dotační tituly: 

 A. Dotační titul č. 1 

Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 90 % 

skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. 

Krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 85 % 

skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. 

V případě, že výše vlastních nákladů akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2015, může 

obec požádat o výjimku na úhradu 100 % vynaložených uznatelných přímých nákladů. Žádost o 

výjimku je součástí žádosti o dotaci (vložit jako další přílohu žádosti). 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. 

 

 B. Dotační titul č. 2 

Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 70 % 

skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jine-pohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-pohromach-v-roce-2015
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Krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 40 % 

skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace pro jednoho žadatele může 

být z důvodu velkého počtu žádostí na základě doporučení hodnotitelské komise omezen. 

Příjemce dotace: 

Příjemcem dotace je obec nebo kraj. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.1.4 Podpora NNO 2016 

Kontakt: 

Anna Bíbová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, email: 

bibann@mmr.cz, tel.: 224 861 162. 

Informace o programu: 

http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2016 

 

Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2016: 

- 1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora 

správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. 

Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. 

Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí. 

- 2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení: Podpora aktivit zaměřených na 

zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky organizací poskytující 

poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.). 

- 3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni Podpora aktivit posilující 

udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní 

úrovni. 

- 4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí: Systémové či jednorázové aktivity s přidanou 

hodnotou, podporující regionální rozvoj, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký 

(měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány naopak nebudou činnosti 

spojené s provozem NNO, ani aktivity, které mohou být nebo jsou podpořeny z jiných 

zdrojů (členských příspěvků Evropských strukturálních a investičních fondů apod.). 

- 5. Podpora činnosti Horské služby ČR 

  

Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň 

spadající do působnosti ministerstva. 

 

Z poskytnuté dotace lze hradit 

- osobní náklady včetně odvodů, které jsou odměnou za realizaci schváleného 

projektu zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr podle zákoníku práce. Při stanovení konkrétní výše mzdy 

resp. odměny je příjemce dotace povinen přihlížet k úrovni mzdy za srovnatelnou 

činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších platných předpisů, 

mailto:bibann@mmr.cz
http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2016
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- ostatní náklady, nezbytné pro realizaci projektu, náklady na finanční služby, audit 

atd., které jsou účetně evidované a ověřitelné na základě originálních účetních 

dokladů, 

- náklady projektu spojené se zahraničními cestami lze z dotace hradit pouze v 

odůvodněných případech (předpokladem je řádné zdůvodnění uvedené v projektu, 

který je nedílnou součástí žádosti o dotaci). 

 

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % „celkových nákladů schváleného projektu“. Do 70 

% podílu finančních prostředků ze státního rozpočtu na financování projektu se započítávají 

dotace poskytnuté dalšími ministerstvy, přičemž duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z 

různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu není dovolena. Finanční prostředky, které nejsou v 

účetnictví žadatele a nejsou podloženy odpovídajícími doklady v souladu se zákonem o účetnictví, 

nesmí být zahrnuty do prostředků určených pro spolufinancování projektu. 

 

Souhrnné projekty zahrnující více ucelených programových částí (aktivit, činností, produktů atd.) 

musí být strukturovány tak, že u každé aktivity resp. činnosti musí být uveden samostatně její 

popis, cíle, konkrétní měřitelné a termínované výstupy a také vyčíslena odpovídající část z 

rozpočtových nákladů (celkových i hrazených z dotace a z jiných zdrojů). 

Žadatelem mohou být: 

nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, 

zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.1.5 Programy podpory regionálního rozvoje 

Základní informace  

D.1.5.1 Podpora rozvoje regionů v roce 2016 

D.1.5.1.1 Podpora rozvoje a obnovy venkova 

Kontakt: 

DT č. 1: Bc. Zuzana Olmerová, e-mail: Zuzana.Olmerova@mmr.cz; tel.: 234 154 046 

DT č. 2 až 4: Ing. Miroslava Tichá, e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz; tel.: 234 154 189 

DT č. 5: Ing. Miloš Mojžiš, e-mail: Milos.Mojzis@mmr.cz; tel.: 234 154 568. 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Zásady 

 

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram 

předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v 

souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé 

dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. 

 

Dotační tituly: 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016
http://www.mmr.cz/getmedia/436caf13-c94c-4d16-8578-fbc99dbb7a4c/Zasady-podprogramu_1.pdf
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 Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

Budou podporovány akce zaměřené na: 

- obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské 

vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské 

zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby), 

- komplexní úpravu veřejných prostranství, 

- obnovu a zřizování veřejné zeleně, 

- rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, 

- přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s 

umístěním v soutěži Vesnice roku. 

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 

 

 Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a 

přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou 

zaměřené na: 

- obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, 

předškolní zařízení, kulturní zařízení), 

- úpravu veřejných prostranství, 

- obnovu a zřizování veřejné zeleně, 

- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). 

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní hry, míče, 

švihadla, kuchyňské nádobí, ložní povlečení apod.). 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní 

limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč. 

 

 Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na: 

- prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 

- výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 

- podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu 

a rozvoj venkova. 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní 

limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. 

 

 Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v 

katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná 

se zejména o obnovu staveb jako: 

- kaple, kaplička, márnice 

- socha, 

- boží muka, kříž, 

- úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. 

Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb. 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní 

limit dotace na jednu akci činí 40 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč. 

 

 Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací 

Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a 

příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

konkrétně: 
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- všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné 

pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, 

- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, 

ochranné štíty a sítě na nich, propustky, 

- galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí 

pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, 

- jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci, 

- veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací. 

Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní 

limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč. 

 

Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků. 

Mezi výše uvedený majetek nepatří inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná 

vedení, včetně sloupů těchto vedení. Dále sem nepatří reklamní zařízení a reklamní poutače. 

Na výše uvedeném majetku nesmí obce vykonávat hospodářskou činnost. Na majetek, který slouží 

hospodářské činnosti, se vztahuje zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahu v oblasti 

veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatelem mohou být: 

U dotačního titulu č. 1 je účastníkem podprogramu: 

- Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v 

krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 nebo se umístila na 1. - 3. místě v 

celostátním kole této soutěže. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem 

schválený strategický rozvojový dokument. 

 

U dotačního titulu č. 2 je účastníkem podprogramu: 

- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená 

právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený 

strategický rozvojový dokument. 

- Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích3, a to pouze v 

případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do 

katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším 

orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 

 

U dotačního titulu č. 3 je účastníkem podprogramu: 

- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená 

právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený 

strategický rozvojový dokument. 

- Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí 

mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový 

dokument. 

 

U dotačního titulu č. 4 je účastníkem podprogramu: 

- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená 

právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený 

strategický rozvojový dokument. 

- Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v 

případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do 

katastrálního území více obcí. 

- Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený 

strategický rozvojový dokument. 
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U dotačního titulu č. 5 je účastníkem podprogramu: 

- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená 

právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený 

strategický rozvojový dokument. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.1.5.1.2 Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2016 

Kontakt: 

Ing. Jiří Štika, tel.: 234 154 730, e-mail: Jiri.Stika@mmr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Zásady programu 

 

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při 

odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou 

službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. 

 

 Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou 

Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: 

- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, 

- odstraňování bariér uvnitř budov, 

- bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, 

- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. 

 

 Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů 

Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: 

- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, 

- odstraňování bariér uvnitř budov, 

- bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, 

- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. 

Státní podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace až do výše 50 

% skutečně vynaložených nákladů akce v daném roce. Dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 

100 000,- Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím 

výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.1.5.1.2.1 Euroklíč 

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit 

osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a 

technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na 

celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“. 

mailto:Jiri.Stika@mmr.cz
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2016
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2016
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Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče“ distribuovány na základě 

průkazu ZTP nebo ZTP/P. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány 

prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě 

zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách 

(např. u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.). 

 

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a 

obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků 

po dobu udržitelnosti akce. 

Dotace se poskytuje na realizaci záměru, jehož investorem je nestátní nezisková organizace. 

Žadatelem mohou být: 

- NNO v ČR 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.1.5.1.3 Podpora revitalizace území - Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách 

Kontakt: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor regionální politiky, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 

Ing. Zuzana Šebestíková, tel: 224 864 056, e-mail: zuzana.sebestikova@mmr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Zásady podprogramu 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora 

revitalizace území pro podprogram 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách. 
 

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou. 

Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby 

objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní 

centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné 

znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální 

segregací. 

 

V rámci podprogramu jsou vyhlášeny dva dotační tituly: 

 Dotační titul č. 1 je určen pouze pro obce ležící na území Moravskoslezského, Ústeckého 

a Karlovarského kraje. 

 Dotační titul č. 2 je určen pro obce ležící na území České republiky vyjma krajů 

uvedených v dotačním titulu 1. 

 

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na realizaci 

schválených akcí. 

 

mailto:zuzana.sebestikova@mmr.cz
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Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní 

limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč. Horní limit dotace pro jednoho účastníka programu v 

rámci jedné výzvy činí 5 mil. Kč. 

 

Uznatelnými náklady nejsou - náklady na výkup nemovitostí, náklady na přípravu a podání 

žádosti, náklady na zhotovení projektové dokumentace ani jiné projektové nebo manažerské 

činnosti (například vypracování Projektu následného využití revitalizovaného území). 

 

Předmětem podpory: 

 jsou objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí ve špatném 

technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení. 

 Předmět podpory musí být ve výhradním vlastnictví Příjemce podpory bez omezení 

vlastnického práva. Na objektu určeném k demolici a s ním spojeném pozemku nesmí 

váznout žádné závazky. 

 Předmět podpory musí mít ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace platné Povolení 

odstranění stavby nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby. 

 

Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu. Účastník podprogramu 

může v dané výzvě podat více žádostí do maximální výše požadované dotace 5 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou 

lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.1.6 Národní program podpory cestovního ruchu 

Kontakt: 

MMR ČR, odbor cestovního ruchu, Pracoviště Na Příkopě 3, Praha 1. 

Kontaktní osoby: 

- Ing. Renata Štefanová, tel.: 234 154 695, e-mail: steren@mmr.cz 

- Ing. Bohuslav Dvořák, tel.: 234 154 725, e-mail: dvoboh2@mmr.cz 

- Ing. Jana Šrajbová, tel.: 234 154 005, e-mail: srajan@mmr.cz 

- Ing. Vendula Bendová, tel.: 234 154 728, e-mail: benven@mmr.cz 

Informace o programu: 

Výzva 

Podrobné informace 

 

PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM  

V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu je poskytována podpora formou 

systémové dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl 

způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní 

zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2016. 

 

Cílem podprogramu je růst podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření 

ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího cestovního ruchu. 

mailto:steren@mmr.cz
mailto:dvoboh2@mmr.cz
mailto:srajan@mmr.cz
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Podpora tvorby nových produktů, aktivní začlenění cílových skupin, snížení sezónnosti, vytvoření 

podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit. 

 

Podporováno: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického 

zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního 

ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově 

postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu 

zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí. 

 

Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů 

akce a je poskytována v režimu de minimis. 

 

Cíle podprogramu Cestování dostupné všem: 

 zachování zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s aktuální ekonomickou 

situací ČR; 

 podpora tvorby nových produktů domácího cestovního ruchu s cílem snížení sezónnosti 

cestovního ruchu a vytvoření podmínek pro zajištění pracovních míst v podnicích 

cestovního ruchu po dobu celého kalendářního roku; 

 začlenění nových cílových skupin do aktivit cestovního ruchu, s upřednostněním těch 

cílových skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná; 

 vytvoření ekonomických podmínek pro rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu, pro vybudování nebo rekonstrukci odpočívadel a hygienického zázemí 

pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras; 

 zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu v souladu s ekologicky šetrnými formami 

cestovního ruchu pro všechny. 

 

Podporované oblasti 

1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro 

pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, 

vodních tras, cyklotras4 pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů 

cestovního ruchu. 

 

2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a 

regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, 

cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). 

 

3) Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené 

účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu. 

 

4) Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel 

 

V rámci podprogramu budou upřednostňovány ty akce, jež budou zaměřené na níže uvedené 

cílové skupiny. Akce zaměřená na tyto cílové skupiny bude při hodnocení akce bodově 

zvýhodněna. 

- děti (do 15 let); 

- rodiny s dětmi; 

- zdravotně handicapovaní – s handicapem mobility, se senzorickým handicapem (se 

ztrátou nebo omezením zraku a sluchu), s mentálním handicapem, lidé s jiným 

typem handicapu (s alergiemi, diabetem, respiračními problémy apod.); 

- senioři (osoby starší 60 let). 

Akce může být zaměřena na jednu nebo více výše uvedených cílových skupin. 
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Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek 

tvoří vlastní zdroje žadatele. 

 

Hranice celkových uznatelných výdajů projektu – oblast podpory č. 1) – 3): 

Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 250 000 Kč. 

Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 5 000 000 Kč. 

 

Hranice celkových uznatelných výdajů projektu – oblast podpory č. 4): 

Minimální výše celkových uznatelných výdajů – není stanoveno. 

Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 10 000 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst) pro projekty z oblasti 

cestovního ruchu 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.1.7 Národní program podpora územně plánovacích činností obcí 

Kontakt: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování, Staroměstské náměstí 6, 110 15 

Praha 1 

- Ing. Ilona Kunešová, 224 862 277, Ilona.Kunesova@mmr.cz 

- Ing. Roman Vodný, 224 862 123, Roman.Vodny@mmr.cz 

- Ing. Filip Novosád, 224 862 279, Filip.Novosad@mmr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem podprogramu, který tvoří dva dotační tituly, je podpora pořízení územně plánovacích 

dokumentací obcí, tedy územních plánů a regulačních plánů z podnětu nenahrazujících územní 

rozhodnutí, formou dotace, která bude poskytována obcím. V roce 2016 bude poskytována 

podpora pouze na dotační titul územní plán. 

 

Parametrem podprogramu je počet nově pořízených územních plánů (ÚP) a počet nově pořízených 

regulačních plánů (RP). 

 

 ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP) 

Cílem pořízení územních plánů je zajištění závazné územně plánovací dokumentace pro obce, a 

tím vytvoření podmínek pro koncepční rozvoj obce a pro předvídatelné rozhodování v území. 

 

Územní plány stanovují základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny a koncepci 

veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a 

plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území (plochy přestavby), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 

opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 
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Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 135/2015 ze dne 30. 10. 2015 vyhlásila výzvu 

k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu 

Podpora územně plánovacích činností obcí, podprogramu Podpora územně plánovacích 

dokumentací obcí - dotační titul Územní plán. 

 

Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč, přičemž za uznatelné náklady se považuje 

pouze zpracování návrhu projektantem pro společné jednání včetně případného vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj a úprava návrhu projektantem po společném jednání pro potřeby veřejného 

projednání. Pro rok 2016 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program 20 mil. Kč. 

 

Pro předložení žádosti bude třeba mít již uzavřenou smlouvu s projektantem územního plánu a 

schválené zadání územního plánu. Proplaceny mohou být pouze etapy návrh územního plánu pro 

společné jednání včetně případného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a úprava 

návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání určený pro veřejné projednání. Další 

etapy nejsou předmětem dotace, včetně etap doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání 

územního plánu, úprava návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání nebo úprava 

návrhu územního plánu pro vydání. Způsobilými výdaji je i DPH, pokud je projektant územního 

plánu plátcem DPH. 

 

Dotační titul se nevztahuje na územní plány pořizované tzv. „překlopením“ podle přechodných 

ustanovení stavebního zákona. 

 

Podporováno: 

 zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, 

pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo; 

 vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve 

svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z 

hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na 

soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil 

významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast; 

 úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání. 

 

Akce na zpracování územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů 

zahrnuje: 

- zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení 

návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant 

uloženo; 

- vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený 

orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 

vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného 

vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany 

přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo 

ptačí oblast; 

- úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání. 

Žadatelem mohou být: 

Výzva na dotační titul územní plán je určena pro obce na území ČR mimo obce s rozšířenou 

působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou 

příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu 

(IOP) nebo z Programu rozvoje venkova (PRV). 
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Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán 

obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31. 12. 2020 (tj. územní plán 

schválený před 1. 1. 2007). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.2 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Kontakt: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel. 224 851 111, fax 224 811 

089, Email: mpo@mpo.cz, www.mpo.cz  

D.2.1 Program EFEKT 2016 – výzva č. 2 

Kontakt: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel. 224 851 111, email: 

efekt@mpo.cz, www.mpo.cz 

Ing. Jana Sedláčková, odbor energetické účinnosti a úspor, Tel: 224 852 118, E-mail: 

sedlackova@mpo.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíle projektu: 

Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor energie a využití 

obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR. Je zaměřen na osvětovou a informační činnost, 

investiční akce menšího rozsahu a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým 

programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. Cílem programu je zvýšit 

úspory energie, přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšit podporu technického 

vzdělávání. 

 

Program EFEKT je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti výroby a 

spotřeby energie, na větší využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (OZE a DZE) a na 

rozvoj kombinované výroby elektřiny, tepla a chladu.  

 

Program EFEKT podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže 

životního prostředí se zaměřením na efektivitu vynaložených prostředků, na rozšíření využívání 

obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na pilotní projekty a na poradenství a propagaci.  

 

  

VÝZVA č. 2/2016 se vztahuje na oblast podpory: 

 Specifické a pilotní projekty, Aktivita: A – pilotní projekty, projekty vzdělávání, 

studie a mezinárodní spolupráce. 

 

Téma - Měření a analýza spotřeby energie budov na chlazení pro klimatizaci a vyhodnocení 

měrných spotřeb pro další využití 
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Maximální výše podpory je 1 mil. Kč a zároveň maximálně 100 % celkových uznatelných 

nákladů, podpora je poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze 

dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis. 

Jedná se o neinvestiční podporu. 

 

Předmětem podpory je analýza klimatizačních systémů a potřeby energie na chlazení resp. 

klimatizaci budov. Součástí projektu bude rešerše v této oblasti vyhledání dostupných podkladů s 

důrazem na projekty a řešení v EU a podobných klimatických podmínkách jako Česká republika. 

V rámci analýzy budou posouzeny i ostatní opatření související se spotřebou budov na chlazení 

(Ekodesign, EPBD). 

 

Osazení měření spotřeby energie pro chlazení bude provedeno pro min. 10 vybraných budov. 

Spotřeba energie bude kontinuálně zaznamenávána pro další vyhodnocení. Bude se jednat o různé 

typy budov, důraz bude kladen na osazování měření do budov ve vlastnictví státu. Měřeny budou 

především elektrické příkony zdrojů chladu. Minimálně polovina budov bude mít měření detailní 

se záznamem příkonu zdrojů chladu po 15 minutách.  

 

Dále bude provedeno porovnání výsledků simulace a daného měření, vyhodnocení měrných 

spotřeb budov na chlazení a doporučení pro další postup. Stanovení měrných spotřeb na chlazení 

(kWh/m2 rok) a základních ukazatelů ovlivňujících spotřebu budovy na chlazení. 

Žadatelem mohou být: 

Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba), komory, vysoké školy, veřejné výzkumné 

instituce, spolky, obecně prospěšné společnosti, sdružení právnických osob. 

 

Podrobný popis podporovaných aktivit v rámci celého programu EFEKT: 

 Specifické a pilotní projekty 

 A  Pilotní a specifické projekty 

Podpořeno bude zpracování projektů investiční nebo neinvestiční povahy vyhlášených podle 

potřeb a požadavků MPO. Výběrové řízení bude vyhlášeno samostatně prostřednictvím výzvy na 

webu MPO. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit i více projektů, nebo je roce v 2016 

nevyhlašovat vůbec. Podrobné zadání a kritéria hodnocení aktivity budou součástí každé 

jednotlivé vyhlášené výzvy. 

 

 Úspory energie 

 B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) 

Dotace je určena na výměnu osvětlovacích těles a optimalizaci řídicího systému VO v obcích a 

areálech. Realizací investic musí být dosažena úspora energie minimálně 35% průměrné celkové 

spotřeby energie v MWh za poslední tři roky. Dotace je též určena na výměnu konstrukčních 

prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce. 

 

 B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla 

Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov ve veřejném 

sektoru zejména v majetku obce či města rekonstrukcí otopné soustavy včetně rekonstrukce či 

výměny topného zdroje.  

Dotace lze žádat pouze na výměnu starého plynového zdroje za nový zdroj s výrazně lepší 

účinností (např. kondenzační technologie) nebo starého zdroje na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks) za 

zdroj na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks) s výrazně lepší účinností.  
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 B.3 Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC 

Dotaci lze žádat pouze na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti renovace 

technologických zařízení s dobou návratnosti delší než 10 let v kombinaci na energeticky úsporný 

projekt řešený metodou EPC. O dotaci si může žádat pouze žadatel, který bude mít v době podání 

žádosti zpracovanou analýzu vhodnosti řešení rekonstrukce budovy pomocí energetických služeb 

se zaručeným výsledkem (metoda EPC) a tuto analýzu předloží zároveň s žádostí o dotaci (příloha 

č. 23 k žádosti o dotaci). 

V případě, že bude žádáno o dotaci, musí být v analýze uvedeno, že kromě opatření jednoznačně 

vhodných pro aplikaci projektu EPC existují opatření renovace technologických zařízení s delší 

dobou návratnosti, která by bylo vhodné z hlediska komplexnosti řešení realizovat (tato opatření 

musí být ve zpracované analýze hodnotově specifikována). 

 

 Energetické poradenství 

 C Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) 

Poradenská a konzultační služba pro veřejnost k propagaci inovativních technologií a postupů ke 

zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. 

Poradenství si klade za cíl zvýšení povědomí veřejnosti o možnosti úspor energie. 

 

 Propagace a vzdělávání 

 D.1 Kurz, seminář v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 

Předmětem podpory je organizování kurzů a seminářů. Dotace smí být použita pouze na 

organizaci akce, nikoli na vybavení pracovišť, ubytování a občerstvení účastníků atd. dle 

zveřejněné specifikace uznatelných a neuznatelných nákladů.  

 

Kritériem při výběru seminářů k podpoře je zejména téma semináře v oblasti: 

- vzdělávání energetických specialistů a osob oprávněných k odborné činnosti 

spočívající v instalaci zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, 

- informování malých spotřebitelů o nástrojích k dosažení energetických úspor, 

- informování orgánů veřejné správy a podnikatelské sféry (zejména obecních, 

městských a podnikových energetiků) o potenciálech úspor energie a možnostech 

financování konkrétních opatření k hospodárnému nakládání s energií, 

- informování o legislativních změnách v oblasti hospodaření energií a podpory 

obnovitelných a druhotných zdrojů; 

- podpora technického vzdělávání na všech stupních škol; 

- informování o praktickém využití alternativních zdrojů energie. 

 

 D.2 Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie 

Publikace, příručky a informační materiály musí být zaměřeny především na následující témata, 

která jsou zároveň základními výběrovými kritérii: 

- Zavádění evropských technických norem a předpisů do národní praxe v oblasti 

zvyšování účinnosti užití energie (energetická účinnost, energetická náročnost 

budov, kombinovaná výroba elektřiny a tepla) a v oblasti využití OZE a DZE. 

- Možnosti zvyšování absorpční kapacity investičních dotačních titulů v oblasti 

energetické efektivity a v oblasti využití OZE a DZE. 

- Podpora a standardizace zavádění energetického managementu a poskytování 

energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). 

- Nové možnosti zavádění ekonomických, organizačních a finančních nástrojů a 

dalších efektivních modelů v oblasti energetické účinnosti a v oblasti využití OZE a 

DZE. 

 

 Energetický management 
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 E.1  Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 

50001  

Předmětem podpory je zavádění opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, 

zdokonalení, případně i certifikace systému energetického řízení.  

 

 E.2  Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC 
(analýza vhodnosti zařazených objektů do výběrového řízení na poskytovatele 

energetických služeb) 

Dotace je určena pro vlastníky objektů a/nebo veřejného osvětlení, ve kterých má vlastník zájem 

připravit a zrealizovat projekt řešený metodou EPC. Podpořeno bude zpracování podrobné 

analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a 

doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu.  

 

 E.3 Zpracování územní energetické koncepce 

Předmětem dotace je zpracování územních energetických koncepcí krajů, hlavního města Prahy a 

statutárních měst.  

 

 E.4 Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 

Předmětem dotace je zpracování zpráv o uplatňování územních energetických koncepcí krajů, 

hlavního města Prahy a statutárních měst.  

Žadatelem mohou být: 

- podnikatelským subjektům (právnickým i fyzickým osobám), 

- neziskovým organizacím, 

- vysokým školám zřízeným podle zákona č. 111/1998 Sb., 

- městům, 

- obcím (také jejich sdružením) 

- krajům a jimi zřízeným organizacím, sociálním a zdravotnickým zařízením, 

zájmovým sdružením (o.p.s., o. s. atd.), 

- výzkumným organizacím, 

- veřejnoprávním organizacím, 

- sdružením právnických osob. 

Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých podporovaných aktivit. Žadatel o dotaci 

musí vykonávat činnost na území ČR. 

Termín uzávěrky: 

26. 8. 2016. 

D.3 Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 221811111, fax: 224810478, 

info@mze.cz, http://www.mze.cz  

D.3.1 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací 

– III. výzva 

Kontakt: 

Žádosti se podávají příslušné Zemědělské agentuře MZe: 

Zemědělské agentury – Jihomoravský kraj: 

http://www.mze.cz/
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Blansko: Poříčí 18, 678 42 Blansko, tel. 516418769, 516417401, 516417402, fax 516418769, e-

mail: za_blansko@mze.cz 

Brno, (Brno venkov): Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel. 547103440, 547103441, 547 103444, fax 

549259391, e-mail: za_brno@mze.cz 

Břeclav: T.G.Masaryka 13, 690 14 Břeclav, tel. 519372447, 519326163, 519321266, fax 

519321266, e-mail: za_breclav@mze.cz 

Hodonín: Koupelní 19, 695 01 Hodonín, tel. 518321186, 518321188, 518354093, fax 518321187, 

e-mail: za_hodonin@mze.cz 

Vyškov: Palánek 1, 682 01 Vyškov, tel. 517346764, 517346904, 517341641, fax 517348038, e-

mail: za_vyskov@mze.cz 

Znojmo: Dvořákova 21, 670 30 Znojmo, tel. 515224260, 515224701-5, fax 515225344, e-mail: 

za_znojmo@mze.cz 

Informace o programu: 

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství čj. 144690/2012-MZE-15131 ve znění 2. 

dodatku pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 

„Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ – pravidla v 

úplném znění, včetně příloh.  

 

Podrobné informace, dokumenty ke stažení 

III. výzva 

Pravidla 

 

Program slouží k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení 

potřebného vybavení měst a obcí České republiky.  

Program je rozdělen do dvou podprogramů: 

- K podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou je určen podprogram 129 252.  

- K podpoře výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné 

úrovně čištění městských odpadních vod je určen podprogram 129 253. 

 

Do Programu mohou být zařazeny akce budované k účelu uvedenému v odst. 1 čl. I. těchto 

Pravidel, pokud se jedná o: 

- a) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů 

minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 

obyvatel (podprogram 129 252), 

- b) výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a 

čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo 

místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel (podprogram 129 252), 

- c) výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), 

v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel, kde po realizaci 

budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným 

vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno 

napojení minimálně 50% obyvatel obce nebo místní části) (podprogram 129 253), 

- d) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 

spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 253), 

- e) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 

100 obyvatel v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel, za 

předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a 

kapacitně vyhovující ČOV (podprogram 129 253), 

- f) odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce 

nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel spojené s výstavbou ČOV 

mailto:za_blansko@mze.cz
mailto:za_brno@mze.cz
mailto:za_breclav@mze.cz
mailto:za_hodonin@mze.cz
mailto:za_vyskov@mze.cz
mailto:za_znojmo@mze.cz
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/pravidla-v-ramci-programu-129-250.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/pravidla-v-ramci-programu-129-250.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/pravidla-v-ramci-programu-129-250.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/pravidla-v-ramci-programu-129-250.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/
http://eagri.cz/public/web/file/455723/III._vyzva___129_250.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/182945/Pravidla_129_250_text___platna.pdf
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nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující 

a kapacitně vyhovující ČOV (podprogram 129 253). 

 

Alokace je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč z prostředků MZe. Maximální uznatelné náklady na 1 

připojeného trvale hlášeného obyvatele u podprogramu 129 252 nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u 

vodovodů a u podprogramu 129 253 nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací. 

Žadatelem mohou být: 

 Obce,  

 svazky měst a obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně 

dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které 

jsou členy svazku, ručí za závazky svazku. 

Termín uzávěrky: 

16. 9. 2016. 

D.3.2 Poskytování finančních prostředků v oblasti vod 

Kontakt: 

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 - 117 05, Telefon: 221 811 111, Fax: 224 810 478, 

e-mail: info@mze.cz, podatelna: posta@mze.cz ,  

Místem podání žádosti o podporu je odbor vodohospodářské politiky: Ing. Miroslav Král, CSc., 

vedoucí odboru, linka 2329, fax 221812983 

 

Finanční prostředky se poskytují pro rok 2014 zejména na: 

- a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních 

předpisů, 

- b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních 

právních předpisů, 

- c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před 

povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních 

předpisů. 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Závazná pravidla pro poskytování finančních prostředku v oblasti vod 

D.3.2.1 MZE - 2 A. Podpora prevence před povodněmi 

Informace o programu: 

Zásady MZe na rok 2016 

 

Podpora se poskytuje v rámci programů: 

- 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ 

 

V rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ se podpora poskytuje na 

technická protipovodňová opatření, zaměřená především na vytváření akumulačních a retenčních 

prostor u vodních toků, tedy zřizování poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a 

vytváření řízených rozlivů povodní a na technická opatření podél vodních toků. 

mailto:info@mze.cz
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http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/
http://eagri.cz/public/web/file/99833/Pravidla_MZe_na_rok_2015.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/99833/Pravidla_MZe_na_rok_2015.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/441937/Pravidla_MZe.pdf
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Předmět podpory: 

- a) projektová dokumentace pro územní řízení (podprogram 129 262), 

- b) projektová dokumentace pro stavební řízení (podprogram 129 263), tzn. projektovou 

dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení a projektovou dokumentaci pro 

stavební řízení a prováděcí dokumentaci staveb, 

- c) opatření s retencí (podprogram 129 264), tzn. zřizování nových retenčních prostorů, 

úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodí 

a poldry, 

- d) opatření podél vodních toků (podprogram 129 265). 

Žadatelem mohou být: 

- pro předmět podpory 2A odst. I. písm. a): státní podniky Povodí,  

- pro předmět podpory 2A odst. I. písm. b): státní podniky Povodí a Lesy České 

republiky, státní podnik, 

- pro předmět podpory 2A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní 

podnik a obce, 

- pro předmět podpory 2A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí a Lesy ČR, státní 

podnik. 

Obce mohou být žadatelem o podporu dle písm. c) na opatření pro zadržování vody v suchých 

nádržích (poldrech) na drobných vodních tocích, tj. výstavbu a obnovu suchých nádrží na 

drobných vodních tocích. Podporu na případnou související úpravu koryt vodních toků a dalších 

nezbytných objektů mohou obce požádat v případě, že jsou správci drobných vodních toků. 

Návrh na realizaci protipovodňového opatření může podat obec, město, Sdružení obcí či kraj. 

Termín uzávěrky: 

Žádosti o poskytnutí podpory se podávají každoročně průběžně do 31. 3. pro akce, jejichž 

financování žadatel uvažuje zahájit v daném roce. 

Žádosti o poskytnutí podpory se podávají každoročně průběžně do 31. 10. pro akce, jejichž 

financování žadatel uvažuje zahájit v roce následujícím po podání žádosti. 

Žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření se podávají průběžně. 

D.3.2.2 MZE - 2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod 

Podpora se poskytuje v rámci programu: 

- 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“.  

 

Předmět podpory: 

Náprava povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních 

tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl a koryt vodních 

toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na 

volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné 

vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území prostřednictvím: 

- a) podprogramu 129 272 „Odstranění povodňových škod roku 2013. 

- b) programu 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském 

majetku II“, k odstranění povodňových škod při povodních vzniklých od roku 

2015, prostřednictvím podprogramu, který bude operativně vytvořen, pokud rozsah 

případných povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém 

území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 000 000 Kč nebo 

přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském 
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majetku na území jednotlivých dílčích povodí částku 50 000 000 Kč v příslušném 

kalendářním roce. 

Žadatelem mohou být: 

Státní podniky Povodí a Lesy České republiky, státní podnik. 

Termín uzávěrky: 

- podprogramu 129 272 dle části 2 B odst. I. písm. a) se podávají v termínu do 

30. 6. 2015, 

- programu 129 270 vyhlášeného dle části 2 B odst. I. písm. b) se podávají v 

termínech stanovených Ministerstvem zemědělství. 

D.3.2.3 MZE - 2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a 

zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem 

Informace o programu: 

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce 

rybníků a výstavby vodních nádrží“. 

 

Předmět podpory: 

 V rámci podprogramu 129 134 „Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních 

nádržích“: 

Odstranění havarijních stavů na rybnících a vodních nádržích:  

- byl-li v důsledku vzniku havarijní situace vyhlášen pod vodním dílem druhý nebo 

třetí stupeň povodňové aktivity, nebo pro které byl vyhlášen stav nouze dle § 3 

zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

- realizace akce musí být podpořena rozhodnutím nebo doporučujícím stanoviskem 

místně příslušného vodoprávního úřadu, vyjadřujícím nutnost havarijní stav 

odstranit, 

- podporu nelze poskytnout na odbahnění, 

- podporu nelze poskytnout v případě, kdy vlastník vodního díla více než tři roky 

neprovedl opatření uložená vodoprávním úřadem k uvedení vodního díla do 

bezpečného stavu. 

Žadatelem mohou být: 

- subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním 

díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb, a že se jedná o: 

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle 

§ 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, která je 

zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty 

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona o 

zemědělství, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty 

- Krajské školní hospodářství (IČ 71294775) 

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a 

hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658) 

- Českou zemědělskou univerzitou v Praze 

- organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu 

provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o 

poskytnutí podpory. 
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Termín uzávěrky: 

Žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. se podávají do 30. 4. 2015.  

D.3.2.4 MZE - 2 D. Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl 

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“ se 

v roce 2012 vztahuje pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu v roce 2009. Nové 

žádosti z důvodu nedostatku finančních prostředků nebudou v roce 2012 přijímány. 

Žadatelem mohou být: 

Státní podniky Povodí 

Termín uzávěrky: 

Nové žádosti nebudou přijímány. 

D.3.2.5 MZE - 2 E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Výzva 

 

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci neinvestičních výdajů specifického 

ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem”. 

 

Předmět podpory je zejména: 

a) správa drobných vodních toků, 

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení 

 

Druh podpory 

- podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru. 

Žadatelem mohou být: 

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků 

určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona, jejichž 

předmětem podnikání nebo předmětem činnosti je správa drobných vodních toků 

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) – organizační složky státu 

zřízené Ministerstvem zemědělství dle § 56 odst. 6 vodního zákona 

Termín uzávěrky: 

Nové žádosti nebudou přijímány. 

D.3.3 Program 129 160 – Podprogram 129 162 „Podpora obnovy a budování 

závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“ 

Informace o programu: 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/program-129-160-

podprogram-129-162.html 

 

http://eagri.cz/public/eagri/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/
http://eagri.cz/public/web/file/36411/PRAVIDLA_2010___TISK.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/program-129-160-podprogram-129-162.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/program-129-160-podprogram-129-162.html


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     343 

Cílem programu 129 160 je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí 

závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících 

závlahových soustav. 

 

Implementací programu by mělo být dosaženo snížení potřeby vody na závlahy, energetické i 

personální náročnosti provozu závlahových soustav, větší flexibility závlahových systémů při 

plnění rozdílných požadavků na závlahové systémy a snížení celkové spotřeby vody na 

závlahovou dávku. 

 

Předmět podpory: 

 a) Podpora obnovy a budování závlahového detailu 

- pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám (závlahový detail) 

s výjimkou stacionárních zařízení a kapkových závlah podporovaných z dotačního 

titulu Národních dotací MZ ČR "1. I. Podpora vybudování kapkové závlahy v 

ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách", 

- pořízení komplexních mobilních závlahových systémů. 

 

 b) Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí 

- výstavba a obnova čerpacích stanic, 

- výstavba a obnova odběrných objektů, 

- výstavba a obnova trubních rozvodů a závlahových kanálů, 

- řídící a optimalizační systémy závlahových soustav, například měřící a regulační 

zařízení, automatizační a řídící zařízení, komunikační zařízení, meteorologické 

přístroje a čidla půdní vlhkosti. 

Žadatelem mohou být: 

- zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba podnikající v 

zemědělské výrobě v souladu se zákonem nebo podnikatelský subjekt - právnická 

osoba provozující závlahové zařízení sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, který 

je alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými prvovýrobci 

- pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců může být 

příjemcem fyzická osoba, která nedosáhla ke dni podání žádosti věku 40 let, nebo 

právnická osoba, která je řízena mladým zemědělcem, který splňuje definici 

příjemce dotace - fyzické osoby nebo fyzická osoba, kterou mladý zemědělec řídí, 

tj. pln funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění z více než 

50 % minimálně po dobu vázanosti realizace projektu. 

Termín uzávěrky: 

- do 31. 10. kalendářního ruku, ve kterém žadatel uvažuje zahájit financování 

D.3.4 Podpora v oblasti lesního hospodářství a myslivosti  

Odkazy na dotační tituly MZe v oblasti lesního hospodářství: 

Lesnictví - Myslivost - Rybářství - Včelařství  

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

Změna pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 

myslivecké činnosti 

http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=1&deploy=2604&typ=2&ch=77&ids=2707&val=2707
http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=1&deploy=2623&typ=2&ch=77&ids=2709&val=2709
http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=1&deploy=2622&typ=2&ch=77&ids=2711&val=2711
http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=1&deploy=2624&typ=2&ch=77&ids=2710&val=2710
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/101296617.html
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/zmena-pravidel-pro-poskytovani-dotaci.html
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/zmena-pravidel-pro-poskytovani-dotaci.html
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Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované 

Ministerstvem zemědělství  

 

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti  

 

Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství, myslivosti a 

základního zpracování dřeva 
 

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 

poskytované Ministerstvem zemědělství – Novinky od 1. 7. 2016 
 

Od 1. července 2016, kdy nabylo účinnosti novelizační nařízení vlády č. 209/2016 Sb., 

dochází k rozšíření souboru finančních příspěvků poskytovaných Ministerstvem 

zemědělství na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti o finanční příspěvky 

dosud poskytované krajskými úřady. Tato změna poskytovatele se týká finančních 

příspěvků na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese a 

finančních příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku. 
Podacím místem pro ohlášení žadatelů i samotné žádosti jsou i nadále krajské úřady. 

 

Ministerstvo zemědělství tedy od 1. července 2016 poskytuje podle nařízení vlády č. 

30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, tyto finanční příspěvky: 

 

 v lesích, které nejsou ve vlastnictví státu, nejsou vojenskými lesy ani lesy v 

národních parcích a jejich ochranných pásmech: finanční příspěvky na opatření k 

obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 

(dříve dotační titul A), finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních 

porostů do 40 let věku (dříve dotační titul B), finanční příspěvky na ekologické a k 

přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (dříve dotační titul D) a finanční 

příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat 

lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dříve 

dotační titul H), 

 finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb (dříve dotační titul G) a 

finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců 

(dříve dotační titul K). 

 

Finanční příspěvky, u kterých dochází ke změně poskytovatele, se v roce 2016 poskytují 

jen v případě, že práce v rámci plnění předmětů finančních příspěvků byly zahájeny 

po 30. červnu 2016. 

 

Další úpravou zavedenou aktuální novelou je změna termínu pro nejzazší podání žádostí. S 

ohledem na očekávané podstatné navýšení agendy finančních příspěvků je, počínaje 

rokem 2016, u všech finančních příspěvků (včetně finančních příspěvků na vybrané 

myslivecké činnosti) příjem žádostí ukončen již 31. srpna. Počínaje 1. září 2016 se tak 

začne používat dvanáctiměsíční období příjmu žádostí (příspěvkový rok) trvající od 

začátku září do konce srpna následujícího roku. Ze stejných procesních důvodů je u všech 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích nově vyžadováno podávání žádostí do 3 

http://eagri.cz/public/web/file/473566/Prirucka___Lesy.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/473566/Prirucka___Lesy.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/473580/Prirucka___Myslivost.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/466597/Prehled_financovani_LH_160601.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/466597/Prehled_financovani_LH_160601.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/financni-prispevky-na-hospodareni-v-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/financni-prispevky-na-hospodareni-v-1.html
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měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku (neplatí pro finanční příspěvky na 

vybrané myslivecké činnosti). 

 

Ohlášení žadatele, dříve registrace žadatele, se podává před zahájením prací v rámci plnění 

předmětu finančního příspěvku. Toto ohlášení se v roce 2016 podává v případě finančních 

příspěvků dotčených změnou poskytovatele do 31. července 2016. V příštích 

příspěvkových rocích se ohlášení bude podávat nejdříve 1. září a nejpozději 31. března 

(neplatí pro finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů), vždy ale před 

zahájením prací. Ohlášení je vždy platné pro všechny práce prováděné ode dne jeho 

doručení do 31. srpna. 

 
Od 1. ledna 2015 nastaly v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích změny na základě 

nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím 

nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských 

podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských 

vztahů. 

 

Ministerstvo zemědělství připravilo metodický postup, který nabízí žadatelům souhrnné informace 

a praktický návod k čerpání těch finančních příspěvků na hospodaření v lesích, jejichž 

poskytování je v kompetenci Ministerstva zemědělství: 

 vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, 

 opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních 

vlivů, 

 vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních 

hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů. 

Termín uzávěrky: 

Termín pro příjem žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích je 

stanoven do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících 

uvedenému datu. 

Termín pro příjem žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti je 

stanoven do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících 

uvedenému datu.  

Výjimkou je finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů s termínem 

pro příjem žádostí stanoveným do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém byla zkouška 

vykonána. 

D.3.4.1  MZE - Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při 

hospodaření v lese 

Předmět příspěvku: 

- vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu, 

- vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, 

- přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva stroji s 

celkovou hmotností do 10 tun, 

- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty 

v obnovovaném porostu, nebo 

- vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu. 
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Žadatelem mohou být: 

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a 

povinnosti vlastníka lesa 

D.3.4.2  MZE - Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 

let věku 

Předmět příspěvku: 

- přirozená obnova, 

- umělá obnova síjí, 

- umělá obnova sadbou první, 

- umělá obnova sadbou opakovanou, 

- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 

- přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo 

rekonstrukce porostů po škodách, nebo 

- výchova lesních porostů do 40 let věku. 

Žadatelem mohou být: 

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a 

povinnosti vlastníka lesa. 

D.3.4.3  MZE – Příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících 

dřevin 

Předmět příspěvku: 

- přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin,  

- umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin síjí, 

- umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první, 

- umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou, 

- zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě, 

- přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo 

rekonstrukce porostů po škodách, 

- výchova lesních porostů do 40 let věku, 

- zřizování nových oplocenek, nebo 

- individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři. 

Žadatelem mohou být: 

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a 

povinnosti vlastníka lesa 

D.3.4.4  MZE - Příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a 

lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 

Předmět příspěvku: 

- přirozená obnova, 

- umělá obnova síjí, 

- umělá obnova sadbou první, 

- umělá obnova sadbou opakovanou, 
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- ochrana lesních porostů do stadia jejich zajištění, 

- zřizování nových oplocenek, 

- zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě, 

- výchova lesních porostů do 40 let věku, 

- odstranění porostů náhradních dřevin, nebo 

- mechanická příprava ploch před výsadbou včetně rozhrnování valů. 

Žadatelem mohou být: 

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a 

povinnosti vlastníka lesa. 

D.3.4.5  MZE - Příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu 

hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr 

Předmět příspěvku: 

- jsou náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti 

- od 150 do 500 hektarů, 

- nad 500 a do 1 000 hektarů, 

- nad 1 000 hektarů. 

Žadatelem mohou být: 

- osobě podle § 2 odst. 5. 

D.3.4.6  MZE - Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za 

podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální 

formě pro potřeby státní správy lesů 

Předmětem finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů je zpracovaný a 

schválený lesní hospodářský plán s pravomocně povolenými výjimkami z lesního zákona, jsou-li 

součástí lesního hospodářského plánu, v digitální formě, předaný do datového skladu organizační 

složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství. 

Žadatelem mohou být: 

- lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. 

D.3.4.7  MZE – Příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 

Žadatelem mohou být: 

- Uživatelé honitby 

D.3.4.7.1 Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře 

Předmět příspěvku: 

- založení nebo údržba políček pro zvěř pro spárkatou nebo drobnou zvěř o maximální 

výměře 1 ha, 

- zřizování napajedel pro zvěř, 

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek, 
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- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky 

zákona o myslivosti, 

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří 

jsou zvěří, 

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních odchytových 

zařízení na prasata divoká. 

D.3.4.7.2 Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního 

Předmět příspěvku: 

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře, kterými jsou 

tetřev hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní, v lokalitách jejich přirozeného výskytu 

v rámci honitby, 

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách jeho 

přirozeného výskytu v rámci honitby, nebo 

- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve 

polní. 

D.3.4.7.3 Příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy 

Předmět příspěvku: 

- podpora oborních chovů zvěře se vzácnými druhy uvedenými v části VI přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení. 

D.3.4.7.4 Příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin 

Předmět příspěvku: 

- výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo 

- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě. 

D.3.4.7.5 Příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v 

chovech zvěře 

Předmět příspěvku: 

- nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře, nebo 

- laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře 

s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených 

Státní veterinární správou. 

D.3.4.8  Příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců 

D.3.4.8.1 Příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů 

Předmět příspěvku: 

- úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek 

Žadatelem mohou být: 

- vlastníku loveckého psa. 
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D.3.4.8.2 Příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců 

Předmět příspěvku: 

- úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu, a to jestřába lesního, 

sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního. 

Žadatelem mohou být: 

- vlastníku loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu. 

D.3.4.9  Nové dotační programy zaměřené na oblast rozvoje podnikání v 

odvětví lesního hospodářství a zpracování dřeva 

Informace o programu: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/nove-dotacni-programy-pgrlf-

29072015.html 

Předmět příspěvku: 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen „PGRLF, a.s.) připravil ve spolupráci 

s Ministerstvem zemědělství čtyři nové dotační programy zaměřené na oblast rozvoje podnikání v 

odvětví lesního hospodářství a zpracování dřeva. Podpora je určena na pořízení lesnické techniky 

a technologií v oblasti zpracování dřeva a produkce sadebního materiálu lesních dřevin, novinkou 

v rámci národních dotací je podpora pojištění lesních porostů. 

 

Cílem programů je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství a navazujícího odvětví a 

posílit konkurenceschopnost lesnických a dřevařských podniků. Investice by měly směřovat do 

nákupu mechanizačních prostředků, technologií a strojního vybavení s cílem modernizace 

prostředků a procesů při zachování či posílení šetrných způsobů hospodaření, zvýšení efektivnosti 

hospodaření a přidávání hodnoty lesnickým produktům. Způsobilá pro podporu je také použitá 

technika a zařízení. Zavedení podpory pojištění lesních porostů reaguje na zvyšující se škody na 

lesních porostech způsobené abiotickými činiteli, zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů 

umožní vyšší zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným rizikům. 

 

 Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích je určena vlastníkům lesů 

(podnikatelům a obcím) hospodařícím podle schváleného lesního hospodářského plánu, a 

dále podnikatelům poskytujícím služby v lesnictví, kteří splňují definici malých a středních 

podniků (dle nařízení (EU) č. 651/2014) a dosahují požadované hranice 50 % příjmů z 

lesnické činnosti v roce předcházejícím podání žádosti o podporu. Okruh způsobilých 

výdajů lesnické techniky je taxativně vymezen a zahrnuje stroje a technologie pro obnovu, 

výchovu a těžbu lesních porostů, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro 

přípravu půdy před zalesněním a stroje pro opravy lesních cest. 

 

 V rámci Podpory nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny 

bude podporován nákup techniky a technologie v segmentech výroby: zařízení 

manipulačních skladů, vybavení pilnic, paření a impregnování masivního dřeva, sušení 

řeziva, výroba dýh, výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové 

desky, filmy), výroba překližek a vrstveného dřeva, výroba třískových, vláknitých a OSB 

desek a výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy.  Příjemci uvedené 

podpory mohou být podnikatelé spadající do kategorie malých a středních podniků nebo 

obce, jež se zabývají činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva vymezenými dle 

klasifikace CZ-NACE 16.10 a 16.21. 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/nove-dotacni-programy-pgrlf-29072015.html
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/nove-dotacni-programy-pgrlf-29072015.html
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 Program Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce 

lesů je zaměřen na investice do strojů na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách, strojů a 

zařízení pro výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, závlahových 

systémů a dočasných úložišť vyzvednutého sadebního materiálu. Příjemci podpory jsou 

podnikatelé, kteří jsou vedeni v evidenci dodavatelů reprodukčního materiálu (ERMA), 

řadí se do kategorie malých a středních podniků a svou činnost realizují na pozemcích 

určených k plnění funkce lesa. Program tak představuje doplněk podpory pro lesní školky s 

produkcí na zemědělské půdě poskytované v rámci stávajícího programu PGRLF, a.s. 

Zemědělec. Odlišný přístup k produkčně shodně zaměřeným provozům vyplývá z 

vymezení lesních školek legislativou EU. 

 

 Program Finanční podpora pojištění lesních porostů je určen pro všechny vlastníky lesů 

(včetně státních podniků) s výjimkou fyzických osob nepodnikajících, kteří sjednali 

pojištění lesních porostů zejména proti požárům a dalším abiotickým činitelům. 

 

Podpora v rámci investičních programů bude poskytována ve formě subvence části úroků z úvěrů 

poskytnutých komerčními subjekty, přičemž úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru 

musí činit minimálně 0,5 % p.a. Sazbu podpory v % stanoví PGRLF, a.s. za každé ukončené 

kalendářní čtvrtletí daného roku, ve kterém budou přijímány žádosti o poskytnutí podpory, 

maximální procentní sazba podpory činí 5 % p.a. 

Termín uzávěrky: 

Průběžně 

D.3.4.10 Dotace na zalesňování zemědělské půdy 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Metodika 

 

V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace: 

 na založení lesního porostu (dotace na „zalesnění“), 

 na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění (dotace 

na „péči“), 

 za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku, a to po dobu 10 let 

počínaje rokem následujícím po roce zalesnění („náhrada“). 

 

Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů 

dřevin na dílu půdního bloku vhodném pro zalesnění evidovaném v LPIS. 

 

Sazby dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy: 

 Zalesnění 

- 1. dřevinami jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan činí 3 035 EUR/1 ha 

- 2. ostatními dřevinami nevyjmenovanými v bodě 1 činí 2 100 EUR/1 ha 

 Péče o lesní porost 

- 1. pro dřeviny jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan činí 669 EUR/1 

ha/rok 

- 2. pro ostatní dřeviny nevyjmenované v bodě 1 činí 298 EUR/1 ha/rok 

 Náhrada na pozemku, který byl v LPIS před jeho zalesněním veden s kulturou 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/dotace-na-zalesnovani-zemedelske-pudy.html
http://eagri.cz/public/web/file/419919/metodika_Zalesnovani_2015.pdf
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- 1. standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka a jiná trvalá kultura 

činí 488 EUR/1 ha/rok 

- 2. travní porost, úhor, trvalý travní porost a jiná kultura činí 161 EUR/1 ha/rok. 

Žadatelem mohou být: 

 vlastníkem pozemku určeného k zalesnění, 

 spolkem vlastníků pozemku určeného k zalesnění, 

 spoluvlastníkem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu 

většiny spoluvlastníků 

 nájemcem, vypůjčitelem nebo pachtýřem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky 

písemného souhlasu vlastníka, spolku vlastníků, popřípadě většiny spoluvlastníků, k 

využití pozemku pro zalesnění a nájemní nebo pachtovní smlouvy, příp. smlouvy o 

výpůjčce, která umožňuje dodržení 10letého závazku, 

 spolkem nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemků určených k zalesnění, a to za 

podmínky písemného souhlasu vlastníků, spolku vlastníků, popřípadě většiny 

spoluvlastníků, k využití pozemků pro zalesnění a nájemních nebo pachtovních smluv, 

příp. smluv o výpůjčce, které umožňují dodržení 10letého závazku, 

 popřípadě svěřenecký fond. 

 

Z možnosti žádat o dotaci na zalesnění (i následnou péči a náhradu) je vyloučen subjekt, který je 

příspěvkovou organizací (kód právní formy 331) nebo organizační složkou státu (kód právní 

formy 325). 

Termín uzávěrky: 

do 15. května počínaje rokem následujícím po roce založení. 

D.4 Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel. 267 121 111, fax: 267 310 

308, Email: info@env.cz , www.env.cz 

D.4.1 Národní programy 

http://www.mzp.cz/cz/narodni_programy 

D.4.1.1 Program obnovy přirozených funkcí krajiny 

Informace o programu: 

http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html 

Směrnice 

 

Program 115 160 – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (dále jen „Program“) je plánován 

pro roky 2009 – 2018 s dokončením rozestavěných akcí v roce 2018 a jejich závěrečným 

vyhodnocením do konce roku 2019. 

D.4.1.1.1 Podprogram 115 162 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve 

vztahu k zvláště chráněným územím a zajišťování opatření k podpoře 

předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit 

mailto:info@env.cz
http://www.env.cz/
http://www.mzp.cz/cz/narodni_programy
http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/res/data/004/000682.pdf
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V rámci tohoto podprogramu jsou realizována následující opatření: 

- příprava plánovacích dokumentů pro zvláště chráněná území a ptačí oblasti v 

souladu s vyhláškou č. 60/2008 Sb. a schválenými metodikami, 

- příprava dokumentace pro vyhlašování a změny ZCHÚ a PO v souladu s vyhláškou 

č. 60/2008 Sb. a zaměření hranic ZCHÚ 

- příprava podkladů pro zřizování smluvně chráněných území ministerstvem 

- označování zvláště chráněných území dle § 42 odst. 4 a 5., památných stromů 

podle § 47 odst. 2., smluvně chráněných území dle § 39 odst. 2 ZOPK a ptačích 

oblastí dle §45e odst.7 ZOPK, 

- opatření realizovaná v souladu se schváleným plánem péče, souboru doporučených 

opatření dle § 38, § 45e ZOPK, zajištění provozu návštěvnických středisek nebo 

opatření vyplývajících ze smlouvy uzavřené dle §39, §45e odst. 6, §68 (§69). 

D.4.1.1.2 Podprogram 115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a 

programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 

V rámci tohoto podprogramu jsou realizována následující opatření: 

- realizace záchranných programů přijatých ministerstvem pro zvláště chráněné 

druhy rostlin a živočichů (§ 52 ZOPK), 

- realizace programů péče pro zvláště chráněné druhy, přijatých ministerstvem, 

- příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné 

druhy stanovené ministerstvem, včetně sběru a zpracování nezbytných 

podkladových údajů. 

D.4.1.1.3 Podprogram 115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické 

změny na vodní ekosystémy 

V rámci tohoto podprogramu jsou realizována následující opatření: 

- opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy 

jejich migrační prostupnosti, 

- obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních 

nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a 

podpory biodiverzity 

- zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní 

režim. 

D.4.1.1.4 Podprogram 115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické 

změny na nelesní ekosystémy 

V rámci tohoto podprogramu jsou realizována následující opatření: 

- tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině, 

- tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy, 

- opatření k omezování fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti krajiny 

s výjimkou výstavby rybích přechodů, 

- likvidace invazních druhů. 

D.4.1.1.5 Podprogram 115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické 

změny na lesní ekosystémy 

V rámci tohoto podprogramu jsou realizována následující opatření: 
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- opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů, 

včetně likvidace invazních druhů, 

- opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese, 

- ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a k následnému 

přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu, 

- zpracování lesních hospodářských plánů pro hospodářskou úpravu nepasečných 

forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech. 

D.4.1.1.6 Podprogram 115 167 – Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování 

přírodního prostředí a monitoring krajinotvorných programů 

V rámci tohoto podprogramu jsou realizována následující opatření: 

- zpracování odborných studií (vyhledávací studie pro realizaci opatření v rámci 

krajinotvorných programů, studie zjištění minimálního stavu podzemní vody, atd.) 

např. ve vazbě na § 73 ZOPK, 

- monitoring a vyhodnocování opatření krajinotvorných programů a stavu předmětů 

ochrany ZCHÚ a PO z hlediska kvality, efektů a přínosů ve vazbě na realizovaná 

opatření 

Žadatelem mohou být: 

- Podprogramy 115 162, 115 163 a 115 167: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy 

národních parků 

- Podprogramy 115 164, 115 165 a 115 166: fyzické osoby, právnické osoby, obecně 

prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, 

svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní 

podniky. 

- Žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na nichž má být dané opatření 

realizováno (vlastník, nájemce, pověření vlastníka či nájemce pozemku, na základě 

projednání s vlastníkem dle § 68 zákona č. 114/1992 Sb). 

- Žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická 

Termín uzávěrky: 

Žadatel předkládá od 1. 3. do 30. 9. běžného roku konečnou žádost včetně investičního záměru a 

příloh v jednom vyhotovení na středisko AOPK ČR. 

D.4.1.2 Program péče o krajinu 2015 - 2017 

Informace o programu: 

http://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu_vyzva_2016 

Směrnice PPK 2015 - 2017 
 

V rámci Programu jsou poskytovány finanční prostředky neinvestičního charakteru a to v členění 

na tři samostatné podprogramy. 

D.4.1.2.1 Podprogram A - pro naplňování opatření vyplývajících ze zákona č. 

114/1992 Sb. a souvisejících předpisů a ze schválených plánů péče pro 

zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, včetně navrhovaných. 

Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci činností nebo prací podle zvláštního právního 

předpisu na území: 

http://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu_vyzva_2016
http://www.dotace.nature.cz/res/data/004/000682.pdf


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     354 

- národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných 

pásem, 

- národních parků a jejich ochranných pásem, 

- chráněných krajinných oblastí, 

- přírodních rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásem, 

nacházejících se na pozemcích důležitých pro obranu státu, mimo vojenské újezdy, 

- ptačích oblastí a evropsky významných lokalitách na území národních parků, 

chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací nebo národních 

přírodních památek, evropsky významných lokalitách v národním seznamu 

navržených k vyhlášení jako národní přírodní památka a národní přírodní rezervace 

a přírodní památka a přírodní rezervace na pozemcích důležitých pro obranu státu, 

mimo vojenské újezdy nebo rozšíření národního parku nebo rozšíření chráněné 

krajinné oblasti, není-li v rámci opatření stanoveno jinak. 

 

Finanční prostředky se přiznávají na realizaci těchto opatření: 

Péče o zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře 

předmětů ochrany v ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách a péče o zvláště 

chráněné druhy rostlin a živočichů v předmětných územích. 

 

Předměty podpory: 

- A.1 Neinvestiční opatření k podpoře předmětů ochrany ve zvláště chráněných územích a 

jejich ochranných pásmech, 

- A.2 Neinvestiční opatření k podpoře zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve 

zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, 

- A.3 Neinvestiční opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky 

významných lokalit 

- A.4 Neinvestiční opatření k zajištění povinností státu plynoucích z právních předpisů 

vztahujících se ke státní správě zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, 

včetně navrhovaných. 

- A.5 Neinvestiční opatření k zajištění povinností státu realizovaná z titulu §68 zákona č. 

114/1992 Sb. (nevztahuje se na typy opatření 1 a 2a) 

Žadatelem mohou být: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

- Správa Krkonošského národního parku 

- Správa Národního parku České Švýcarsko 

- Správa Národního parku Podyjí 

- Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 

- Správa jeskyní České republiky 

Termín uzávěrky: 

do 28. února aktuálního roku 

D.4.1.2.2 Podprogram B - pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného 

prostředí 

Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve volné krajině. Slouží pro zajištění 

drobného managementu a dalších drobných neinvestičních jednoletých opatření. 

Podprogram podporuje následující opatření: 

- nelesní opatření (ochrana krajiny proti erozi, udržení kulturního stavu krajiny), 

- realizace a péče o prvky ÚSES, 
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- vytváření drobných přírodních prvků v krajině (obnova mezí a remízků). 

Žadatelem mohou být: 

- fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu 

Žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní opatření podle 

jednotlivých předmětů podpory (vlastník, nájemce, podnájemce). Z pověření vlastníka či nájemce 

pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba. 

D.4.1.2.3 Podprogram C - pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované 

živočichy – II. výzva 

Finanční prostředky se poskytují záchranným stanicím na území celé ČR.  Je zaměřen na péči o 

zraněné a handicapované živočichy za účelem jejich návratu do přírody a na péči o trvalé 

handicapy, které jsou určeny k odchovným a osvětovým účelům, ale také na osvětovou činnost ve 

vztahu k veřejnosti. 

Žadatelem mohou být: 

- fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR 

prostřednictvím záchranných stanic 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.4.1.3  Dotační výběrové řízení pro NNO na Koordinační projekty v ochraně 

přírody a krajiny 

Kontakt:  

Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65 

100 10 Praha 10, Marketa.Lastovickova@mzp.cz, tel.: 267 122 402. 

Informace o programu: 

Výzva 

Zásady pro poskytování dotací pro NNO 

 

Sekce ochrany přírody a krajiny vyhlašuje druhou výzvu v rámci Programu na podporu projektů 

nestátních neziskových organizací na léta 2016 - 2020 – Podprogramu na podporu koordinačních 

projektů v ochraně přírody a krajiny “Výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace 

pro rok 2016 na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny“. 

 

Účelem tohoto dotačního výběrového řízení je finanční podpora spolků a obecně prospěšných 

společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních 

prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů (dále jen dílčích projektů) 

realizovaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO). Podpora je tedy určena na realizaci 

projektu, jehož cílem je rozdělení finančních prostředků na dílčí projekty na základě výběrového 

řízení. Žadatel přitom musí ve své žádosti o dotaci prokázat, že je schopen odborně posoudit 

žádosti o podporu projektů od menších NNO a administrativně zajistit podmínky pro čerpání 

dotace ze státního rozpočtu dané příslušnými právními normami. Žadatel musí v předloženém 

projektu uvést konkrétní témata projektů (dále jen témata), která bude ze svěřených finančních 

prostředků financovat. 

 

http://www.mzp.cz/cz/projekty_nno_2016_druha_vyzva_vysledky
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/dodatecne_vyberove_rizeni_nno_2014/$FILE/VR_Koordinacni_projekty_2014-20140402.pdf
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PODPROGRAMY A MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE 

 I. Koordinace projektů na podporu biodiverzity – maximální výše dotace 1 919 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky 

- obecně prospěšné společnosti  

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.4.2 Podpora nestátním neziskovým organizacím 2016 

Kontakt:  

Ministerstvo životního prostředí, odbor vnějších vztahů, oddělení spolupráce s NNO, Vršovická 

65, 100 10 Praha 10 

Kontaktní osoby: RNDr. Miloslav Novák (e-mail: miloslav.novak@mzp.cz) 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

 1 - Zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů (kromě monitoringu a 

mapování) 

Podporované aktivity: 

- managementová podpora zvláště chráněných živočichů na lokalitách v 

urbanizovaném prostředí; 

- managementová podpora zvláště chráněných živočichů a rostlin na mokřadních 

lokalitách mimo zvláště chráněná území; 

- managementová podpora zvláště chráněných rostlin a živočichů na zemědělsky 

využívaných lokalitách. 

Managementová opatření lze podporovat pouze na pozemcích, ke kterým nemá žadatel právní 

vztah (vlastnictví, nájem, pronájem) – např. na pozemcích obce aj. 

 

 2 - Biotopy botanicky a zoologicky cenné lokality a přírodě blízká společenstva mimo 

zvláště chráněná území (kromě monitoringu a mapování) 

Podporované aktivity: 

- management cenných biotopů, prioritně písčin, stepních lokalit, slanisek a 

podmáčených luk. 

Managementová opatření lze podporovat pouze na pozemcích, ke kterým nemá žadatel právní 

vztah (vlastnictví, nájem, pronájem) – např. na pozemcích obce aj. 

 

 3 – Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, zachování krajinného rázu) 

Podporované aktivity: 

- péče a obnova remízků a dalších drobných krajinných prvků (revitalizace keřových 

formací, sadů, úvozových cest, polních cest, stromořadí, aj.). 

Managementová opatření lze podporovat pouze na pozemcích, ke kterým nemá žadatel právní 

vztah (vlastnictví, nájem, pronájem) – např. na pozemcích obce aj. 

 

 4 – Ochrana geologického dědictví 

Podporované aktivity: 

http://www.mzp.cz/cz/podpora_projektu_nno_2016
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- vyhledávání a dokumentace geologicky významných lokalit mimo zvláště chráněná 

území; 

- péče o geologicky významné lokality (odstraňování náletových dřevin atp.); 

- podpora kandidátských národních geoparků na území ČR (nikoli stávajících). 

 

 5 - Aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí obyvatel měst a obcí 

Podporované aktivity: 

- místní akce zlepšující životní prostředí a kvalitu veřejného prostoru 

- informační akce zaměřené především na mládež o aktuálních environmentálních 

tématech v obcích a městech (včetně čisté mobility); 

- zapojení místních občanů do péče o zeleň. 

Projekty týkající se čisté mobility nemohou být realizovány ve statutárních městech ani v Praze. 

 

 6 - Zavádění environmentálně odpovědné spotřeby na komunální úrovni 

Podporované aktivity: 

- aktivity zaměřené na úspory vody a energií v domácnostech; 

- podpora environmentálně šetrných produktů a místních produktů; 

- aktivity zaměřené na minimalizaci produkce odpadů; 

- aktivity zaměřené na znovuvyužití odpadů; 

- aktivity zaměřené na minimalizaci produkce odpadů a předcházení jejich vzniku. 

 

 7 – Environmentálně šetrný turistický ruch mimo CHKO a NP 

Podporované aktivity: 

- podpora environmentálně šetrné turistiky (nikoli realizace naučných stezek). 

 

 8 – Adaptační opatření na změnu klimatu na místní i národní úrovni 

Podporované aktivity: 

- informační aktivity k adaptačním opatřením pro města a obce. 

 

 9 - Vzdělávací programy pro děti a mládež a děti předškolního věku 

Podporované aktivity: 

- tvorba, pilotní ověření a evaluace nových školních a mimoškolních výukových 

programů zaměřených na ekologický provoz škol a domácnosti, environmentálně 

odpovědné jednání a praktickou ochranu životního prostředí (s výjimkou 

pobytových programů); 

- tvorba, pilotní ověření a evaluace nových venkovních programů zaměřených na 

přímý kontakt dětí s přírodou (s výjimkou pobytových programů). 

 

 10 - Poskytování informací o životním prostředí 

Podporované aktivity: 

- vydávání odborných periodik zaměřených na poskytování informací o ŽP pro 

specifické cílové skupiny (odborná veřejnost, zájmové skupiny apod.); 

- informační akce pro specifické cílové skupiny (veřejná správa, odborná veřejnost, 

živnostníci, profesní skupiny, pedagogové apod.) s tematikou ochrany ovzduší, 

vod, nakládání s odpady apod.; 

- vydávání neperiodických publikací (včetně elektronických) pro specifické cílové 

skupiny (veřejná správa, odborná veřejnost, živnostníci, profesní skupiny, 

pedagogové apod.). 

 

Minimální výše požadované podpory na projekt je 30.000,- Kč, maximální výše podpory projektu 

je 200.000 Kč, jedna organizace může podat maximálně 2 projekty. 
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Žadatelem mohou být: 

- spolky a pobočné spolky vzniklé podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a obecně prospěšné společnosti vzniklé podle zákona 68/2013 Sb., o změně 

právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 

- zapsané ústavy vzniklé podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- církevní právnické osoby evidované podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech; 

- nadace a nadační fondy vzniklé podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.4.3 Státní Fond Životního Prostředí 

D.4.3.1 Národní programy 

Kontakt: 

Státní fond životního prostředí (SFŽP), Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov, tel.: 

267 994 300-367, fax: 272 936 597, e-mail: kancelar@sfzp.cz , http://www.sfzp.cz  

Krajské pracoviště Brno:  

Šumavská 31, 612 54 Brno, Tel.: 549 133 431, 549 133 429 fax: 549 133 431, e - mail: 

monika.spackova@sfzp.cz, jan.solcany@sfzp.cz  

Informace o programu: 

Aktuální nabídka podpory 

D.4.3.1.1 Prioritní osa 1 – VODA 

Kontakt: 

Státní fond životního prostředí ČR, Odbor realizace Národního programu, Olbrachtova 2006/9, 

140 00 Praha 4 

 Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I, tel.: + 420 267 994 159, email: 

romana.rajnysova@sfzp.cz 

 Ing. Magda Růžičková, vedoucí Oddělení II, tel.: + 420 267 994 118, e-mail: 

magda.ruzickova@sfzp.cz 

 Ing. Michal Slezák, vedoucí Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 

469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz 

 

Základní prioritou v této oblasti je zabránit jakémukoli zhoršení stavu vodních útvarů, a to jak 

podzemních, tak povrchových vod. Ke zlepšení současného stavu lze přispět omezením znečištění 

z bodových zdrojů či likvidací starých ekologických zátěží. 

 

Významným rizikem současné krajiny je její snížená retenční schopnost, která má vliv na vznik a 

průběh povodní. Evropská legislativa se zaměřuje na podporu udržitelného užívání vod a přispívá 

ke zmírnění následků těchto přírodních jevů. 

mailto:kancelar@sfzp.cz
http://www.sfzp.cz/
mailto:monika.spackova@sfzp.cz
mailto:jan.solcany@sfzp.cz
https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/
mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
mailto:magda.ruzickova@sfzp.cz
mailto:michal.slezak@sfzp.cz


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     359 

 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady 

změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody). 

 Dalším cílem je podpora zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich 

kvality, zvýšení efektivity využívání vodních zásob. 

D.4.3.1.1.1 Podoblast 1.1: Čistota povrchových i podzemních vod (výzva č. 7/2015 pro 

podoblast 1.1 a 1.2) 

Informace o programu: 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16620-vyzva_7_13_11_2015.pdf 

 

Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP 

2014-2020, prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2, jejichž záměrem je zlepšení stavu povrchových 

a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo. 

 

Pro Výzvu je alokováno celkem 500 000 000 Kč. 

 

Cílem je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod. 

 

Indikátory: 

- Stav útvarů povrchových a podzemních vod: Chemická spotřeba kyslíku (CHSK). 

- Stav útvarů povrchových a podzemních vod: Biochemická spotřeba kyslíku (BSK). 

- Počet zlikvidovavých (sanovaných) vrtů od neznámého původce (ks). 

 

Předmětem podpory v rámci podoblasti podpory 1.1 je: 

 aktivita 1.1.A: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny 

odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, 

modernizace a intenzifikaci čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení 

likvidace odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány); 

 aktivita 1.1.B: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. 

D.4.3.1.1.2  Podoblast 1.2: Preventivní opatření a nápravy škod 

Cílem je předcházení povodňovým škodám pomocí environmentálně citlivých opatření včetně 

umožnění budování bezpečnostních přelivů u malých vodních nádrží a náprava těchto škod s 

přihlédnutím k zájmům ochrany přírody. 

 

Cíle prioritní oblasti je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy 

a dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody). Dalším cílem je podpora 

zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich kvality, zvýšení efektivity využívání 

vodních zásob. 

 

V rámci podoblasti podpory 1.2 je předmětem podpory: 

 aktivita 1.2.A: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné 

vody včetně výstavby a modernizace systémů (technické opatření) pro ochranu zdrojů 

pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě; 

 aktivita 1.2.B: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody včetně 

souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16620-vyzva_7_13_11_2015.pdf
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Žadatelem mohou být: 

- obce/města; 

- dobrovolné svazky obcí; 

- městské části hl. města Prahy; 

- příspěvkové organizace; 

- obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými 

veřejnoprávními subjekty. 

Termín uzávěrky: 

31. 12. 2016 ve 14:00 

D.4.3.1.1.3  Podoblast 1.4: Preventivní opatření (výzva č. 10/2015) 

Informace o programu: 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16714-text_vyzva_c_10_20151222.pdf 

 

Významným problémem současné krajiny je její snížená retenční schopnost. Snížená schopnost 

krajiny zadržovat vodu se negativně projevuje v souvislosti s výskytem extrémních klimatických 

jevů, zejména povodní a sucha. Evropská legislativa se zaměřuje na podporu udržitelného užívání 

vod a přispívá ke zmírnění následků těchto přírodních jevů. 

Jedním z opatření, s cílem zabránit negativním důsledkům povodní a sucha je podpora opatření 

pro zpomalení povrchového odtoku z povodí ve formě vytváření a obnovy vodních prvků 

v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí, včetně doprovodních opatření, např. litorálních zón, 

tůní, revitalizace přítoku apod. (jedná se o malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo 

slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží). Právní předpisy v 

ČR na úseku ochrany před povodněmi přímo vyplývají ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon). Touto výzvou není dotčeno ustanovení výše zmíněných 

předpisů. 

 

Cílem Výzvy je předcházení povodňovým škodám pomocí environmentálně citlivých opatření 

včetně umožnění budování bezpečnostních přelivů u malých vodních nádrží s přihlédnutím 

k zájmům ochrany přírody. 

Cíle prioritní oblasti je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy 

a dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody). Dalším cílem je podpora 

zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich kvality, zvýšení efektivity využívání 

vodních zásob. 

 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené v souladu s podporovanou aktivitou Programu: 

 1. 4. A – Environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a toků. 

 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

- vybudování nebo rekonstrukci bezpečnostních přelivů vodních nádrží; 

- vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí, 

včetně doprovodních opatření, např. litorálních zón, tůní, revitalizace přítoku apod. 

(jedná se o malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k 

takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) 

 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 6 mil. Kč. Minimální výše podpory v případě 

vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí na jeden projekt 

činí 1 mil. Kč. 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16714-text_vyzva_c_10_20151222.pdf
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Žadatelem mohou být: 

- fyzické osoby nepodnikající 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.4.3.1.1.4  Podoblast 1.5: Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (výzva č. 

3/2016) 

Kontakt: 

Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I OReNP, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: 

romana.rajnysova@sfzp.cz 

Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: 

michal.slezak@sfzp.cz 

Informace o programu: 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16871-vyzva_c_3_2016.pdf 

 

Předmětem podoblasti podpory jsou opatření vedoucí ke snížení množství vypouštěného 

znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnosu znečišťujících látek 

do povrchových a podzemních vod a ke zvýšení využití srážkových vod jako vody užitkové. 

 

Cílem Výzvy je zvýšení udržitelnosti a efektivity hospodaření s vodou a kaly v malých obcích do 

500 obyvatel. Cílem je podpořit vybrané vzorové projekty, které zefektivní hospodaření s vodami 

v obcích. 

 

Obecné cíle oblasti podpory: 

- zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a 

dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody), 

- podpora zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a její kvality, zvýšení 

efektivity využívání vodních zásob. 

 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

 1. 5. A - Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně 

udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu) s důrazem na 

decentrální řešení (tj. na jednotlivých pozemcích) či semi-centrální řešení. 

 

Cílem je podpořit komplexní, inovativní a udržitelné projekty, které posouvají konvenční způsoby 

hospodaření s vodami v sídelních útvarech směrem k vyšší ochraně ŽP. Podporovány tak budou 

zejména decentrální a semi-centrální řešení, která mají příznivé dopady na blízké ekosystémy, 

mikroklima, úrodnost půd, na zlepšení vodních poměrů v oblasti a rovněž na zvýšení energetické 

soběstačnosti obce. Jmenovitě pak zejména systémy DESAR, projekty na čištění odpadních vod 

včetně udržitelných koncovek (např. dočištění odtoku ČOV, další využití kalu) a na využití 

srážkových a vyčištěných vod. 

 

Pro Výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 400 tis. 

Kč, maximální výše podpory činí 5 mil. Kč. Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % z 

celkových způsobilých výdajů. 

Žadatelem mohou být: 

- obec do 500 obyvatel (včetně) a 

mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
mailto:michal.slezak@sfzp.cz
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16871-vyzva_c_3_2016.pdf
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- obec bez omezení počtu obyvatel, a to na projekty realizované výhradně v části 

obce 1do 500 obyvatel (včetně) 

Termín uzávěrky: 

2. kolo Výzvy – Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. listopadu 2016 

D.4.3.1.1.5  Podoblast 1.6: Zdroje vody 

Kontakt: 

Ing. Michal Slezák, Ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: 

michal.slezak@sfzp.cz 

Ing. Romana Rajnyšová, Vedoucí Oddělení I, tel.: +420 267 994 159, email: 

romana.rajnysova@sfzp.cz 

Informace o programu: 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17137-ofdn_vyzva_8_20160711.pdf 

https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/838/17137/detail/text-vyzvy-c-8-2016/ 

 

Podporované aktivity: 

  1. 6. A - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody 

 

Cílem Výzvy je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro 

rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění 

dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek 

nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti. 

 

Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření 

možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Cílem Výzvy je zajistit 

dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek 

nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti. K tomu je nutno 

zajistit regeneraci, zkapacitnění či vybudování a vystrojení podzemních zdrojů vody tam, kde je to 

nezbytné. 

 

Podporována je realizace těchto opatření: 

- Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na 

stávající rozvod pitné vody; 

- Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů); 

- Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na 

stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového 

veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody 

realizován. 

 

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt 

činí 3 mil. Kč. Alokace 300 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Obce; 

- Dobrovolné svazky obcí; 

- Příspěvkové organizace územních samosprávných celků; 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17137-ofdn_vyzva_8_20160711.pdf
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/838/17137/detail/text-vyzvy-c-8-2016/
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- Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými 

veřejnoprávními subjekty. 

Termín uzávěrky: 

od 11. 7. 2016 do 30. 6. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace. 

D.4.3.1.2 Prioritní osa 2 – OVZDUŠÍ 

Základní prioritou v této oblasti je zlepšení kvality ovzduší tam, kde jsou překračovány imisní 

limity a udržení kvality ovzduší tam, kde je kvalita dobrá. Ke zlepšení současného stavu lze 

přispět omezením znečištění ze stacionárních zdrojů včetně eliminace zápachu, který je častým 

předmětem stížností občanů. 

 

Program bude rovněž napomáhat k snazšímu, efektivnějšímu a bezproblémovému řešení cílů v 

oblasti látek poškozujících ozónovou vrstvu Země (tzv. regulované látky) a předcházení emisí 

těchto látek včetně přijmutí opatření na podporu znovuzískávání a zneškodňování regulovaných 

látek. 

Program bude dále napomáhat k rozvoji ve využívání kapalných a plynných pokročilých biopaliv, 

která jsou vyráběna z nepotravinářské biomasy a odpadů. Tato biopaliva se používají k náhradě 

fosilního motorového benzínu a motorové nafty s cílem snížit závislost dopravy na fosilních 

palivech a snížit produkci emisí skleníkových plynů z dopravy. 

 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Omezení negativních dopadů znečištění ovzduší na lidské zdraví a ekosystémy cestou 

snižování emisí. 

 Sběr a zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu. 

 Pořízení technologií výroby pokročilých biopaliv. 

D.4.3.1.2.1  Podoblast 2.1: Emise ze stacionárních zdrojů (výzva č. 1/2016) 

Informace o výzvě: 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16816-vyzva_c_1_2016.pdf 

 

Cílem je snížení emisí ze stacionárních zdrojů. Základní prioritou v této oblasti je zlepšení kvality 

ovzduší tam, kde jsou překračovány imisní limity a udržení kvality ovzduší tam, kde je jeho 

kvalita dobrá. Ke zlepšení současného stavu lze přispět omezením znečištění ze stacionárních 

zdrojů1 včetně eliminace zápachu, který je častým předmětem stížností občanů. Předmětem 

podpory jsou taková opatření, která jdou nad rámec podmínek provozu stanovených zákonem č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a jeho prováděcími právními předpisy. 

 

Indikátory: 

- Rozdíl v množství emisí znečišťujících látek2 (kg) 

- Počet rekonstruovaných/nahrazených stacionárních zdrojů znečišťování či 

technologií (ks). 

- Počet projektů uskutečněných ke snížení či eliminaci zápachu (ks). 

- Počet lidí obtěžovaných zápachem. 

 

Aktivity v podoblasti 2.1: 

 2. 1. A - Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování, včetně 

projektů na snížení či eliminaci zápachu. 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16816-vyzva_c_1_2016.pdf
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 2. 1. B - Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí 

znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu. 

 

Cílem Výzvy je: 
 a) snižování emisí těžkých kovů, které mají zákonem stanoven imisní limit či jsou 

regulovány Protokolem o těžkých kovech (olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť), a 

 b) snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů a tím omezování negativních 

dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva zápachem. 

 

Předmětem podpory Výzvy jsou projekty v souladu s podporovanou aktivitou Programu: 

 2. 1. B - Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí 

znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu. 

 

Předmětem podpory je: 

- a) pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, 

arsenu, kadmia, niklu a rtuti. 

Půjde především o technologie ke snižování emisí těžkých kovů (např. tkaninové filtry), případně 

o technologie ke snižování prašnosti (např. zkrápění, mlžení apod.). 

 

- b) pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení 

zápachu. 

Obvyklým případem může být zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným 

čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá 

vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž 

primární opatření snížení emisí zápachu. 

 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden 

projekt činí 10 mil. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 60 %2 z celkových 

způsobilých výdajů. Náklady musí být podrobně zdůvodněny. 

 

Pro Výzvu je alokováno celkem 50 000 000 Kč, z toho: 

- 25 000 000,- Kč pro předmět podpory a) Snižování emisí těžkých kovů, 

- 25 000 000,- Kč pro předmět podpory b) Snižování emisí pachových látek. 

Žadatelem mohou být: 

 vlastníci zdrojů znečišťování ovzduší, zejména: 

- obchodní společnosti a družstva, 

- fyzické osoby podnikající, 

- obce, 

- kraje, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- státní podniky, 

- veřejné výzkumné instituce, 

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.4.3.1.2.2  Podoblast 2.2: Ochrana ozonové vrstvy 
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Cíle: 

Podpora znovuzískání a bezplatný sběr látek, které poškozují ozonovou vrstvu Země ze zařízení, 

která jsou na konci životnosti (vyřazených zařízení) a jejich následné bezplatné zneškodnění. 

 

Indikátory: 

- Množství získaných/sebraných látek (t). 

- Množství zneškodněných látek (t). 

- Počet vybavených sběrných míst (počet). 

 

Podporované aktivity: 

 2. 2. A - Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země (sběrná místa a 

jejich vybavení, systémy sběru). 

 2. 2. B - Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země. (navazující na 

aktivitu 2. 2. A).  

D.4.3.1.2.3  Podoblast 2.3: Inovativní nízkoemisní technologie v dopravě 

Cílem je zavedení inovativních nízkoemisních technologií výroby pokročilých biopaliv jako 

náhrady fosilní motorové nafty a fosilního motorového benzínu. 

 

Indikátory: 

- Počet nově zavedených technologií (ks). 

- Množství vyrobených pokročilých biopaliv (GJ). 

- Podíl pokročilých biopaliv na celkové spotřebě energie v dopravě (%). 

 

Podporované aktivity: 

 2. 3. A – Pořízení technologií výroby kapalných pokročilých biopaliv. 

 2.3. B – Pořízení technologií výroby plynných pokročilých biopaliv (výroba a čištění 

bioplynu na kvalitu zemního plynu včetně technologií dopravy bioplynu na plnící stanice). 

D.4.3.1.3 Prioritní osa 3 – Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 

Oblast Odpady, staré zátěže a environmentální rizika se zaměřují na prevenci vzniku odpadů, 

zvýšení materiálového využití odpadů a odstraňování tzv. „černých skládek”4. Prevence vzniku 

odpadů a zlepšení materiálového využití odpadů patří mezi nejvyšší úrovně hierarchie nakládání s 

odpady. Taktéž bude v této prioritní oblasti řešeno odstraňování starých zátěží a omezování 

environmentálních rizik. 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Dodržení hierarchie v nakládání s odpady. 

 Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

 Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. 

 Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a 

životní prostředí. 

 Minimalizace environmentálních rizik (staré skládky, staré ekologické zátěže, management 

chemických látek, prevence průmyslových havárií). 

 Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k „oběhovému hospodářství“. 

D.4.3.1.3.1  Podoblast 3.1: Předcházení vzniku odpadů, včetně plánování, koncepcí a 

analýz 
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Cílem je vytvářet systematicky podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému 

snižování produkce odpadů a minimalizovat negativní vlivy odpadů na životní prostředí a zdraví 

obyvatel. 

 

Indikátory: 

- Rozdíl v množství produkovaného odpadu na obyvatele celkem a dle sledovaných 

toků odpadů. 

- Počet dotčených obyvatel (počet obyvatel). 

- Počet studií, analytických podkladů. 

 

Podporované aktivity: 

 3. 1. A - Realizace potřebných analytických podkladů. 

Pozn.: Týká se zejména v oblasti toků odpadů z potravin/potraviny, stavební odpady/stavební 

materiály, textilní odpad/textil k opětovnému použití, složky komunálního odpadu, odpad a 

výrobky na konci životnosti z výrobkových směrnic (obaly, elektro, baterie a akumulátory, 

vozidla s ukončenou životností) s návaznými doporučeními následných opatření pro předcházení 

vzniku odpadů. 

 

 3. 1. B - Podpora provozu charitativních středisek, servisních a shromažďovacích míst 

zabývajících se opětovným využitím (znovuvyužitím) výrobků, jejichž životnost není 

ukončena. 

Pozn: Příjemci budou pouze nestátní neziskové organizace, projekty budou naplňovat obecně 

prospěšné zaměření. 

 

 3. 1. C - Domácí kompostování. 

Pozn.: Podpora nákupu domácích kompostérů a příslušenství pro domovní kompostování 

(prostředníctvím projektů obcí). 

D.4.3.1.3.2  Podoblast 3.2: Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní 

technologie (výzva č. 5/2016) 

Kontakt: 

Mgr. Přemysl Valeška, projektový manažer Oddělení I, tel.: + 420 267 994 331, e-mail: 

premysl.valeska@sfzp.cz, 

Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: 

romana.rajnysova@sfzp.cz 

Informace o programu: 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/17028-ofdn_vyzva_5_2016.pdf 

 

Cílem je podpořit správné nakládání s vozidly s ukončenou životností v celém řetězci, ve kterém 

je s nimi nakládáno. 

 

Podporované aktivity: 

 3. 2. A - Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků. 

 

Výzva se zaměřuje na podporu kompletního zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů 

(komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým 

využitím. Toto musí být realizováno v souladu s podmínkami této Výzvy, zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, v aktuálním znění (dále jen „zákon o odpadech“) a dalšími relevantními právními 

předpisy. 

mailto:premysl.valeska@sfzp.cz
mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/17028-ofdn_vyzva_5_2016.pdf
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Výzva je zaměřena na předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, udržitelný 

rozvoj společnosti a přiblížení se k „oběhovému hospodářství“ a na materiálové nebo energetické 

využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. 

 

Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených 

zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, využití, materiálového využití a 

opětovného využití autovraků. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při 

zpracování autovraků. A také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které 

neplní emisní normy. 

 

Výše podpory 

V případě řádného odevzdání vybraných komodit činí podpora 600 Kč za autovrak, respektive 900 

Kč za autovrak nesplňující emisní normu EURO 1 (pro potřeby Výzvy se za takové považuje 

každé vozidlo s rokem výroby 1992 a starší). 

 

Alokace 60 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

(autovraky) podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. 

Termín uzávěrky: 

Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2016 je možno podat od 2. ledna 

2017 do 31. března 2017 v 14:00. 

Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2017 je možno podat od 2. ledna 

2018 do 2. dubna 2018 v 14:00. 

D.4.3.1.3.3  Podoblast 3.3: Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace 

havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí 

Kontakt: 

Ing. Michal Slezák, Ředitel Odboru realizace Národních programů,, tel.: +420 267 994 469, email: 

michal.slezak@sfzp.cz 

Ing. Romana Rajnyšová, Vedoucí Oddělení I, tel.: +420 267 994 159, email: 

romana.rajnysova@sfzp.cz 

Ing. Petr Poláček, Projektový manažer Oddělení I, tel.: +420 267 994 645, email: 

petr.polacek@sfzp.cz 

Informace o programu: 

Výzva 

 

Podporované aktivity pro tuto výzvu: 

 3. 3. B – Odstraňování nelegálních skladů odpadů; 

 3. 3. F - Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není 

původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné 

opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat) sanace starých 

ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně 

hrozící riziko vzniku ekologické havárie). 

 

mailto:michal.slezak@sfzp.cz
mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
mailto:petr.polacek@sfzp.cz
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/17068-text_vyzvy_c_6_2016.pdf
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Cíle Výzvy 

Minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní 

prostředí. Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré 

ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií. 

 

Minimální výše dotace (tj. bez zohlednění případné půjčky) na jeden projekt činí 100 tis. Kč. 

Maximální výše dotace (tj. bez zohlednění případné půjčky) na jeden projekt činí 20 mil. Kč. 

Alokace 100 mil. Kč. 

 

Výzva se zaměřuje na podporu odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanaci havarijních stavů. 

Ustanovení relevantních právních předpisů touto Výzvou není dotčeno. Obecná úprava 

odstraňování ohrožujících ekologických zátěží v případech, kdy z nějakého důvodu odstranění 

neprovádí povinná osoba (tj. v zásadě původce znečištění), je stanovena zejména v zákoně č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění a rovněž v 

zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v aktuálním znění. 

Tuto problematiku upravuje rovněž zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění. Právní úpravu exekuce provedením 

náhradního výkonu obsahuje § 119 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. 

 

Cílem Výzvy je: 

 sanace havarijních stavů a odstraňování nelegálních skladů odpadů či závadných látek, 

 zajistit řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí akutní ohrožení životního prostředí a 

lidského zdraví a u kterých není možno odvrátit havarijní stav jiným způsobem. 

Podporovány budou nejen realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není původce 

znám, nebo neexistuje, ale i situace, kdy odpovědný subjekt, kterému bylo uloženo 

nápravné opatření, odstranění havarijního stavu nekoná či není schopen konat. Náklady na 

nezbytná nápravná opatření budou následně vymáhány po majiteli nebo původci tak, aby 

byl naplněn princip „znečišťovatel platí“. Podporovány budou projekty zahrnující 

výhradně pouze taková sanační opatření, která minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně 

hrozící riziko vzniku ekologické havárie. 

Žadatelem mohou být: 

- kraje, dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, 

- obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) dle zákona č. 314/2002 Sb., o 

stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 

působností, v platném znění, 

- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Obec, 

která není ORP, je oprávněným příjemcem pouze tehdy, pokud původce 

nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám. 

Termín uzávěrky: 

1. kolo Výzvy - 16. prosince 2016 v 14:00, nebo do vyčerpání alokace 

2. kolo Výzvy - Žadatelé, kteří budou písemně vyzváni Fondem k předložení Žádosti, tak učiní 

nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy k předložení Žádosti. 

 

Všechny aktivity v rámci Podoblasti 3.3: 
 

D.4.3.1.3.3.1 Řešení havarijního stavu skladů odpadů“ 
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Cílem je odstranit nepovolené „černé skládky“ a nelegální sklady odpadů a závadných látek při 

dodržení principu znečišťovatel platí. 

 

Indikátory: 

- Plocha zrekultivovaných nepovolených „černých skládek“ (ha). 

- Hmotnost odstraněných odpadů (t). 

 

Podporované aktivity: 

 3. 3. A - Odstraňování nepovolených „skládek” především ve zvláště chráněných územích, 

a to včetně v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech - součást NATURA 

2000, a to včetně likvidace odpadu. 

 

 3.3. B – Odstraňování nelegálních skladů odpadů. 

Pozn.: V případě nejasného či zaniklého původce odpadu a převedení náhradní povinné osoby na 

kraj. Jedná se o sklady vzniklé před rokem 2014.  

D.4.3.1.3.3.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 

Cílem je posoudit rizikovost a odstranit staré ekologické zátěže (SEZ) ve vlastnictví fyzických 

osob. 

 

Indikátory: 

- Počet sanací (počty objektů, lokalit). Doplňkové plocha (m2), případně objem 

materiálu (m3). 

- Počet posouzených lokalit a ploch (ks, m2). 

- Dosažení sanačních limitů (hodnocení: dosaženo/nedosaženo) 

 

Podporované aktivity: 

 3. 3. C – Vytvoření analýz rizik a realizace sanací SEZ, jejichž původce neexistuje nebo 

není znám. 

Pozn.: V případě sanací musí předchozí analýzy rizik prokázat existenci rizik pro lidské zdraví či 

ekosystémy. Majitelem nemovitosti zatížené SEZ musí být fyzická osoba, která nemá možnost 

kofinancovat řešení SEZ z jiných veřejných zdrojů.  

D.4.3.1.3.3.3 Dlouhodobý a postsanační monitoring starých ekologických zátěží 

Cílem je provádět dlouhodobý a postsanační monitoring na základě žádostí a zpracovaných 

projektů pro lokality se známou ekologickou zátěží, kde je vhodné dlouhodobě sledovat stav 

kontaminace, případně zbytkové kontaminace, po úspěšně ukončeném sanačním zásahu. 

 

Indikátory: 

- Počet sledovaných lokalit (počet, kvalita posouzená v oponentním řízení). 

- Doplňkový indikátor: sledovaná plocha (m2). 

 

Podporované aktivity: 

 3. 3. D - Dlouhodobý a postsanační monitoring SEZ. 

Pozn.: Podporovány budou zejména projekty SEZ, jejichž původce neexistuje nebo není znám a 

zároveň na lokalitě v minulosti proběhl sanační zásah, po jehož realizaci vyplynula potřeba 

dalšího sledování zbytkové kontaminace na lokalitě, které není možné financovat z jiných 

veřejných zdrojů. Dále budou podporovány projekty SEZ, jejichž původce neexistuje nebo není 

znám a o kterých není dosud v dlouhodobém horizontu dostatečné množství informací. 

D.4.3.1.3.3.4 Dlouhodobé projekty sanací starých ekologických zátěží 
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Cílem je zajistit řešení i těch SEZ, které představují riziko pro lidské zdraví, a zároveň u nich 

původce znečištění již neexistuje či není znám, ovšem zejména vzhledem k výrazné časové 

náročnosti realizace (5-10 let) nelze využít financování z jiných veřejných zdrojů. 

 

Indikátory: 

- Počty řešených lokalit (počet). 

- Doplňkový indikátor: řešená plocha (m2). 

 

Podporované aktivity: 

 3. 3. E - Sanace starých ekologických zátěží, jejichž původce neexistuje nebo není znám a 

zároveň byly analýzou rizik vyhodnoceny jako rizikové pro lidské zdraví či ekosystémy. 

Pozn.: Realizovaná analýza rizik nebo studie proveditelnosti musí prokazovat jako nejvhodnější 

takovou metodu sanačního zásahu, která v dlouhodobém horizontu (doba trvání řádově 5-10 let) 

povede k odstranění rizik vyplývajících z existence ekologické zátěže (obvykle se jedná o 

pasivnější způsoby sanací, např. reakční bariéry).  

D.4.3.1.3.3.5 Sanace havarijních stavů 

Cílem je zajistit řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí akutní ohrožení životního prostředí a 

lidského zdraví, a u kterých není možno odvrátit havarijní stav jiným způsobem. 

 

Indikátory: 

 Počty řešených lokalit (počet). 

 Doplňkový indikátor: Řešená plocha (m2). 

 

Podporované aktivity: 

 3. 3. F – Podporovány budou nejen realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není 

původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné 

opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat. Náklady na nezbytná 

nápravná opatření budou následně vymáhány po majiteli nebo původci tak, aby byl 

naplněn princip znečišťovatel, platí. Podporovány budou projekty zahrnující výhradně 

pouze taková sanační opatření, která minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící 

riziko vzniku ekologické havárie. 

Pozn. Zejména se jedná o odstranění nevhodně uložených závadných látek v povodňových 

oblastech, v blízkosti vodních zdrojů a povrchových toků, v ZCHÚ a podobně. 

D.4.3.1.4 Prioritní osa 4 – Příroda a krajina 

Prioritní oblast je zaměřena komplementárně k ostatním programovým podporám ochrany přírody 

a krajiny v gesci MŽP. Jednou z významných překážek v péči o přírodu a krajinu je absence či 

roztříštěné vlastnictví pozemků potřebných pro realizaci projektů nebo efektivní územní ochranu. 

Prioritní oblast 4 umožňuje podporu výkupu takových pozemků. 

V důsledku činnosti člověka včetně globálních změn klimatu je ohrožena existence mnoha taxonů 

rostlin. Určité druhy (ekotypy) či kultivary jsou naopak perspektivní z hlediska adaptace na změnu 

klimatu nebo mohou být výchozím materiálem pro jejich získávání. Další intervencí prioritní 

oblasti Příroda a krajina je proto podpora projektů a uchování genofondu těchto rostlin. 

 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území. 

 Posílení ekologické stability krajiny. 

 Podpora biodiverzity. 
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Cílem prioritní oblasti je zajištění uceleného státního vlastnictví pozemků v ZCHÚ. Státní 

vlastnictví pozemků vykonávané rezortními organizacemi eliminuje důsledky omezení 

vlastnických práv (plynoucí z existence ochranných režimů ZCHÚ), umožňuje jednotný výkon 

práv a povinností, usnadňuje realizaci, plánování záměrů a významně zvyšuje efektivitu využívání 

programových podpor při řízení péče o ZCHÚ a snižuje rozsah nároků na vyplácení újmy podle § 

58 ZOPK. 

D.4.3.1.4.1  Podoblast 4.1: Zvláště chráněná území (výzva č. 4/2016) 

Kontakt: 

Ing. Michal Slezák, vedoucí Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, 

email: michal.slezak@sfzp.cz 

Ing. Martin Novosad, projektový manažer Oddělení II, tel.: + 420 267 994 673, email: 

martin.novosad@sfzp.cz 

Informace o programu: 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16891-vyzva_4_vykupy_pozemku.pdf 

 

Cíle: 

Zajištění uceleného vlastnictví pozemků ve zvláště chráněných územích. 

 

Pozn. Vlastnictví pozemků resortními organizacemi eliminuje důsledky omezení vlastnických 

práv (plynoucí z existence ochranných režimů v případě soukromých pozemků), umožňuje 

jednotný výkon práv a povinností, usnadňuje realizaci a plánování záměrů a významně zvyšuje 

efektivitu využívání programových podpor při řízení péče o ZCHÚ. 

 

Předmětem podoblasti podpory: 

Zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma vč. území navržených a oznámených k vyhlášení. 

Ustanovení relevantních právních předpisů tím není dotčeno. 

 

Cílem Výzvy je: 

 zlepšení podmínek pro praktickou péči o ZCHÚ a podpora biodiverzity. Státní vlastnictví 

pozemků v ZCHÚ umožní správám národních parků a Agentuře ochrany přírody a krajiny 

České republiky (dále jen rezortní organizace) realizaci vhodného managementu dle 

schválených plánů péče pro tato území, 

 zmenšení rozsahu území se vznikem nároku na vyplácení újmy podle § 58 ZOPK. 

Vlastníci nebo nájemci pozemků v ZCHÚ mají podle § 58 ZOPK nárok na vyplácení 

náhrady ze státního rozpočtu za ztížené hospodaření z důvodu uplatňování ochranného 

režimu v předmětných ZCHÚ. 

 

Podporované aktivity 

 4. 1. A - Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných 

pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení. 

Pozn. Výzva je vázána na přípravu Plánu výkupu pozemků na období NPŽP v ZCHÚ. 

 

Výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pro Výzvu je 

alokováno celkem 40 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK“), 

- Správa Národního parku České Švýcarsko, 

mailto:michal.slezak@sfzp.cz
mailto:martin.novosad@sfzp.cz
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16891-vyzva_4_vykupy_pozemku.pdf
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- Správa Krkonošského národního parku, 

- Správa Národního parku Podyjí, 

- Správa Národního parku Šumava 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.4.3.1.4.2  Podoblast 4.2: Území bez zvláštní ochrany – volná krajina 

Cíle: 

Posílení ekologické stability krajiny, obnova vodního režimu krajiny vč. omezení budoucích 

výdajů na opravy a údržbu regulace vodních toků, podpora zachování biodiverzity a genetických 

zdrojů. 

 

Indikátory: 

- Rozloha vykoupených pozemků vodních toků a podél vodních toků (ha, km délky 

toku). 

- Rozloha vykoupených pozemků dotčených povodňovým vývojem koryt vodních 

toků (ha). 

- Množství uchovaných taxonů (ks). 

- Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod způsobených zvláště 

chráněnými druhy (ks). 

 

Podporované aktivity: 

 4. 2. A - Výkup pozemků vodních toků a podél vodních toků. 

 4. 2. B - Výkup pozemků dotčených povodňovým vývojem koryt vodních toků nebo tam, 

kde došlo k zaplavení či podmáčení pozemků v důsledku působení biotických činitelů 

(např. čiností bobra) za účelem renaturace. 

Pozn. Pouze v případě, že mají části toku zvláštní hodnotu z hlediska ochrany přírody a krajiny. 

4. 2. C – Uchování genofondu produkčních a neprodukčních rostlin umožňující následné množení 

a návrat do krajiny s návazností na ochranu biodiverzity a potřebu adaptace na změny klimatu. 

D.4.3.1.5 Prioritní osa 5 – Životní prostředí ve městech 

Převážná většina populace ČR žije ve městech a příměstských oblastech. Města se potýkají s 

problémy, jako je špatná kvalita ovzduší spojená především s dopravní zátěží, vysoká hladina 

hluku, produkce odpadů a další. V souvislosti se změnou klimatu jsou města zásadními 

producenty emisí skleníkových plynů i konzumenty energie. Zároveň je jejich infrastruktura 

zranitelná vůči dopadům změny klimatu. 

 

Z výše uvedených důvodů se PO 5 zaměřuje na systémové nástroje podporující udržitelný rozvoj 

měst a obcí a podporu plánování v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a adaptací na 

projevy klimatických změn. Dále se PO 5 zabývá vybranými opatření na zvýšení energetické 

efektivnosti, rozvoje udržitelné mobility a zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech. 

 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. 

 Podpora udržitelného rozvoje měst a obcí. 

 Zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu. 

 Příspěvek k dosažení klimaticko-energetických cílů do roku 2030. 
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D.4.3.1.5.1  Podoblast 5.1: Podpora snížení energetické náročnosti veřejných budov a 

zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (výzva č. 8/2015) 

Kontakt: 

Státní fond životního prostředí ČR, Odbor realizace Národního programu, Olbrachtova 2006/9, 

140 00 Praha 4 

- Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I, tel.: + 420 267 994 159, email: 

romana.rajnysova@sfzp.cz 

- Ing. Magda Růžičková, vedoucí Oddělení II, tel.: + 420 267 994 118, e-mail: 

magda.ruzickova@sfzp.cz 

- Ing. Michal Slezák, vedoucí Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 

994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz 

Informace o výzvě: 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16669-text_8_vyzvy.pdf 

 

Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP 

2014-2020, prioritní osy 5, specifický cíl 5.1, jejichž záměrem je dosažení úspor energie v 

budovách veřejného sektoru. 

Pro Výzvu je alokováno celkem 500 000 000 Kč. 

 

Podporované aktivity: 

 aktivita 5. 1. A: snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budov, včetně opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti 

budov; 

 aktivita 5. 1. B: realizace technologií na využití odpadního tepla; 

 aktivita 5. 1. C: realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla 

Žadatelem mohou být: 

- kraje, 

- obce/města 

- dobrovolné svazky obcí, 

- státní organizace, 

- veřejné výzkumné instituce, 

- městské části hl. města Prahy, 

- příspěvkové organizace zřizované územně samosprávními celky (Zákon č. 

250/2000 Sb.), 

- vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby1, 

- nestátní neziskové organizace2 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky), 

- církve a náboženské společnosti a jejich svazky3. 

Termín uzávěrky: 

31. prosince 2016 ve 14:00 

D.4.3.1.5.2  Podoblast 5.2: Udržitelná městská doprava a mobilita 

Předmětem podoblasti podpory je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní 

prostředí, tj. snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže a omezení světelného smogu 

prostřednictvím zavedení nízkoemisní zóny (dále jen „NEZ“), o jejichž výhodách bude seznámena 

široká veřejnost, a to na základě zhodnocení dopadů zavedení tohoto opatření se zaměřením na 

mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
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kvalitu ovzduší ve formě studie proveditelnosti. Výstupy z této studie proveditelnosti budou 

sloužit k efektivnímu uplatňování tohoto opatření ve vztahu k regulaci dopravy v místě vyhlášení 

NEZ . 

 

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích a podpora 

udržitelného rozvoje měst a obcí. 

 

Cíle prioritní oblasti: 

 zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích; 

 podpora udržitelného rozvoje měst a obcí 

D.4.3.1.5.2.1 Čistá mobilita (výzva č. 2/2016) 

Kontakt: 

Ing. Magda Růžičková, vedoucí Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 

267 994 118, e-mail: magda.ruzickova@sfzp.cz 

Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469 e-mail: 

michal.slezak@sfzp.cz 

Informace o výzvě: 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16817-vyzva_2_2016.pdf 

 

Cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména 

snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže a omezení světelného smogu. 

 

Indikátory: 

- Rozdíl ve velikosti hlukové zátěže (dB, počet dotčených osob). 

- Podíl MHD na přepravě osob (%). 

- Podíl nemotorové dopravy na přepravě osob (%). 

- Podíl alternativních paliv na celkové spotřebě (%). 

- Rozdíl v množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (kg)/ 

emise NOx, SOx, PM10 a PM2,5 z dopravy. 

- Snížení počtu individuální dopravy ve městě (ks). 

 

Podporované aktivity: 

 5. 2. A - Zavádění nízkoemisních zón v obcích (např. studie proveditelnosti NEZ, 

informační kampaně, dopravní značení, budování záchytných parkovišť, podpora MHD, 

studie pro vyhodnocení efektu NEZ apod.). Podpora alternativních způsobů dopravy (např. 

ecocarsharing, bike/e-bike sharing, alternativních pohonů, nemotorových způsobů 

dopravy.  

 

Podporováno bude zpracování studií proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón: 

 Na zpracování studie proveditelnosti lze poskytnout podporu pouze těm obcím a městům, 

které již v současné době splňují zákonné podmínky pro zavedení NEZ na svém území. 

 

Pro Výzvu je alokováno celkem 10 mil. Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. 

Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 mil. Kč. Maximální procentní míra podpory 

je 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Žadatelem mohou být: 

- obce a města, která splňují zákonné podmínky pro zavedení NEZ na svém území 

(viz § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). 

mailto:magda.ruzickova@sfzp.cz
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Termín uzávěrky: 

30. listopadu 2016 ve 14 hod. 

 

D.4.3.1.5.2.2 Hluk 

Cílem je zlepšení ochrany obyvatel měst a obcí před hlukem. 

 

Indikátory: 

- Snížení zatížení hlukem (počet obyvatel, dB). 

 

Podporované aktivity: 

 5. 2. B - Hlukové studie, protihluková opatření, podpora začlenění opatření snižující 

dopady negativních externalit z dopravy do plánů rozvoje dopravy měst a obcí. 

 5. 2. C - Zřizování přirozených hlukových bariér (zeleň), budování protihlukových stěn s 

preferencí ekologicky šetrných materiálů. 

D.4.3.1.5.3  Podoblast 3: Podpora energetické efektivnosti a snížení světelného znečištění 

Cílem je zvyšovat energetickou efektivnost při spotřebě energie ve městech a obcích s důrazem na 

snížení světelného smogu. 

Indikátory 

- Úspora konečné spotřeby energie (kW). 

- Snížení světelného smogu (počet dotčených lidí, rozloha oblasti). 

 

Podporované aktivity: 

 5. 3. A – Rekonstrukce či úprava veřejného osvětlení na území národních parků a CHKO. 

Pozn.: Podpora je zaměřena na použití úsporných svítidel, úpravy doby osvětlení, alternativní 

způsoby osvětlení – světla s čidlem, fotobuňky, apod. Podpora určena pro VCHÚ. 

D.4.3.1.5.4  Podoblast 5.4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Informace o výzvě: 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16577-ofdn_vyzva_6_2015_zelena_stuha.pdf 

 

Cílem je zajistit zachování a vymezení nových ploch a prvků zeleně, jako součásti funkčního a 

strukturovaného systému sídelní zeleně v sídlech v rámci územního plánování tak, aby byla 

zajištěna základní podmínka pro plnění jeho funkcí (mj. snižování efektu tepelného ostrova). 

Cílem je podpora zvyšování podílu zeleně ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality 

(mimo ZCHÚ), jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě. 

Cílem je udržitelná podpora zvyšování biodiverzity ve městech a obcích pomocí plánování 

rozvoje města a technických opatření (např. ochrana a zlepšování stavu přírodních stanovišť a 

podmínek pro výskyt volně žijících druhů rostlin a živočichů). 

 

Indikátory: 

- Podíl zelených ploch k zastavěnému území obce (%). 

- Teplotní rozdíl mezi venkovskými a městskými oblastmi (oC). 

- Obce do 500 obyvatel. 

 

Cíle prioritní oblasti: 

- zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích, 

- podpora udržitelného rozvoje měst a obcí. 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16577-ofdn_vyzva_6_2015_zelena_stuha.pdf
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Podporované aktivity: 

 5. 4. A - Zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého 

charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůně/jezírka/mokřady atd.). 

 5. 4. B - Zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění 

podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu 

hnízdění ptáků, plazů aj.). 

Poznámka k oběma uvedeným aktivitám: Podporovány budou projekty, které zvyšují biologickou 

hodnotu sídelní zeleně podporou uplatnění stanovištně vhodných druhů rostlin (využívání 

domácích druhů dřevin, zakládání druhově pestrých trávníků se zastoupením medonosných a 

živných rostlin domácího původu pro hmyz do veřejných parků) a projekty, které používají 

přírodě blízké postupy a metody pro revitalizaci a zakládání ploch zeleně. 

 

 5. 4. C – Pozitivní motivace obcí v soutěžích (např. soutěž Zelená stuha) – Výzva č. 

6/2015 

Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí 

v zastavěném a zastavitelném území obcí: 

a) zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v roce výsadby, následná rozvojová 

péče (maximálně 3 roky), 

b) zakládání a obnova vegetačních a přírodních prvků (včetně odstranění nefunkčních 

přírodních prvků, zeleně a realizace nových), s tím přímo související výstavba či 

rekonstrukce nezpevněných pěších komunikací, drobných stavebních objektů, pořízení a 

instalace mobiliáře, 

c) péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let 

(maximálně 3 roky), včetně pořízení nezbytného technického vybavení, 

d) revitalizace a úprava vodních toků a vodních ploch, 

e) demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a 

následná rekultivace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím, 

f) realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy. 

 

Maximální výše podpory na jeden projekt v obci oceněné titulem Zelená stuha činí 400 tis. Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt v obci oceněné titulem Zelená stuha ČR činí 700 tis. 

Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů. 

Žadatelem mohou být: 

 Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku). 

 Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherci celostátního kola soutěže). 

V rámci této Výzvy jsou oprávněnými příjemci výše uvedené obce oceněné v roce 2015. 

Termín uzávěrky: 

31. prosince 2016 ve 14 hodin 

D.4.3.1.6 Prioritní osa 6 – Environmentální prevence 

Obecným cílem této prioritní oblasti je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně 

odpovědné jednání, tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro 

současný i budoucí stav životního prostředí. Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako 

odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními 

zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických 

procesů a právních prostředků. K takovému jednání je nezbytné, aby existovala dostatečná a 

dostupná nabídka informací o životním prostředí, aby existovaly kvalitní vzdělávací a osvětové 
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programy pro různé cílové skupiny veřejnosti, aby fungovaly environmentální poradny a zároveň, 

aby vzniklo motivační prostředí pro podniky a firmy, vedoucí je k ekologizaci výroby. 

 

Cílem prioritní oblasti je: 

 Zvýšit informovanost obyvatel o problematice životního prostředí, rozvíjet jejich 

kompetence a změnit jejich postoje, chování a jednání ve smyslu environmentálně 

zodpovědného chování a jednání v souladu s udržitelným rozvojem. 

 Zvyšovat povědomí a rozšíření dobrovolných nástrojů v oblasti životního prostředí. 

D.4.3.1.6.1  Podoblast 6.1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Cílem podoblasti je zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální 

oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím výukových programů, exkurzí a dalších 

forem vzdělávacích a osvětových aktivit a kampaní. Podporované aktivity budou směřovány 

především k posilování kontaktu dětí a dalších cílových skupin s přírodou, formou terénní výuky a 

dalších forem vzdělávání a osvěty. 

 

Cílem je též zvýšit povědomí obyvatel o možnostech posunu vůči environmentálně 

zodpovědnému chování a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

 

Podporované aktivity: 

 6. 1. A - Environmentální vzdělávání a výchova. 

Podporovány budou projekty vedoucí ke stabilizaci dlouhodobých a zavedených programů EVVO 

nabízených nebo realizovaných v rámci předškolního, základního, středního, vyššího odborného, 

vysokoškolského (dále jen VŠ) a jiného vzdělávání (včetně vzdělávání pracovníků veřejné správy 

v environmentálních tématech). Projekty budou hodnoceny z hlediska jejich nadregionálního 

dopadu a přínosu pro systém EVVO v ČR. 

 

Předmětem podpory jsou: 

a) koordinace dlouhodobých environmentálních vzdělávacích akcí, programů pro širokou 

veřejnost; celorepublikového popř. nadregionálního významu a dosahu; 

b) klíčové odborné semináře a konference; 

c) EVVO kampaně a jejich příprava. 

 

 6. 1. B – Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO. 

Podporováno bude rozvíjení metodického zázemí, zvyšování kompetencí a kvalifikace lektorů a 

pedagogů pro realizaci vzdělávacích programů zaměřených na EVVO. 

Podpora bude zaměřena např. na metodické materiály pro lektory a další pracovníky EVVO, dále 

rozvíjení evaluačních metod, včetně ověřování dopadů EVVO na cílové skupiny, posilování 

kompetencí a vzdělávání lektorů, specializační studium učitelů. 

 

Předmětem podpory jsou: 

a) specializační studia pro školní koordinátory EVVO; 

b) semináře a celoživotní vzdělávání pro lektory EVVO; 

c) tvorba metodik a jejich pilotní ověřování; 

d) spolupráce s VŠ (na pregraduální přípravě učitelů v oblasti EVVO, podpora zavádění principů 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe VŠ); 

e) zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO; 

f) síťování, budování kapacit, komunikace. 

 

 6. 1. D - Interpretace přírodního dědictví. 
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Podpora aktivit pro efektivní interpretaci přírodního dědictví a tvorbu informačních nástrojů 

v oblasti ochrany přírody (zvláště chráněné území - ZCHÚ, Natura 2000, Biosférické rezervace 

UNESCO, národní geoparky, významný krajinný prvek - VKP, apod.). 

 

Předmětem podpory jsou: 

a) tvorba programů pro návštěvníky ZCHÚ využívajících stávající návštěvnickou infrastrukturu 

(návštěvnická střediska, naučné stezky apod.); 

b) podpora dalšího vzdělávání pracovníků návštěvnických center v oblasti interpretace a EVVO; 

c) semináře a konference k oblasti interpretace, výměny dobré praxe, tvorby metodického zázemí; 

d) realizace evaluačních výzkumů projektů interpretace a výzkumů návštěvníků; 

e) podpora zpracování koncepcí práce s veřejností s využitím interpretačního plánování pro ZCHÚ 

se zapojením místních aktérů a institucí ochrany přírody; 

 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 300 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden 

projekt činí 1 mil. Kč (6. 1. B, 6. 1. D), resp. 2 mil. Kč (6. 1. A). Maximální výše podpory na 

jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

Alokace - 25 mil. Kč: 

6. 1. A – 15 mil. Kč 

6. 1. B – 7 mil. Kč 

6. 1. D – 3 mil. Kč 

Žadatelem mohou být: 

- Územní samosprávné celky,  

- svazky obcí,  

- příspěvkové organizace 

- zřízené územními samosprávnými celky,  

- veřejné výzkumné instituce, 

- fundace,  

- církevní právnické osoby,  

- obecně prospěšné společnosti, 

- spolky,  

- AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

 

Ostatní oblasti – nyní nepodporované: 

(6. 1. C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely 

EVVO. 9 

Pozn.: Podpora bude zaměřena na rekonstrukce staveb, interiérů, dále na pořízení technického 

vybavení, interiérových didaktických pomůcek, materiálů, specializovaných učebnic, 

multimediálních pomůcek a na pořízení exteriérových pomůcek investičního charakteru. 

6. 1. E - Motivační soutěže a ocenění. 

Pozn: Podpora aktivit zaměřených na zvyšování povědomí o stavu životního prostředí v ČR, 

ochraně přírody, orgánech ochrany přírody. Dále se jedná o motivační aktivity směřující ke 

zvýšení aktivity cílových skupiny ve prospěch životního prostředí. 

6. 1. F - Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení. 

Pozn.: Podpora bude zaměřena na krajskou úroveň, kde bude vybrán vždy jeden subjekt 

(administrátor), který bude zajišťovat koordinaci a evaluaci výukových programů a dalších 

vzdělávacích akcí subjektů EVVO v rámci kraje. 
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6. 1. G - Tématicky zaměřená osvěta, kampaně v oblasti životního prostředí, zlepšování přístupu k 

informacím o životním prostředí. 

Pozn.: Podpora zaměřená na zvyšování informovanosti obyvatel, např. v oblasti prevence vzniku 

odpadů a znečišťování životního prostředí (konkrétních složek) i na informovanost vedoucí k 

úspoře přírodních zdrojů. Půjde například, nikoliv výlučně, o projekty na propagaci 

znovuvyužívání výrobků na konci životnosti (šatstvo...), recyklace, ale i o osvětové a informační 

projekty týkající se čistoty a úspory vody, znečišťování vzduchu, projekty informující o přírodě a 

její ochraně, životním prostředí ve městech, čisté mobilitě, MA21 atp. 

6. 1. H - Osvětové projekty z oblasti čisté mobility 

Pozn. Cílem je podpora projektů směřujících ke zvýšení povědomí o problémech zejména městské 

mobility a možnostech jejich řešení, které povedou ve svém důsledku ke zlepšení ovzduší a 

kvality života zejména ve městech. Současně cílem je vzdělávání a osvěta úředníků a hasičů v 

oblasti čisté mobility, zejména v oblasti aktuální legislativy a možnosti využití zelených veřejných 

zakázek.) 

D.4.3.1.6.2  Podoblast 6.2: Environmentální poradenství 

Cílem podoblasti je poskytnout široké veřejnosti přístup k informacím o životním prostředí 

prostřednictvím odborné služby ekoporaden. Environmentální poradenství (EP) je soubor služeb, 

které pomáhají občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a 

životních situací souvisejících s životním prostředím. EP je založeno na přímé komunikaci s 

klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které pomohou při řešení klientova dotazu či 

situace. 

 

Podporované aktivity: 

 6. 2. A - Podpora environmentálního poradenství dostupného široké veřejnosti v 

jednotlivých eko-poradnách a na webových portálech. 

Pozn.: Podpora je zaměřená na základní (nespecializované) poradenské služby v oblasti životního 

prostředí (poskytované „zdarma”) a další formy tzv. Distančního environmentálního poradenství 

poskytovaného prostřednictvím specializovaných portálů, aplikací, nových médií a obecně 

nástrojů využívajících moderní informační technologie. 

 

 6. 2. B - Koordinační, metodické a vzdělávací činnosti pro poradny a poradce. 

D.4.3.1.6.3  Podoblast 6.3: Dobrovolné nástroje  

D.4.3.1.6.3.1 Environmentální a regionální značení 

Cílem podoblasti v této části je zvýšení environmentálně přátelských preferencí nakupujících 

formou podpory environmentálního značení. 

 

Podporované aktivity: 

 6. 3. A - Osvěta v oblasti environmentálního a regionálního značení. 

 6. 3. B - Podpora získání environmentální nebo regionální značky pro malé a střední 

podniky. 

 6. 3. C - Podpora metodického vedení, koordinační aktivity, vzdělávání.  

D.4.3.1.6.3.2 Podpora systémů environmentálního management 

Cílem podoblasti je v této části podpora environmentálně zodpovědného chování firem a dalších 

subjektů (např. měst) a to podporou certifikace EMS. 

 

Podporované aktivity: 
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 6. 3. D - Podpora získání certifikátu EMS pro malé a střední podniky, případně veřejnou 

správu. 

 6. 3. E - Osvěta v oblasti certifikace EMS. 

 6. 3. F - Podpora metodického vedení, koordinačních aktivity, vzdělávání.  

D.4.3.1.6.3.3 Preventivní a inovativní programy ve firmách (CP, LCA, zásady správné 

zemědělské praxe, zavádění nejlepších dostupných technik – BAT, ověřování 

environmentálních technologií atp.) 

Cílem podoblasti je v této části podpora environmentálně zodpovědného chování firem a to 

podporou preventivních a inovativních programů ve firmách a podpora zavádění inovativních 

postupů a technologií. 

 

Podporované aktivity: 

 6. 3. G - Osvěta v oblasti preventivních a inovativních programů. 

Pozn. Zahrnuje kampaně, osvětové akce, propagaci, včetně prezentace příkladů dobré praxe, 

přenos znalostí ze zahraničí (např. v oblasti inovativních technologií výroby pokročilých biopaliv. 

 

 6. 3. H - Podpora metodického vedení, koordinačních aktivit, vzdělávání. 

 6. 4. CH - Pilotní projekty v průmyslových provozech zaměřené na inovativní technologie 

výroby pokročilých biopaliv 

D.4.3.2  MŽP - Program Zelená úsporám  

Kontakt: 

Státní fond životního prostředí (SFŽP): 

Adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300, fax: 272 936 597, Zelená linka 

800 260 500, e-mail: info@sfzp.cz , dotazy@zelenausporam.cz 

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov 

Krajské pracoviště Brno:  

Šumavská 31, 612 54 Brno, Tel.: 549 133 431, 549 133 429 fax: 549 133 431, e - mail: 

monika.spackova@sfzp.cz, jan.solcany@sfzp.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 
 

Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory 

Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.  

D.4.3.2.1 Rodinné domy – III. výzva 

Informace o programu: 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/ 

Výzva 

Směrnice 

 

Cílem podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy je snížení emisí skleníkových plynů, 

dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby a zlepšení stavu životního prostředí. 

 

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie 

v rodinných domech. 

mailto:info@sfzp.cz
mailto:dotazy@zelenausporam.cz
mailto:monika.spackova@sfzp.cz
mailto:jan.solcany@sfzp.cz
http://www.novazelenausporam.cz/
http://www.zelenausporam.cz/clanek/551/1221/dodatek-c-1-ke-smernici-mzp-c-7-2010/
http://www.zelenausporam.cz/clanek/551/1221/dodatek-c-1-ke-smernici-mzp-c-7-2010/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/dokumenty/smernice/
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Pro Výzvu je alokováno nejvýše 1 900 000 000,- Kč. 

 

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné 

domy zahrnuje následující oblasti podpory: 
 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

 dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, 

střechy, stropu, podlahy 

 podporována dílčí i komplexní opatření 

 

Oblast podpory A se dělí na čtyři podoblasti podpory: 

Podoblast A.0 

- slouží jako vstupní podoblast a umožňuje realizaci dílčích opatření 

- snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací 

opatření alespoň o 20 % 

- splnění Programem požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U u 

podporovaných konstrukcí obálky budovy 

- splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u 

podporovaných konstrukcí obálky budovy 

 

Podoblast A.1 

- snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA  oproti stavu před realizací 

opatření alespoň o 40 % 

- splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA  nejvýše 90 kWh.m
-

2
.rok

-1 
nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou 

budovy Uem,R  maximálně ve výši 0,95 násobku průměrného součinitele prostupu 

tepla referenční budovy 

- splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u 

podporovaných konstrukcí obálky budovy 

 

Podoblast A.2 

- snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací 

opatření alespoň o 50 % 

- splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 55 kWh.m
-

2
.rok

-1 
nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou 

budovy Uem,R maximálně ve výši 0,85 násobku průměrného součinitele prostupu 

tepla referenční budovy 

- splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u 

podporovaných konstrukcí obálky budovy 

 

Podoblast A.3 

- snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací 

opatření alespoň o 60 % 

- splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 35 kWh.m
-

2
.rok

-1 
nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou 

budovy Uem,R maximálně ve výši 0,75 násobku průměrného součinitele prostupu 

tepla referenční budovy 

- splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u 

podporovaných konstrukcí obálky budovy 

- povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 
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Podoblast A.4 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného 

technického dozoru 

- lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 

nebo A.3 

 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

 dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

 

Oblast podpory B se dělí na dvě podoblasti podpory: 

Podoblast B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 

- splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 20 kWh.m
-

2
.rok

-1
 po realizaci podporovaných opatření 

- splnění hodnoty měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nejvýše 90 kWh.m
-

2
.rok

-1
 po realizaci podporovaných opatření 

- povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

 

Podoblast B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití 

obnovitelných zdrojů energie 

- splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 15 kWh.m
-

2
.rok

-1
 po realizaci podporovaných opatření 

- splnění hodnoty měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nejvýše 60 kWh.m
-

2
.rok

-1
 po realizaci podporovaných opatření 

- povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

 

Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření 

průvzdušnosti obálky budovy 

- lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2 

 

Podoblast B.4 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním 

prohlášením typu III 

- o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 

nebo B.2, 

- pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo 

materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, přičemž souhrnné 

způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 

150 000 Kč, 

- všechny environmentální prohlášení musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 

14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou. 

 

C. Efektivní využití zdrojů energie 

 dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné 

brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné 

čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) 

 na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem 

 na instalaci solárních termických  a fotovoltaických systémů 

 na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu 

 

Podoblasti podpory a jejich základní požadavky: 

 

Podoblasti C.1 a C.2 - Výměna zdrojů tepla 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/slovnik-pojmu/m/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/slovnik-pojmu/m/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/slovnik-pojmu/m/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/slovnik-pojmu/m/
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- na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z 

oblasti A, 

- na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná 

roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m
-2

.rok
-1

, 

- podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní 

paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje, 

- podporováno napojení budovy na soustavu centrálního zásobování teplem, 

- podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako 

hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem, 

 

Podporovány jsou následující typy zdrojů:  

Podoblast 

podpory 

Typ zdroje 

C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 

C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 

C.1.3 C.2.3 
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční 

dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 

C.1.4 C.2.4 
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se 

samočinnou dodávkou paliva 

C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 

C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 

C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 

C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 

C.1.9 C.2.9 
Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším nez 50 % podílem 

OZE 

 

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů 

- podporovány jsou následující typy systémů: 

Podoblast 

podpory 
Typ systému 

C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 

C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 

C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 

C.3.4 
Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím 

přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok
-1

 

C.3.5 
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným 

ziskem ≥ 1 700 kWh.rok
-1

 

C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným 
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ziskem ≥ 3 000 kWh.rok
-1

 

 

Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

Podporovány jsou následující typy systémů:  

Podoblast 

podpory 
Typ systému 

C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření 

průvzdušnosti obálky budovy 

- lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 

nebo C.4 

 

Podoblast C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním 

prohlášením typu III 

- o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1, 

C.2, C.3 nebo C.4, 

- environmentální prohlášení typu III musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 

14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou. 

 

Způsob podání žádosti: 

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře 

žádosti dostupného na webových stránkách programu 

 

Základní pravidla: 

Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. 

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých 

výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po 

vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. 

Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč. 

Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování 

žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014. 

Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z 

více podoblastí podpory. 

Žadatelem mohou být: 

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické 

osoby. 

Termín uzávěrky: 

- vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021. 

D.4.3.2.2 Bytové domy 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Výše podpory 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/2-vyzva-bytove-domy/vyse-podpory-c/
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Oblasti podpory 

 

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy zahrnuje 

následující oblast podpory: 

 

 A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů 

- dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením 

obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s 

výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, 

instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání 

tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze 

dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro 

oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, 

že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je 

pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí 

C a získat tak vyšší podporu. 

- podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického 

dozoru 

 

 C. Efektivní využití zdrojů energie 

- na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující 

parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje 

- na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem 

- na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku 

kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn. 

- na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů 

- na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního 

vzduchu 

- podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického 

dozoru 

Pozor! 

V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo 

režimu blokové výjimky. Podrobné informace k veřejné podpoře, včetně konkrétních případů, kdy 

je nezbytné v režimu veřejné podpory žádat, jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále 

pak v sekci Veřejná podpora. 

 

Způsob podání žádosti: 

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře 

žádosti dostupného na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz 

 

Základní pravidla: 

Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. 

Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z 

oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U 

samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na 

max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno 

rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015. 

Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z 

více podoblastí podpory. 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/2-vyzva-bytove-domy/oblasti-podpory-d/
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Žadatelem mohou být: 

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a 

to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy: 

- fyzické osoby podnikající i nepodnikající 

- společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ") 

- bytová družstva (dále jen „BD") 

- města a obce (včetně městských částí) 

- případně další právnické osoby 

Termín uzávěrky: 

Zahájení příjmu žádostí: 15. března 2016. 

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021. 

D.4.3.2.3 Veřejné budovy 

Informace o programu: 

http://www.novazelenausporam.cz/ 

 

Výzva pro budovy veřejného sektoru se připravuje. 

D.4.4 Revolvingový fond MŽP 

Kontakt: 

Odbor fondů EU, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Kontaktní osoby: 

Ing. Jan Kříž, ředitel, Odbor fondů EU, e-mail: jan_kriz@env.cz , tel: 267 122 530; Mgr. Michal 

Petrus, vedoucí oddělení programů EU, Odbor fondů EU, e-mail: michal_petrus@env.cz , tel: 267 

122 898; Bc. Jakub Šlemr, oddělení programů EU, Odbor fondů EU, e-mail: jakub_slemr@env.cz 

, tel: 267 122 866; Bc. Markéta Košťálová, oddělení programů EU, Odbor fondů EU, e-mail: 

marketa.kostalova@mzp.cz , tel: 267 122 830 

Informace o programu: 

Informace a dokumenty na stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp  

 

V rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí se poskytuje finanční pomoc 

formou půjčky nebo grantu (tj. formou nevratné podpory). Podporované projekty musí mít 

pozitivní vliv na životní prostředí i udržitelný rozvoj a musí být v souladu se všemi právními 

předpisy České republiky a Evropských společenství a horizontálními prioritami Evropských 

společenství. 

Půjčka je účelově určená podpora poskytovaná: 

- pro malé obce do 2000 ekvivalentních obyvatel na výstavbu čistíren odpadních vod a 

kanalizací  

- na zpracování dokumentace projektů pro Operační program Životní prostředí  

- na vlastní realizaci úspěšných projektů Finančních mechanismů EHP a Norska, programů 

LIFE a LIFE+  

Půjčka se poskytuje až do výše 75% celkových uznatelných nákladu. 

Půjčka na zpracování dokumentace projektu pro Operační program Životní prostředí se poskytuje 

až do výše 100 000 Kč. 

http://www.novazelenausporam.cz/
mailto:jan_kriz@env.cz
mailto:michal_petrus@env.cz
mailto:jakub_slemr@env.cz
mailto:marketa.kostalova@mzp.cz
http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp
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Úroková sazba platná po celou dobu splácení půjčky je stanovena ve výši 1% p.a. 

 

Grant je účelově určená nevratná podpora na spolufinancování projektu pro rozvoj Místní Agendy 

21. Grant muže být poskytnut až do výše 90% celkových uznatelných nákladu na projekt MA 21, 

maximálně do výše 2 mil. Kč. 

D.4.4.1 14. výzva pro předkládání projektů z Revolvingového fondu MŽP – 

Informačně vzdělávací kampaň „Jak správně topit, aneb vyměňte si 

svůj starý kotel za nový“ 

Kontakt: 

Odbor fondů EU, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 

Odborné konzultace k tématu výzvy poskytuje: 

Bc. Jana Pokorná, odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů, e-mail: martin.svolba@mzp.cz, 

tel: 267 122 810 

 

Konzultace spojené s vlastní přípravou žádosti poskytují následující kontaktní osoby: 

- Mgr. Michal Petrus, vedoucí oddělení programů EU, e-mail: 

michal.petrus@mzp.cz, tel: 267 122 898 

- Ing. Gabriela Kalábková, oddělení programů EU, e-mail: 

gabriela.kalabkova@mzp.cz 

- tel: 267 122 084Bc. Markéta Konečná, oddělení programů EU, e-mail: 

marketa.konecna@mzp.cz, tel: 267 122 447 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Výzva 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dne 22. ledna 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant 

z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na financování projektů zaměřených na 

podporu SNÍŽENÍ EMISÍ Z LOKÁLNÍCH TOPENIŠŤ. 

 

Grant je účelově určená nevratná podpora na financování projektů na podporu snížení emisí 

z lokálních topenišť v následující prioritní oblasti: Informačně vzdělávací kampaň „Jak správně 

topit, aneb vyměňte si svůj starý kotel za nový“. 

 

Minimální a maximální výše grantu: 500 000 – 3 000 000 Kč. Grant bude poskytnut do výše 80 % 

uznatelných nákladů projektu. 

 

Předmětem grantu je návrh, realizace a vyhodnocení informačně vzdělávací kampaně, která si 

klade za cíl poskytnout obyvatelům ČR komplexní informace a rady o ekologicky šetrném 

způsobu vytápění domácností, v jehož důsledku dojde ke snížení emisí, které jsou produkovány 

zastaralými, málo účinnými kotli na tuhá paliva, ve kterých často dochází ke spalování 

nevhodného paliva. Zároveň bude občanům poskytnuta informace o ekonomické výhodnosti 

takového způsobu vytápění a o možnosti financování výměny starého kotle za nový, včetně 

podrobného popisu procesu získání dotace, aby byli positivně motivováni ke změně způsobu 

vytápění v lokálních topeništích (lokálním topeništěm se rozumí malý spalovací zdroj 

znečišťování do tepelného výkonu 50kW) v objektech určených k bydlení. 

 

mailto:martin.svolba@mzp.cz
mailto:michal.petrus@mzp.cz
mailto:gabriela.kalabkova@mzp.cz
mailto:marketa.konecna@mzp.cz
http://www.mzp.cz/cz/14_vyzva_revolvingovy_fond
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/14_vyzva_revolvingovy_fond/$FILE/OEDN-Vyzva_14_RF_MZP-20140129.pdf
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Realizace grantu může být geograficky rozdělena na území vyšších územních samosprávných 

celků kromě Moravskoslezského kraje. Cílovou skupinou jsou majitelé rodinných domů či 

bytových jednotek v těchto domech, nacházejících se ve výše uvedených územních 

samosprávných celcích, kteří mají možnost financovat výměnu svého stávajícího kotle za nový v 

rámci dotačního programu MŽP. Vhodné zaměření na cílovou skupinu v jednotlivých 

geografických oblastech bude, stejně jako navržený způsob komunikace, hlavním hodnotícím 

kritériem. 

 

Podporované aktivity: 

a) návrh mediaplánu, 

b) příprava kampaně – kreativa, 

c) kontaktní kampaň, 

d) regionální plošná kampaň – inzerce (tištěná média, rozhlas, interaktivní či obrazovkové 

bannery), PR, online (využití stránek www.jakspravnetopit.cz, jejich propojení s dalšími 

webovými odkazy, microsite, sociální sítě a komunikace na nich), neadresná distribuce letáků, 

e) vyhodnocení realizované informačně vzdělávací kampaně a jejích dopadů. 

 

Alokovaná částka pro 14. výzvu je 6 mil. Kč. Podpořeny budou nejvýše dva projekty. 

Žadatelem mohou být: 

- veřejné subjekty 

- neziskové nestátní organizace 

- podnikatelské subjekty. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.5 Ministerstvo vnitra 

Stránky MV ČR - dotace 

D.5.1 Hasičský záchranný sbor 

Kontakt: 

 plk. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 

414, Telefon - spojovatelka: 974 811 111 

Dotace Hasiči ČR 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (HZS JMK), Zubatého 1, 614 00 Brno, tel: 

950 630 110 

Dotace hasiči JMK 

 

 Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

 

 Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární 

zbrojnice v roce 2016 

http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx
mailto:jakub.nebesar@grh.izscr.cz
http://www.hzscr.cz/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

 

 Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.5.2 Bezpečnostní dobrovolník 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3/936, 170 34 Praha 7 

(kontaktní osoba: Mgr. Jitka Kuřátková – jitka.kuratkova@mvcr.cz) 

Informace o programu:  

http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-

dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2016.aspx 

 

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky) v y h l a š u j e za účelem podpory 

dobrovolnictví a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni 

výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“. 

 

Cílem dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník je podpořit zapojení veřejnosti do 

zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni. Smyslem programu je vyjít vstříc iniciativám 

občanské společnosti a pomoci obcím vytvořit podmínky pro dobrovolnickou činnost jejich 

obyvatel, která přispěje ke zlepšení života v obci. 

 

Dotaci lze poskytnout zejména na: 

a) pojistné, placené na základě pojistné smlouvy uzavřené obcí, kryjící odpovědnost za škodu na 

majetku nebo zdraví, kterou bezpečnostní dobrovolník při výkonu dobrovolnické činnosti způsobí 

sám nebo mu bude způsobena,  

b) výdaje spojené s evidencí bezpečnostních dobrovolníků a s jejich přípravou pro výkon 

dobrovolnické činnosti (např. školení), 

c) výdaje spojené s pořízením materiálního vybavení nezbytného k zajišťování výkonu činnosti 

bezpečnostních dobrovolníků, 

d) zpracování a tisk informačních materiálů týkajících se realizace projektu, 

e) náklady na organizaci setkání s veřejností (např. pronájem sálů, ozvučení), 

f) úhradu poplatku za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů za účelem prokázání bezúhonnosti 

bezpečnostních dobrovolníků.  

 

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů. Duplicita 

stejných nákladů projektu ze státního rozpočtu není dovolena. 

Žadatelem mohou být: 

- obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, 

hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2016.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2016.aspx
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D.5.3 Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech  

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, PhDr. Olga 

Šifferová, tel. 974 832 574, e-mail: olga.sifferova@mvcr.cz 

Informace o programu:  

Podrobné informace 

 

Dotaci lze poskytnout na projekty zaměřené na: 

 a) aktivizační programy pro seniory v oblasti prevence domácího násilí a trestné činnosti 

páchané na seniorech, 

 b) na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na 

medializaci problematiky domácího násilí páchaném na seniorech v domácím prostředí, 

 c) na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na 

medializaci problematiky násilí páchaném na seniorech v institucionalizovaném prostředí; 

 d) na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na 

medializaci problematiky trestné činnosti páchané na seniorech; 

 

Dotační prostředky lze použít zejména na: 

a) realizaci nově vznikajících a podporu již existujících aktivizačních programů pro seniory v 

oblasti prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech, 

b) propagaci a medializaci aktivizačních programů pro seniory směrem k odborné i širší 

veřejnosti, 

c) zpracování, výrobu a distribuci instrukčních a informačních letáků a publikací související s 

dotačním titulem, 

d) specifické osvětové a vzdělávací akce (kulaté stoly, semináře, network, výcvikové 

 programy atd.), 

e) úhradu cestovních náhrad spojených s tuzemskými cestami, bezprostředně souvisejícími 

s projektem, 

f) ostatní provozní náklady, neinvestiční náklady (vybavení nábytkem a technikou nutnou k 

realizaci projektu) maximálně do výše 70%, 

g) telekomunikační a poštovní služby bezprostředně související s projektem, 

h) osobní výdaje bezprostředně související s projektem (např. dohody o provedení práce), 

i) mzdové prostředky, které jsou odměnou za realizaci projektu, včetně příslušných odvodů v 

rozsahu stanoveném podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 

nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů, 

 

V souladu se Zásadami vlády se dotace ze státního rozpočtu poskytuje do výše maximálně 70 % 

celkových rozpočtovaných výdajů organizace nutných k realizaci činnosti v oblasti prevence 

trestné činnosti a domácího násilí na seniorech. 

Žadatelem mohou být: 

- občanská sdružení 

- obecně prospěšné 

- právnické osoby církví, které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence 

domácího násilí na seniorech nejméně jeden rok. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

mailto:olga.sifferova@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-statni-dotace-prevence-domaciho-nasili-a-trestne-cinnosti-pachane-na-seniorech-pro-rok-2013.aspx
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D.5.4 Programy prevence kriminality na rok 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 

PhDr. Ivana Dostálová, tel. 832 074; e-mail: ivana.dostalova@mvcr.cz 

Mgr. Ingrid Křivánkovu, tel. 832 818; e-mail: ingrid.krivankova@mvcr.cz. 

Informace o programu:  

Podrobné informace 

 

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 

2020“ a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 

2016. 

 

Priority Programu prevence kriminality jsou: 

 Systém prevence kriminality. 

 Pomoc obětem trestné činnosti. 

 Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže. 

 Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách. 

 Nové hrozby a přístupy. 

Žadatelem mohou být: 

- obce 

- kraj 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.5.5 Integrace cizinců 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 

Mgr. Jan Kepka, tel. 974 832 305, email jan.kepka@mvcr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky) ve smyslu usnesení vlády č. 470 ze dne 

15. června 2015 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 

organizacím pro rok 2016 a ve smyslu usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění 

pozdějších předpisů, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 

republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy vyhlašuje k 

zabezpečení plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 99 ze dne 9. února 

2011 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Společné soužití výběrový dotační titul 

„Integrace cizinců 2016“. 

 

Podporovány v rámci výzvy budou pouze tyto oblasti: 

 1. přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP: 

mailto:ivana.dostalova@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2016.aspx
mailto:jan.kepka@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-rozpoctu-integrace-cizincu-2016.aspx
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- a) Povinnou přílohou žádosti musí být vyjádření vedoucího pobytového pracoviště 

OAMP k obsahu žádosti a formě spolupráce se žadatelem – bez tohoto dokumentu 

může být žádost vyřazena. 

- b) Žadatel o dotaci musí navrhnout dny a časy poskytování služeb dle dohody s 

vedoucím pracovníkem pobytového pracoviště OAMP. 

- c) V žádosti musí být podrobně rozpracován způsob propagace poskytování 

asistenčních služeb přímo na pobytovém pracovišti OAMP. 

- d) Požadovaná kvalifikace: pracovníci projektu, kteří působí v přímém kontaktu s 

cizinci musí do 30.6.2016 úspěšně složit test zaměřený na pobytovou problematiku 

připravený OAMP (podmínka neplatí pro pracovníky, kteří poskytují služby 

cizincům prokazatelně alespoň 1,5 roku). Pokud nastoupí nový pracovník k žadateli 

po 31.5.2016 musí test složit do 3 měsíců po nástupu nebo v termínu dohodnutém s 

pracovníky OAMP. 

 2. streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů, 

 3. realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-

integračních kurzů a podpory lepší orientaci cizinců na pracovištích OAMP, 

 4. vzdělávání pracovníků oddělení pobytu cizinců OAMP a pracovníků státní správy či 

samosprávy, 

 5. podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců, 

 6. výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace 

cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace 

 7. aktivity zaměřené na informování veřejnosti o oblasti integrace cizinců 

Žadatelem mohou být: 

- spolky vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- obecně prospěšné společnosti  

- ústavy, nadace a nadační fondy 

- účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností 

- veřejné výzkumné instituce 

- podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i další právnické osoby, jejichž 

hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, 

vzdělávacích, výzkumných a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní 

ochrany dětí. 

Tyto organizace musí prokazatelně vyvíjet činnost v oblasti integrace cizinců nejméně jeden rok. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.5.6 Výzva k zasílání žádostí o poskytnutí státní dotace na výdaje 

realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na 

lokální úrovni v roce 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 

Mgr. Jan Kepka, tel. 974 832 305, email jan.kepka@mvcr.cz 

Informace o programu:  

Podrobné informace 

mailto:jan.kepka@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zasilani-zadosti-o-poskytnuti-statni-dotace-na-vydaje-realizovane-v-ramci-projektu-obci-na-podporu-integrace-cizincu-na-lokalni-urovni-v-roce-2016.aspx
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Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016 mohou být realizovány 

ve městech nebo městských částech, které usilují o podporu začleňování cizinců a harmonické 

vzájemné vztahy mezi cizinci a ostatními obyvateli obce. Projekty musí být souborem 

intenzivních a komplexních integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení stávající situace a 

zlepšení vzájemného soužití v dané lokalitě. 

 

Cílovou skupinou projektů jsou cizinci především z třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a většinová 

společnost v dané obci, městě či městské části. Ve výjimečných případech mohou být součástí 

cílové skupiny (jako doplňková cílová skupina) také občané zemí EU a držitelé mezinárodní 

ochrany (nad rámec podpory poskytované Státním integračním programem). Dotace jsou určeny 

na projekty neinvestiční. Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec nebo městská část. Vlastní 

podíl obce, na kterém se případně může spolupodílet i jiný nestátní subjekt, musí činit min. 10 % z 

celkových skutečných finančních nákladů na jednotlivý projekt. 

Žadatelem mohou být: 

- Obce 

- Městská část 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.5.7 Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků 

Policie České republiky a Hasičského sboru ČR pro rok 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra, odbor vzdělávání a správy policejního školství, Nad Štolou 936/3, 170 34 

Praha 7 

Informace o programu:  

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-verejne-prospesneho-programu-pro-rok-2016.aspx 

 

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a 

Hasičského záchranného sboru ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně 

pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru 

ČR. 

 

Cílovými kategoriemi realizovaného programu jsou příslušníci Policie ČR a Hasičského 

záchranného sboru ČR a zaměstnanci Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného 

sboru ČR, organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra 

k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým 

Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce. 

  

Cíle a hlavní zaměření programu: 

- 1. Získávání a zdokonalování znalostí, dovedností a návyků v oblasti tělesné nebo střelecké 

přípravy potřebných pro výkon služby a pro získávání a udržování fyzické kondice. 

- 2. Regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně pohybových aktivit. 

- 3. Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží pořádaných v oboru 

působnosti Ministerstva vnitra. 

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-verejne-prospesneho-programu-pro-rok-2016.aspx
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- 4. Pořádání vlastních místních, regionálních, celostátních i mezinárodních sportovních 

soutěží. 

- 5. Prezentace a propagace Ministerstva vnitra a Policie ČR nebo Hasičského záchranného 

sboru ČR na veřejnosti i uvnitř Ministerstva vnitra a Policie ČR nebo Hasičského 

záchranného sboru ČR. 

- 6. Podpora a rozvoj mezinárodního sportovního styku mezi policejními nebo hasičskými 

záchrannými sbory a ministerstvy vnitra. 

- 7. Reprezentace sportovních organizací Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru 

ČR v mezinárodních hasičských nebo policejních sportovních organizacích zejména USPE 

(Evropská sportovní policejní unie), USIP (Světová policejní sportovní unie), ESP 

(Evropská sportovní federace) a CICSP (Světová hasičská cyklistická federace. 

- 8. Podpora přípravy a účasti reprezentačních výběrů resortu na mezinárodních sportovních 

soutěžích vyhlašovaných USIP, USPE (mistrovství Evropy a mistrovství světa), ESP 

(Evropská sportovní federace) a CICSP (Světová hasičská cyklistická federace). 

- 9. Spolupráce s Ministerstvem vnitra v oblasti sportu v oboru jeho působnosti v rámci 

tělovýchovných a sportovních akcí a případně i v oblasti přípravy státní sportovní 

reprezentace. 

- 10. Podpora činnosti v regionech (např. sdruženými subjekty) ve výši minimálně 70 % 

poskytnuté dotace. 

Žadatelem mohou být: 

Veřejně prospěšný program má celostátní charakter a slouží k podpoře veřejně prospěšných 

činností nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO‟), které současně splňují tyto 

podmínky: 

- řadí se mezi okruh možných příjemců, který stanovuje usnesení vlády č. 470 ze dne 

15. června 2015 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním 

neziskovým organizacím pro rok 2016 

- deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost potřebnou pro příslušníky a 

zaměstnance resortu, 

- mají působnost a pokrytí (např. sdruženými subjekty) na celém území ČR (tj. v 

každém kraji). 

      

Spolky střešního typu předkládají žádost o státní dotaci na veřejně prospěšný program souhrnně za 

všechny sdružené subjekty. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.5.8 Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) 

Kontakt: 

Adresa pro doručení žádosti poštou: 

Ministerstvo vnitra ČR, Samostatné oddělení pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí, P.O.BOX 

21/SFV, 170 34 Praha 7 

 

V případě osobního doručení: 

Ministerstvo vnitra ČR, Samostatné oddělení pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí, Nad Štolou 

936/3, 170 34 Praha 7 

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:  
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Mgr. Irena Slaná, E-mail: irena.slana@mvcr.cz, Tel.: 974 832 462 

Ing. Lucie Trávníčková, E-mail: lucie.travnickova@mvcr.cz, Tel: 974 832 524 

Informace o programu:  

http://www.mvcr.cz/clanek/nove-vicelete-obdobi-2014-2020.aspx 

D.5.8.1  Výzva č. 9 - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC3/NC2 - 

Realizace nucených návratových operací 

Informace o programu:  

http://www.mvcr.cz/clanek/amif-vyzva-9.aspx 

 

Cílem výzvy je podpořit projekt zaměřený na zajištění efektivní a důstojné procedury pro nucené 

návraty státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup 

nebo pobyt na území České republiky. Konkrétně se jedná o zajištění základních kroků pro 

uskutečnění návratové operace – od zjištění totožnosti státních příslušníků třetích zemí, vydávání 

náhradních cestovních dokladů, nákup letenek pro státní příslušníky třetích zemí a případného 

zajištění policejního doprovodu (eskorty) při vyhoštění. V rámci projektu mohou být podpořeny 

pouze nucené návraty státních příslušníků třetích zemí mimo území EU. 

 

Aktivity budou zaměřeny primárně na: 

- zajištění a nákup letenek za účelem nuceného návratu státních příslušníků třetích 

zemí mimo území EU (případně zajištění jiné formy dopravy v odůvodněných 

případech, potřebnost jiné formy dopravy musí být odůvodněna v monitorovacích 

zprávách projektu); 

- zajištění policejního doprovodu (eskorty), včetně nákupu letenek a zajištění víz pro 

eskortu (potřebnost eskort v konkrétních případech musí být v monitorovacích 

zprávách projektu zdůvodněna); 

- identifikaci státních příslušníků třetích zemí; 

- zajištění náhradních cestovních dokladů státním příslušníkům třetích zemí; 

- komunikaci se zastupitelskými úřady a národními orgány třetích zemí, zejména za 

účelem ztotožnění státního příslušníka třetí země a vydání náhradního cestovního 

dokladu; 

 

Alokace výzvy: 12 500 000 Kč 

 

Pro tuto výzvu je oprávněným žadatelem: 

 – Ředitelství služby cizinecké policie (IČ 00007064) 

Termín uzávěrky: 

13. 9. 2016 

D.5.9 Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) 

Kontakt: 

Odbor azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Informace o programu:  

http://www.mvcr.cz/clanek/nove-vicelete-obdobi-2014-2020.aspx 

mailto:irena.slana@mvcr.cz
mailto:lucie.travnickova@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/nove-vicelete-obdobi-2014-2020.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/amif-vyzva-9.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/nove-vicelete-obdobi-2014-2020.aspx
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Seznam Výzev 

 

ISF se pak bude skládat ze dvou tematických částí: ISF-Hranice, která bude mít obdobnou 

působnost jako FVH, tedy ochranu vnějších hranic a vízovou politiku, a ISF-Policie, která se bude 

zabývat policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému zločinu a ochranou 

kritické infrastruktury. Tato část bude oblastí zcela novou, která v současnosti z fondů SOLID 

pokryta není. 

 

Shrnutí národního programu 
Vzhledem k povaze současných bezpečnostních výzev, nelze bezpečnostní politiku striktně členit podle 

dílčích bezpečnostních zájmů. Oblast bezpečnosti se velmi dynamicky vyvíjí, rozdíly mezi vnitřní a vnější 

bezpečností se stírají a je nutné, aby existující strategie byly na tuto skutečnost schopny flexibilně reagovat. 

Bezpečnostní systém České republiky (ČR) je otevřený a dynamicky se vyvíjející. Bezpečnostní systém 

musí neustále reagovat na měnící se podmínky a změny v bezpečnostním prostředí. 

 

Základním strategickým dokumentem bezpečnostní politiky je Bezpečnostní strategie ČR. Na ni následně 

navazují další strategie a koncepce. Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje a opatření k 

zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu. 

 

V rámci působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – část policie (ISF-P) bude ČR v budoucím víceletém 

finančním období 2014-2020 pokračovat v boji proti nejzávažnějším hrozbám, kterým čelí jak ČR, tak EU. 

Jako hrozby nejvíce ohrožující zájmy ČR, které navíc mají mezistátní přesah, byly identifikovány 

organizovaný zločin (se zvláštním důrazem na terorismus), kriminalita páchaná v kybernetickém prostředí 

nebo s pomocí nástrojů informačních technologií, dále drogová kriminalita, a to jak ve stádiu výroby, tak 

přepravy a prodeje a také kriminalita hospodářská. Velmi palčivým celospolečenským problémem zůstává 

korupce, která patologicky ohrožuje fungování společnosti, veřejné správy i politického systému. 

Vzhledem k tomu že finanční částka alokovaná ČR skrze ISF je značně omezená, není reálné pokoušet se 

obsáhnout všechny hrozby, respektive cíle předmětného nařízení. ČR na základě výstupů z politického 

dialogu, který vedla s Evropskou komisí, vybrala užší oblasti, v nichž bude zlepšení možné dosáhnout s 

omezenějším množstvím prostředků. ČR se tak rozhodla zbytečně nedrolit dostupné prostředky a cíleným 

způsobem koncepčně postihnout jen některé oblasti. 

 

Hlavní cíle, kterých ČR chce dosáhnout s pomocí ISF-P, jsou zejména: zajištění akceschopnosti vyšetřovat 

informační kriminalitu; zefektivnit boj proti závažnému zločinu zejména v oblasti kybernetiky, drog a 

finanční kriminality; vybudovat a provozovat sofistikovanější, účinnější a efektivnější pracoviště v boji 

proti organizovanému zločinu; zajistit kvalitní sběr, vyhodnocování a sdílení daktyloskopických dat; 

vytvářet účinná preventivní opatření; zlepšení mezinárodní policejní spolupráce (se třetími zeměmi 

prostřednictvím styčných důstojníků); zajištění odpovídajících personálních kvalit prostřednictvím 

relevantních školení; omezení možného dalšího traumatizování obětí a svědků trestných činů v trestním 

procesu, zejména pak dětí; ochrana kritické infrastruktury policejních dat ve smyslu kybernetické 

bezpečnosti; efektivní kontrola nebezpečných látek na mezinárodních letištích jakožto součásti kritické 

infrastruktury. 

 

Při hledání vhodných projektů ČR vychází a bude vycházet z platných národních a evropských strategií, ve 

výše zmíněných oblastech tedy zejména z Bezpečnostní strategie ČR a Evropské strategie vnitřní 

bezpečnosti, z nichž vychází řada dalších strategií a vládních dokumentů, které jsou tematicky zaměřeny na 

specifické problematiky, a dále z priorit politického cyklu. 

 

V rámci působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – část hranice (ISF-B) je situace pro ČR specifická. ČR 

je vnitrozemský stát sousedící výhradě se státy, které jsou členy schengenského prostoru a jedinou vnější 

hranicí jsou letiště s mezinárodním statusem. Tomuto faktu je podřízena strategie ochrany hranic a stejně 

tak budoucí využívání prostředků z ISF. Zásadním materiálem, který určuje strategii ČR v této oblasti, je 

tzv. „Národní schengenský plán 2014“ (NSP 2014). 

 

V oblasti vízové problematiky plánuje ČR dále rozvíjet NS-VIS, jehož předchozí etapy byly hrazeny s 

pomocí Fondu pro vnější hranice (FVH) a dostatečně a pravidelně proškolovat zaměstnance 

http://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-vyzvy.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.mvcr.cz/soubor/narizeni-o-isf-hranice-515-2014-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/narizeni-o-isf-policie-513-2014-pdf.aspx
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zastupitelských úřadů ve vízovém procesu. Tyto aktivity povedou ke zefektivnění procesu a jeho usnadnění 

pro žadatele o vízum, což je hlavním cílem ČR v oblasti vydávání víz. K tomuto dopomůže i spolupráce s 

ostatními členskými státy prostřednictvím zastupování při vydávání víz. Základním strategickým 

dokumentem pro oblast vízové politiky je stejně jako pro oblast ochrany hranice NSP 2014. 

 

Cílem ČR je zajistit efektivní ochranu své vnější hranice (i s využitím informačních systémů využívajících 

biometrické informace), zabránit nelegálnímu překračování vnější hranice a v rámci toho odhalovat osoby 

nesplňující podmínky pro vstup na území ČR. Dále rozvíjet informační systémy ochrany hranic s vizí tzv. 

„Smart Borders“; rozšiřovat a podporovat spolupráci a výměnu informací orgánů ochrany hranic a 

podporovat odhalování padělaných a pozměněných cestovních dokladů. 

 

V rámci ISF-B je přibližně 28 % částky alokováno na specifický cíl 1, 64 % na cíl 2 a 8 % na technickou 

pomoc. V rámci ISF-P je přibližně 84 % částky alokováno na specifický cíl 5, 10 % na cíl 6 a 6 % na 

technickou pomoc. 

D.5.9.1  ISF: Výzva č. 5 Výzva pro Policii ČR – podpora společné vízové 

politiky 

Informace o programu:  

http://www.mvcr.cz/clanek/isf-vyzva-c-5.aspx 

 

Celková alokace výzvy: 15 000 000 Kč 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 Kč 

Maximální možná podpora z ISF je stanovena následovně: 11 250 000 Kč 

 

Popis podporovaných aktivit v rámci opatření: 

 

 Rozvoj funkcionalit systému VIS 

Cílem tohoto opatření je změna, vylepšení a upgrade funkcionalit Vízového informačního systému 

(VIS). Změny systému vyplývají zejména z nutnosti promítnutí změn unijní vízové politiky, 

kterou přineslo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 

2009 o kodexu Společenství o vízech (dále jen „vízový kodex). Z rozhodnutí členských států a 

Evropské komise je nutné tyto změny provést po dokončení celosvětového roll outu VIS, ke 

kterému došlo v listopadu 2015. Jedná se o sadu změn označovanou za „VISA CODE PLUS“. 

 

Změny systému VIS prováděné v rámci tohoto opatření jsou primárně definovány dokumentem 

Maintenance in Working Order HOME-C2-2011-03 MWO - CD52 – VIS Interface Control 

Document v 02 00 00 vydaným Evropskou agenturou pro správu IT systémů velkého rozsahu v 

oblasti svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA). V rámci opatření je přípustné provádět změny 

definované také aktualizovanými verzemi tohoto dokumentu, případně dalších dokumentů, které k 

této problematice vydala EU LISA. 

Žadatelem mohou být: 

Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky ve znění pozdějších předpisů. 

Termín uzávěrky: 

5. 8. 2016. 

http://www.mvcr.cz/clanek/isf-vyzva-c-5.aspx
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D.5.10 Prevence korupčního jednání v roce 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3/936, 170 34 Praha 7, kontaktní 

osoba: Václav Mlynařík – vaclav.mlynarik@mvcr.cz 

Informace o programu:  

http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-

prevence-korupcniho-jednani-v-roce-2016.aspx 

 

Dotaci lze poskytnout pouze na projekty zaměřené na: 

 seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého 

postoje vůči korupčním praktikám, 

 zvýšení informovanosti občanů – přímých nebo nepřímých obětí korupce – možnostech 

právních nástrojů boje proti korupci včetně tvorby webových stránek, 

 vytváření analytické a poradenské struktury včetně vlastního bezplatného poskytování 

tohoto poradenství a propagace těchto struktur, 

 posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni, 

 zvyšování právního povědomí v oblasti korupčního jednání u zaměstnanců státní správy a 

samosprávy a motivace v ohlašování korupčního jednání.. 

  

Dotační prostředky lze použít na: 

- právní poradenství, 

- mzdové prostředky, které jsou odměnou za realizaci projektu, včetně příslušných 

odvodů v rozsahu stanoveném podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- ostatní osobní výdaje bezprostředně související s realizací projektu (v rámci 

dohody o provedení práce), 

- zřízení knihoven právních protikorupčních materiálů, 

- ostatní provozní náklady, neinvestiční náklady (vybavení nábytkem a technikou 

nutnou k realizaci projektu) maximálně do výše 70%, 

- zpracování a tisk informačních materiálů týkajících se realizace projektu, 

- tlumočnické služby (u obětí korupce – cizinců), 

- úhradu cestovních náhrad spojených s tuzemskými cestami bezprostředně 

souvisejících s projektem (v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), 

- telekomunikační a poštovní služby bezprostředně související s projektem, 

- náklady na organizaci setkání s občany (pronájem sálů, ozvučení, doprava). 

Žadatelem mohou být: 

- spolky (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.) 

- ústavy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.) 

- obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) 

- právnické osoby církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.),  

- nadační fondy, které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence korupčního 

jednání nejméně jeden rok. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

mailto:vaclav.mlynarik@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-prevence-korupcniho-jednani-v-roce-2016.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-prevence-korupcniho-jednani-v-roce-2016.aspx
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D.5.11 Prevence drogové kriminality v pohraničí 

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3/936, 170 34 Praha 7, kontaktní 

osoba: Ing. Helena Linhartová – helena.linhartova@mvcr.cz 

Informace o programu:  

http://www.mvcr.cz/clanek/mimoradny-dotacni-program-prevence-drogove-kriminality-v-

pohranici-v-roce-2013.aspx 

 

Dotace se poskytují na realizaci projektů, které přispívají k naplňování následujících cílů: 

 A. prevence před zapojením se do drogové kriminality: 

- zvýšení povědomí o rizicích a důsledcích zapojení se do nelegálního obchodu s 

drogami (sankce – trestněprávní, u cizinců včetně pobytových, sociální oblast – 

důsledky při uplatnění sankcí na rodinu, děti, bezprostřední okolí, bezpečnostní – 

co znamená stát se součástí kriminálního prostředí), 

- zvýšení povědomí o nebezpečí vyplývajících z nelegální výroby drog (zejména 

metamfetaminu a marihuany) – jak pro výrobce samotné, tak pro bezprostřední 

okolí (nebezpečí vzniku jedovatých zplodin a jejich úniku, výbuchu, požáru atd.), 

- pravidelný kontakt s drogou – výrazné riziko stát se uživatelem, 

 B. zvýšení motivace ke spolupráci s Policií ČR při odhalování drogové kriminality: 

- proč je důležité informovat Policii ČR o existenci drogové kriminality (v 

návaznosti na předchozí bod), 

- způsoby a formy předávání informací Policii ČR (osobně, tel., e-mail, i anonymně 

– s uvedením příslušných kontaktů), 

- následný postup při předání informace Policii ČR (motivace k podávání svědectví), 

 C. prevence užití/užívání drog 

- rizika spojená s jednorázovým užitím drogy, 

- vznik závislosti, 

- důsledky závislosti (zdravotní, sociální, další ...). 

 

Dotaci lze poskytnout pouze na projekty realizované v příhraničí krajů Plzeňského, Ústeckého, 

Karlovarského, Libereckého a Jihočeského. 

Žadatelem mohou být: 

- občanská sdružení 

- obecně prospěšné společnosti 

- právnické osoby církví. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.5.12 Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 se zaměřením 

na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech 

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Studzinská, tel. 974 832 368, e-mail: 

veronika.studzinska@mvcr.cz 

mailto:helena.linhartova@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/mimoradny-dotacni-program-prevence-drogove-kriminality-v-pohranici-v-roce-2013.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/mimoradny-dotacni-program-prevence-drogove-kriminality-v-pohranici-v-roce-2013.aspx
mailto:veronika.studzinska@mvcr.cz
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Informace o programu:  

Podrobné informace 

 

Dotaci lze poskytnout na projekty zaměřené na: 

- a) aktivizační programy pro seniory v oblasti prevence domácího násilí a trestné činnosti 

páchané na seniorech, 

- b) na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na 

medializaci problematiky domácího násilí páchaném na seniorech v domácím prostředí, 

- c) na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na 

medializaci problematiky násilí páchaném na seniorech v institucionalizovaném prostředí; 

- d) na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na 

medializaci problematiky trestné činnosti páchané na seniorech; 

 

Dotační prostředky lze použít zejména na: 

- a) realizaci nově vznikajících a podporu již existujících aktivizačních programů pro 

seniory v oblasti prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech, 

- b) propagaci a medializaci aktivizačních programů pro seniory směrem k odborné i 

širší veřejnosti, 

- c) zpracování, výrobu a distribuci instrukčních a informačních letáků a publikací 

související s dotačním titulem, 

- d) specifické osvětové a vzdělávací akce (kulaté stoly, semináře, network, 

výcvikové programy atd.), 

- e) úhradu cestovních náhrad spojených s tuzemskými cestami, bezprostředně 

souvisejícími s projektem (v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), 

- f) ostatní provozní náklady, neinvestiční náklady (vybavení nábytkem a technikou 

nutnou k realizaci projektu) maximálně do výše 70% hodnoty pořizované věci, 

- g) telekomunikační a poštovní služby bezprostředně související s projektem, 

- h) osobní výdaje bezprostředně související s projektem (např. dohody o provedení 

práce), 

- i) mzdové prostředky, které jsou odměnou za realizaci projektu, včetně příslušných 

odvodů v rozsahu stanoveném podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů 

Žadatelem mohou být: 

- spolky 

- obecně prospěšné společnosti 

- ústavy 

- nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.) 

- obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.)  

- účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností (zřízená podle 

zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence 

domácího násilí na seniorech nejméně jeden rok. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-statni-dotace-v-ramci-dotacniho-programu-prevence-socialne-patologickych-jevu-pro-rok-2016.aspx
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D.5.13 Dotační program pro NNO provozující evropské krizové či 

asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v ČR pro rok 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 

Kontaktní osoba: PhDr. Petra Binková, Ph.D., tel. 974 832 571, e-mail: petra.binkova@mvcr.cz 

Informace o programu:  

Podrobné informace 

 

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) vyhlašuje v rámci 

systémového řešení udržitelnosti evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111 a 

116 006 schváleném ministrem vnitra dne 30. 7. 2015 dotační program pro nestátní neziskové 

organizace provozující v České republice tyto tři výše uvedené evropské linky. 

 

Dotaci lze poskytnout na financování hrazení telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů 

linek 116 000, 116 111 a 116 006 (dále též „116 xxx“) v České republice. Jako telekomunikační 

služby a poplatky se rozumí následující: 

 a) základní telekomunikační poplatky: 

- paušální poplatek na provoz linky 116 xxx 

- všechny ostatní příchozí a odchozí hovory 

 b) další telekomunikační poplatky: 

- poplatky za internetové připojení související s poskytovanou službou 

- provoz záložních telefonů pro případ výpadku internetového připojení 

 c) licenční poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu 

 d) údržba a opravy pobočkové ústředny ze strany operátora 

Žadatelem mohou být: 

- spolky,  

- ústavy,  

- nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné 

společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.)  

- účelová zařízení registrovaných církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které 

jsou prokazatelně provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či 

asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006, a to na území České republiky. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.6 Ministerstvo kultury ČR 

Kontakt: 

Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, tel.: 

257 085 111, fax.: 224 318 155, email: posta@mkcr.cz ; www.mkcr.cz  

Přehled grantů a dotací MK ČR  

mailto:petra.binkova@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-pro-nestatni-neziskove-organizace-provozujici-evropske-krizove-ci-asistencni-linky-116-000-116-111-a-116-006-v-cr-pro-rok-2016.aspx
mailto:posta@mkcr.cz
http://www.mkcr.cz/
https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html
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D.6.1 Programy odboru památkové péče 

Dotační programy 

D.6.1.1 Podpora pro památky UNESCO 

Kontakt: 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oddělení ochrany kulturních památek, Maltézské 

náměstí 1, 118 01 Praha 1 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Hlubuček. 

Aktualita: 

Ministerstvo kultury aktualizovalo Formulář pro vypořádání vyúčtování dotace z programu 

podpora pro památky UNESCO. 

Nový formulář je ve formátu exe a má 3 listy: 

- Přehled vyúčtování 

- Přehled účetních dokladů 

- Pokyny k vyplnění vyúčtování 

 

V podmínkách vyúčtování dotace se mění pouze samotný formulář, vše ostatní zůstává 

nezměněno a řídí se rozhodnutím o poskytnutí dotace a příkazem ministryně kultury č. 39/2012. 

Informace o programu:  

Podrobné informace 

 

Dotace budou poskytovány na projekty, které naplní některou z níže uvedených priorit: 

 Priorita č. 1 Management plan (zpracování nebo aktualizace existujícího) 

 Priorita č. 2 Vědecko-výzkumné projekty vztahující se k památkám, pro něž je Program 

určen a prohlubující poznání o jejich historii a hodnotách směřujících ke kvalitní péči o ně 

(např. archivní výzkum, stavebně historické průzkumy, odborné expertizy) 

 Priorita č. 3 Prezentace, propagace a edukace památek, na které je Program zaměřen (např. 

označení památek a související základní informace; konference, semináře a workshopy 

tematicky spojené s prezentací, péčí či přípravou nominace; publikační projekty zaměřená 

na různé cílové skupiny návštěvníků památek a osvětově výchovné projekty týkající se 

těchto památek, zvláště pak na odborné monografické publikace) 

Žadatelem mohou být: 

Oprávněným žadatelem o dotaci je fyzická či právnická osoba, které lze poskytnout dotaci podle § 

7 odst. 1 písm. d), e), f), g), j) a 1) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. 

V České republice jsou k datu vyhlášení této výzvy na Seznamu světového dědictví tyto statky:  

- Historické jádro Prahy a Průhonický park,  

- Historické jádro Českého Krumlova,  

- Historické jádro Telče,  

- Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou,  

- Kutná Hora: Historické jádro města s kostelem svaté Barbory a katedrála Panny 

Marie v Sedlci,  

- Kulturní krajina Lednicko-Valticko,  

- Vesnická památková rezervace Holašovice,  

- Zahrady se zámkem v Kroměříži,  

https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html
https://www.mkcr.cz/program-podpora-pro-pamatky-unesco-279.html
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- Zámek v Litomyšli,  

- Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci,  

- Vila Tugendhat v Brně,  

- Židovská čtvrt‘ a bazilika svatého Prokopa v Třebíči. 

Termín uzávěrky: 

30. 9. (každoročně) 

D.6.1.2  Havarijní program 

Kontakt: 

Ústřední koordinátor Programu:  

Oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové 

péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111, fax: 257 085 511 

Potřebné informace a odborně metodickou pomoc při alokaci rozpočtových prostředků v 

Programu bezplatně poskytuje vlastníkům kulturních památek Národní památkový ústav 

prostřednictvím svých územních odborných pracovišť: 

Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v Brně, Nám.Svobody 8, 601 54 Brno, tel. 

542 536 111, fax 542 210 536, brno@brno.npu.cz , http://www.npu.cz/npu/uop/371/kde/  

Informace o programu:  

Informace na stránkách MK ČR  

 

Program je určen na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, 

zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech (včetně opravy 

nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy). 

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž náklady (ať již celkové – víceleté 

nebo jednoroční) přesáhnou limit 2 mil. Kč bez DPH, nejde-li o případ zvláštního zájmu státní 

památkové péče, jako je např. urychlené odstranění škod vzniklých na kulturní památce živelnou 

událostí nebo požárem. 

Podíl vlastníka kulturní památky na úhradě nákladů spojených s provedením její obnovy by neměl 

být menší než 40%. 

Žadatelem mohou být: 

vlastník kulturní památky 

Termín uzávěrky: 

Program je vyhlašován každoročně s uzávěrkou do konce ledna na příslušný rok. 

D.6.1.3  Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón 

Informace o programu: 

Informace na stránkách MK ČR  

 

Program je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech 

našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny.  

mailto:brno@brno.npu.cz
http://www.npu.cz/npu/uop/371/kde/
https://www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html
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Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město 

zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem 

na obnově kulturní památky. 

Finanční příspěvky v Programu lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, 

církví, jiných právnických a fyzických osob, příp. krajů. 

Příspěvky se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot a na 

podporu oprav objektů, kde dochází k využití pro kulturně výchovnou nebo jinou veřejně 

prospěšnou činnost a kde bude provoz a údržba zajišťována právnickou, popř. fyzickou osobou 

neziskového typu. 

Žadatelem mohou být: 

města a obce, kraje, církve, jiné právnické a fyzické osoby 

Termín uzávěrky: 

Vlastníci kulturních památek předloží formuláře městu (obci) do 25. Března 2016. 

Město (obec) pak předloží Ministerstvu kultury písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace do 

4. dubna 2016. 

Žádost na obnovu nepamátkového objektu podává vlastník – obec, město písemně (originál!) do 

15. 6. kalendářního roku. 

D.6.1.4  Program záchrany architektonického dědictví 

Informace o programu: 

Informace na stránkách MK ČR  

 

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást 

našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a 

podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně 

těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do Programu se 

přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky 

Cíle Programu:   

 záchrana ohrožených nemovitých kulturních památek efektivní a rychlou obnovou, 

 využití těchto památek ke zvýšení celkové kvality životního prostředí a pro kulturní, 

společenské, veřejně prospěšné a ekonomické účely, 

 získání všech zdrojů přicházejících v úvahu a snižování potřeby příspěvku na obnovu 

kulturních památek ze státního rozpočtu, 

 zvýšení efektivnosti správy a provozu kulturních památek. 

Žadatelem mohou být: 

vlastník nebo organizace, která má k památce právo hospodaření 

Termín uzávěrky: 

- jde-li o národní kulturní památkum, předloží žádost v termínu do 15. září 2016  

Následně vlastník žádost doručí odboru památkové péče Ministerstva kultury nejpozději 

do 30. září 2016. Neúplně vypracovaná žádost, jakož i žádost postrádající stanovené doklady a 

projekt záchrany kulturní památky (u nezařazených akcí v roce 2016 a nových akcí), může být 

vyřazena z posuzování. V roce 2017 budou přednostně zařazovány do Programu akce tzv. 

pokračující. 

https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html
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D.6.1.5  Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové 

zóny a krajinné památkové zóny 

Kontakt: 

Ústřední koordinátor Programu: Oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných 

území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 437. 

Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v Brně, Nám.Svobody 8, 601 54 Brno, tel. 

542 536 111, fax 542 210 536, brno@brno.npu.cz , http://www.npu.cz/npu/uop/371/kde/ 

Informace o programu: 

Informace na stránkách MK ČR  

Program se zaměřuje na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek 

lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, 

které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích. 

Podíl vlastníka nesmí být menší než 20 %. Příspěvky od 80 tis. Kč, do 2 mil. Kč bez DPH. 

 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 2. prosince 2015 dotační program 

na obnovu kulturních památek pro rok 2016. Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní 

památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2016 na místně příslušných územních 

odborných pracovištích Národního památkového ústavu. 

Žadatelem mohou být: 

vlastník (správce, jde-li o majetek České republiky) kulturní památky  

Termín uzávěrky: 

Uzávěrka je každoročně na konci ledna. 

D.6.1.6  Program restaurování movitých kulturních památek 

Informace o programu: 

Informace na stránkách MK ČR  

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou 

(restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly 

výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných 

veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. 

Žadatelem mohou být: 

vlastník nebo organizace vykonávající k movité kulturní památce právo hospodaření 

Termín uzávěrky: 

Průběžně – Návrh na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do Programu restaurování 

movitých kulturních památek předkládá vlastník prostřednictvím příslušného územního odborného 

pracoviště Národního památkového ústavu do 30.6. 

mailto:brno@brno.npu.cz
http://www.npu.cz/npu/uop/371/kde/
https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-vesnicke-pamatkove-zony-a-krajinne-pamatkove-zony-284.html
https://www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html
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D.6.1.7  Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 

rozšířenou působností 

Kontakt: 

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané 

do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytují vlastníkům 

ministerstvo, případně obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

Ústředním koordinátorem Programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově 

chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111, fax: 257 328 

310. 

Informace o programu: 

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-

pusobnosti-274.html 

 

Cílem programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek ČR a přispívat 

tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu ČR v souladu s účelem zákona č. 

20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu ČR na příslušný 

kalendářní rok. 

 

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních 

památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními 

památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní 

památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato 

stavba kulturní památkou. 

 

Z  programu nelze hradit náklady na modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, 

elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové 

typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.; na úpravy veřejných 

prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy; na pořízení stavebně-historického a 

restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, 

jestliže byl na stejnou kulturní památku ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních 

programů ministerstva v oblasti památkové péče. 

 

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální 

výše příspěvku je 50 tis. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

vlastníci kulturní památky 

Termín uzávěrky: 

Program se realizuje ve dvou základních kolech: uzávěrka příjmu žádostí prvního kola 28. 2., 

druhého kola 30. 4. a doplňkovém kole 15. 9. 

D.6.1.8  Program podpora záchranných archeologických výzkumů 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
https://www.mkcr.cz/program-podpora-zachrannych-archeologickych-vyzkumu-272.html
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Byl založen společným opatřením ministerstev kultury a financí jako jeden z nástrojů plnění 

mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 

Evropy na podporu záchranných archeologických výzkumů prováděných příspěvkovými 

organizacemi zřizovanými Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti. 

D.6.1.9  Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených 

povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Program Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro 

podporu záchrany a obnovu kulturních památek. Tato podpora je poskytována formou dotace ze 

státního rozpočtu. 

Program je otevřen pro státní organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo kultury, resp. stát, 

dále pro kraje, města, obce, fyzické osoby, církve, náboženské společnosti a kulturní instituce, u 

kterých není zřizovatelem MK, resp. stát. Účast státního rozpočtu na financování projektů je 

realizována na základě předložení žádosti doložené rozsahem poškození objektu, spolu s 

dokladem o zapsání objektu na seznamu chráněných kulturních objektů. 

 

Dotaci nelze poskytnout na akce, u kterých je uplatňováno pojistné plnění v plném rozsahu 

vzniklé škody, u akcí s částečným pojistným plněním lze poskytnout dotaci v přiměřeném podílu. 

 

Program Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zpracován 

na základě údajů o struktuře a charakteru poškození kulturních památek povodní v roce 2013 

zpracovaných garanty Národního památkového ústavu. Program bude postupně aktualizován v 

souladu s měnícími se požadavky na krytí potřeb a doplňován o nové potřeby, zdroje. 

 

Program obsahuje podprogramy (subtituly): 

134V611 Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu 

134D612 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí 

134D613 Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob 

134D614 Podpora obnovy kulturních památek v majetku církví a náboženských společností 

Žadatelem mohou být: 

- státní organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo kultury 

- kraje,  

- města,  

- obce,  

- fyzické osoby,  

- církve,  

- náboženské společnosti a kulturní instituce 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

https://www.mkcr.cz/podpora-zachrany-a-obnovy-kulturnich-pamatek-poskozenych-povodni-a-privalovymi-desti-v-cervnu-r-2013-273.html
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D.6.1.10 Program kulturní aktivity v památkové péči 

Kontakt: 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, 

Ing. Vladimíra Applová, telefon 257 085 418, e-mail: vladimira.applova@mkcr.cz. 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Budou podpořeny zejména projekty zaměřené na aktivity: 

- sborníky, periodika 

- konference, sympozia, semináře 

- přednášky 

- veřejné soutěže, přehlídky a výstavy 

- ostatní vlastní projekty 

 

Ministerstvo kultury nepodporuje akce lokálního a komerčního charakteru, ani běžnou činnost 

organizací. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky (dříve občanská sdružení),  

- obecně prospěšné společnosti registrované nebo založené do 31. 12. 2013 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky (říjen). 

D.6.2 Regionální a národnostní kultura 

Každoročně jsou vyhlašovány následující programy (v závorce uveden termín uzávěrky): 

Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2016 

 

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR (19.10.2015) 

Podpora integrace příslušníků romské menšiny (23. 10. 2015) 

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (30.9.2015, 

29.4.2016) 

Podpora regionálních kulturních tradic (30.9.2015, 29.4.2016) 

Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit (21.9.2015) 

Podpora tradiční lidové kultury (18.9.2015) 

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů (18.9.2015) 

Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního 

umění a tradiční lidové kultury (30. 4. 2016) 

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit (30.9.2015) 

https://www.mkcr.cz/program-kulturni-aktivity-v-pamatkove-peci-280.html
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2016-1212.html
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D.6.3 Muzea, galerie a ochrana movitého dědictví 

D.6.3.1  Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 

Kontakt: 

Ministerstvo kultury, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, Maltézské 

náměstí 471/1, 118 11 Praha 1  

Informace o programu: 

Informace na stránkách MK ČR 

 

Program je rozdělen do těchto částí: 

A. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, 

bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami - z důvodu změny přenosové frekvence 

rádiové sítě SCO P ČR 

Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují na 

vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy, 

kulturní památky a národní kulturní památky, případně jiné předměty kulturní hodnoty 

mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, elektrickou 

zabezpečovací signalizací (EZS), elektrickou požární signalizací (EPS), uzavřeným kamerovým 

okruhem (CCTV) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními systémy a 

mechanickými zábranami. Finanční prostředky se dále poskytují v odůvodněných případech také 

na údržbu a zkvalitňování již instalovaných EZS a EPS a CCTV.   

 

Finanční prostředky se poskytují vlastníkům předmětů movitého kulturního dědictví nebo jimi 

pověřeným správcům těchto předmětů za předpokladu, že jsou zároveň vlastníky budovy, ve které 

mají být zabezpečovací systémy instalovány, nebo s ní hospodaří. 

B. Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 

Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují na 

vybavení a provoz pracovišť, zajišťujících evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v 

digitální podobě.  

Jedná se o: 

 Národní památkový ústav,  

 vlastníky sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) 

zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 

zákonů, 

 specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech 

Římskokatolické církve. 

C. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 

Finanční prostředky neinvestiční povahy v této části programu se poskytují na zakoupení těchto 

předmětů: 

- předměty kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., nebo obdobné předměty 

mimořádného významu  

- předměty navržené k prohlášení za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle 

zákona č. 20/1987 Sb., 

- předměty prohlášené za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 

20/1987 Sb., jejichž získání je 

https://www.mkcr.cz/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi-525.html
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- reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou 

předmětu vydaného v restitučním řízení, 

- zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce 

sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, 

- reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a 

zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně 

náležejícího; 

- předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, které zároveň splňují kritéria předmětu kulturní 

hodnoty, jejichž získání je  

- zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 citovaného 

zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury. 

D. Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 

Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy se poskytují: 

 na vybavení a zkvalitnění restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť 

muzeí a galerií 

 na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky 

zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, 

odvlhčovače, zavlhčovače apod.) 

 na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou 

dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, 

měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) 

 na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek 

zapsaných v CES. 

E. Uplatnění předkupního práva státu 

Finanční prostředky investiční i neinvestiční povahy se poskytují na zakoupení předmětů 

vymezených níže. 

Předmětem výkupu budou: 

- movité věci, popřípadě jejich soubory, prohlášené za kulturní památky podle 

zákona č. 20/1987 Sb. 

- movité věci, popřípadě jejich soubory, prohlášené za národní kulturní památky 

podle zákona č. 20/1987 Sb. 

Termín uzávěrky: 

Část A, 2. Kolo - 15. 9. 2016 

Část B a D – Je po termínu uzávěrky. 

Část C – 31. 8. 2016. 

D.6.3.2  Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných 

veřejných služeb muzeí a galerií 

Kontakt: 

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury, Maltézské 

náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana, anna.joklova@mkcr.cz nebo telefonicky na čísle   

257 085 458 – Anna Joklová. 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

mailto:anna.joklova@mkcr.cz
https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-zamerenych-na-poskytovani-standardizovanych-verejnych-sluzeb-muzei-a-galerii-526.html
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Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií vypisuje výběrové dotační řízení na 

rok 2016 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných 

veřejných služeb muzeí a galerií. 

 

Podle ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou na základě výběrového 

dotačního řízení ze státního rozpočtu poskytovány v roce 2015 dotace na projekty zaměřené na 

naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je: 

 

- poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb 

spravují, ve smyslu ustanovení § 10a odst. 2 písm. d) zákona, podle přílohy tohoto 

výběrového dotačního řízení. 

 

Výběrové dotační řízení je vypsáno pro garanty standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, 

podle ustanovení § 2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných 

veřejných služeb (muzeí a galerií). 

 

Do výběrového dotačního řízení bude přijat projekt na základě řádně vyplněné žádosti, včetně 

požadovaných příloh. 

 

Do výběrového dotačního řízení bude přijat projekt, který bude v roce 2016 plně realizován nebo 

realizována taková jeho část, která zajistí samostatný výstup, jehož rentabilita je nesporná, i když 

v dalším období nebude možné na dokončení projektu ze státního rozpočtu přispět. 

 

Do výběrového dotačního řízení bude přijat projekt, který nejméně z 30 % financuje v roce 2016 

buď garant, nebo jiný subjekt; v případě, že projekt bude financovat jiný subjekt, je třeba doložit 

žádost o dotaci buď smlouvou s tímto subjektem, nebo smlouvou o smlouvě budoucí. 

 

Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských 

fondů a dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí 

souběh těchto zdrojů činit více než 70% celkových nákladů projektu. Duplicitní úhrada stejných 

nákladů na projekt z více různých zdrojů ze státního rozpočtu není dovolena. 

Žadatelem mohou být: 

- pro garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle 

ustanovení § 2 odst. 8 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů 

standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky (listopad). 

D.6.3.3  Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ pro rok 2016 

Kontakt: 

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury, Maltézské 

náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana, anna.joklova@mkcr.cz nebo telefonicky na čísle   

257 085 458 – Anna Joklová. 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

mailto:anna.joklova@mkcr.cz
https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-vychovne-vzdelavacich-aktivit-v-muzejnictvi-527.html
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Dotace budou udělovány v těchto tematických okruzích: 

 Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích 

programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách.   

Žadatelem mohou být: 

- muzejní organizace s akreditací MŠMT k provádění vzdělávacích programů 

- školy, které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

- vysoké školy 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.6.3.4  Podpora projektů expozic a výstav sbírek muzejní povahy 

Informace o programu: 

https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-expozic-a-vystav-sbirek-muzejni-povahy-1352.html 

 

Dotace budou udělovány pro některý ze zde uvedených tematických okruhů: 

1) instalaci expozic nebo výstav  

2) zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Do výběrového řízení bude přijat projekt, který nejméně z 30 % financuje v roce 2016 buď 

předkladatel, nebo jiný subjekt. V případě, že projekt bude financovat jiný subjekt, je třeba doložit 

žádost o dotaci buď smlouvou s tímto subjektem, nebo smlouvou o smlouvě budoucí.  

Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských 

fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí 

souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu. Duplicitní úhrada stejných 

nákladů na projekt z více z různých zdrojů ze státního rozpočtu není dovolena. 

Žadatelem mohou být: 

- určeno pro žadatele, kteří jsou vlastníky nebo správci sbírky zapsané v Centrální 

evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury, mimo příspěvkových 

organizací zřizovaných Ministerstvem kultury. 

Termín uzávěrky: 

15. 9. 2016 

D.6.4  Církve a náboženské společnosti 

Kontaktní osoba: 

Ing. L. Princová, tel: 257 085 579, e-mail: princova.libuse@mkcr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace, dokumenty  

 

Odbor církví Ministerstva kultury každoročně vyhlašuje tato grantová řízení: 

Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků 

https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-expozic-a-vystav-sbirek-muzejni-povahy-1352.html
mailto:princova.libuse@mkcr.cz
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-28.html
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Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních 

místech), nebo činnosti (např. koncertní či přednáškové cykly, pravidelná setkání duchovně-

kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou 

činností registrovaných církví a náboženských společností. 

Vzhledem k omezené výši finančních prostředků budou preferovány projekty s nadregionální a 

celostátní působností (např. ekumenická setkání, výstavy, koncerty duchovní a současné 

křesťanské hudby). Dotace se poskytují pouze na akce neinvestičního charakteru. 

Žadatelé o dotaci - spolky. 

 

Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností 

Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních 

místech) nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního 

charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností 

registrovaných církví a náboženských společností. 

Vzhledem k omezené výši finančních prostředků budou preferovány projekty s nadregionální a 

celostátní působností, určené široké veřejnosti, dále pak akce spojené s významnými výročími. 

Dotace se poskytují pouze na akce neinvestičního charakteru. 

Žadatelé o dotaci - církve a náboženské společnosti. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.6.5  Literatura a knihovny 

Podrobné informace 

 

Oddělení knihoven vyhlašuje každoročně grantová řízení pro oblast knihoven dne 31. 9., uzávěrka 

je stanovena na 10. 12.   

Pro oblast literatury se vyhlašují dotační řízení zpravidla začátkem září, uzávěrka je stanovena na 

začátek října pro žádosti o dotace na literární akce a na 2. listopadu pro žádosti o dotace na 

literární časopisy a knihy. 

D.6.5.1  Nekomerční projekty z oblasti knihoven 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – 

Malá Strana, http://www.mkcr.cz, http://visk.nkp.cz/ 

- Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8,9) 

- Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21) 

- PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338 

Informace o programu: 

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-2-kola-vyberoveho-dotacniho-rizeni-visk-1-1427.html 

 

Podporované projekty: 

 Veřejné informační služby knihoven – VISK 

- Podprogram VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace 

Koncepce rozvoje knihoven v ČR 

 

Program je zaměřen především na tyto činnosti: 

https://www.mkcr.cz/vyberova-a-dotacni-rizeni-25.html
http://www.mkcr.cz/
http://visk.nkp.cz/
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-2-kola-vyberoveho-dotacniho-rizeni-visk-1-1427.html
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- koordinace aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich 

obsahového zaměření a cílů, 

- realizace projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven. 

Žadatelem mohou být: 

- provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) 

- spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či 

jejich podpora. 

Termín uzávěrky: 

5. srpna 2016. 

D.6.5.2  Česká knihovna pro rok 2016 

Kontakt: 

Moravská zemská knihovna v Brně, Česká knihovna, Zdeňka Machková, Kounicova 65a, 601 87 

Brno, tel.: 541 646 301, e-mail: ceskaknihovna@mzk.cz 

Informace o programu: 

https://www.mkcr.cz/ceska-knihovna-2016-vyberove-dotacni-rizeni-pro-knihovny-1272.html 

Podmínky 

 

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje projekt ČESKÁ 

KNIHOVNA pro rok 2016. 

 

Projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované 

beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné a vybrané 

vysokoškolské knihovny. 

 

Cílem projektu je podpora široké sítě subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, veřejným 

profesionálním knihovnám, evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, včetně knihoven filozofických a 

pedagogických fakult vysokých škol a zároveň i vydavatelům české literatury. 

 

Tento veřejně prospěšný projekt podporuje odbyt nekomerčních a komerčně problematických 

titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární 

vědy, kritiky a věd příbuzných a jejich distribuci do uvedených knihoven dle jejich vlastního 

výběru. 

Žadatelem mohou být: 

- profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol literárního zaměření, 

které jsou veřejně přístupné 

- Vydavatel 

Termín uzávěrky: 

Termín uzávěrky pro vydavatele – je po termínu uzávěrky. 

Termín uzávěrky pro knihovny – je po termínu uzávěrky. 

https://www.mkcr.cz/ceska-knihovna-2016-vyberove-dotacni-rizeni-pro-knihovny-1272.html
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/podminky_projektu_2016.pdf
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D.6.6  Odbor zahraniční vztahy 

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací: 

Mgr. Tereza Šafránková, e-mail: tereza.safrankova@mkcr.cz, tel.: +420 257 085 513 

Ministerstvo kultury - zahraniční odbor, Maltézské nám. 1, Praha l. 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Odbor zahraniční přiděluje granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se 

zahraničími partnery. 

Granty jsou určeny pro organizátory vysílaných nebo přijímaných kulturních aktivit v rámci 

mezinárodní spolupráce s výjimkou mezinárodních knižních veletrhů, mezinárodních filmových 

festivalů a prodejních výstav a veletrhů.  

Grantové řízení je rozděleno do čtyř okruhů: Projekty vysílané do zahraničí; Projekty přijímané ze 

zahraničí; Projekty organizované společně subjekty ze zemí Visegrádu; Projekty podporované 

z programu EU Culture 2000. 

 

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora profesionálních subjektů poskytujících veřejnou 

kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci 

se zahraničními partnery. Všechny projekty musí být připraveny k realizaci v konkrétním místě a 

čase. 

 

Tematické okruhy: 

- 1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí. 

- 2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí. 

- 3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do 

zahraničí. 

- 4. Projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo 

historická výročí. 

Termíny uzávěrek: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.6.6.1  Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti 2016 

Informace o programu: 

https://www.mkcr.cz/mesic-ceske-a-slovenske-kulturni-vzajemnosti-2016-1430.html 

 

V návaznosti na výsledky jednání ministrů kultury České republiky a Slovenské republiky v Praze 

dne 31. října 2002 se počínaje rokem 2003 vyhlašuje každý říjen Měsícem české a slovenské 

kulturní vzájemnosti. Pořadatelé kulturních akcí, které se konají zcela či z části v měsíci říjnu a 

jsou zaměřeny na rozvoj česko-slovenské spolupráce, mají možnost požádat o zařazení dané akce 

na seznam Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti (dále jen „seznam“). Neinvestiční 

dotace může být poskytnuta pouze na akci, která se koná na území Slovenské republiky a jejíž 

pořadatel zažádal o uvedení na seznam. Upozorňujeme, že zařazení akce na seznam neopravňuje k 

automatickému získání neinvestiční dotace na její realizaci! 

 

Požadavky pro zařazení akce na seznam 

- konání akce zčásti či zcela v měsíci říjnu příslušného roku;  

https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-51.html
https://www.mkcr.cz/mesic-ceske-a-slovenske-kulturni-vzajemnosti-2016-1430.html
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- zaměření na rozvoj česko-slovenské kulturní spolupráce; 

- doručení příslušného formuláře; 

- žadatel, který je právnickou osobou musí mít sídlo na území České republiky; 

žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo 

cizincem s trvalým pobytem v České republice; 

- realizace kulturní aktivity na území České republiky nebo Slovenské republiky; 

- disponibilita s adekvátním množstvím finančních zdrojů a dalších prostředků na 

realizaci projektu popsaného v přihlášce do Programu.   

Termíny uzávěrek: 

Podání Žádosti o zařazení kulturní aktivity na seznam akcí Měsíce české a slovenské kulturní 

vzájemnosti - 6. srpna 2016 

Podání Žádosti na přidělení neinvestiční dotace na realizaci kulturní aktivity v rámci Měsíce české 

a slovenské kulturní vzájemnosti - 12. srpna 2016 

D.6.7  Profesionální umění 

Podrobné informace 

Oddělení umění vyhlašuje výběrová dotační řízení (oblast divadla, tance, výtvarného umění, 

alternativní hudby, klasické hudby) každý rok zpravidla počátkem října na následující kalendářní 

rok s uzávěrkou zpravidla koncem září. 

 

Upozornění: V rámci výběrových dotačních řízení na rok 2016 přijímá oddělení umění také 

žádosti o podporu projektů k 700. výročí narození císaře Karla IV. Žádosti o dotace na tyto 

projekty lze předkládat v rámci stávajících tematických okruhů (dle příslušných uměleckých 

oborů). 

Žadatelem mohou být: 

fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových 

organizací MK) 

Termíny uzávěrek: 

30. září 2016. 

D.6.7.1  Program tvůrčích a studijních stipendií: výběrové řízení na rok 2016 

Podrobné informace 

Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby – autory-umělce, v případě studijních stipendií také 

pro výkonné umělce a odborné pracovníky, působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v 

oblasti hudby, divadla a tance, literatury a výtvarného umění. 

Termíny uzávěrek: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.6.7.2  Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických 

orchestrů a pěveckých sborů - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2016 

Kontaktní osoba: zuzana.zahradnickova@mkcr.cz; 257 085 208 

https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-22.html
https://www.mkcr.cz/stipendijni-program-prijimame-zadosti-na-rok-2016-1281.html
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Podrobné informace 

 

Program je určen pro: právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací 

zřizovaných státem a hl. m. Prahou: 

- divadla – příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní právnické 

a fyzické osoby s pravidelnou vlastní uměleckou činností 

- symfonické orchestry - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 

ostatní právnické či fyzické osoby – stálý profesionální symfonický orchestr, který 

má: a) minimálně 35 hudebníků, b) alespoň 75% hudebníků v hlavním pracovním 

poměru, případně v obdobném právním vztahu, c) dechovou harmonii – alespoň 12 

hráčů na dechové nástroje jako stálou složku orchestru 

- pěvecké sbory - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní 

právnické či fyzické osoby – stálý profesionální pěvecký sbor, který má: a) 

minimálně 60 zpěváků, b) alespoň 75% zpěváků v hlavním pracovním poměru, 

případně v obdobném právním vztahu, c) alespoň 60% zpěváků s odpovídajícím 

hudebním vzděláním (tj. vysoká umělecká škola, konzervatoř, pedagogická 

fakulta).  

Termíny uzávěrek: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.6.8  Média a audiovize 

Kontaktní osoby pro získání podrobnejších informací 

R. Fiala, tel. 257 085 313, e-mail: richard.fiala@mkcr.cz; JUDr. B. Bartíková, tel.: 257 085 215, 

e-mail: blanka.bartikova@mkcr.cz 

 

Podrobné informace  

 

 Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 

a/ periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či převážné míře v 

jazycích národnostních menšin (dále jen „tisk v jazycích národnostních menšin“) 

- ad a/ periodický tisk vydávaný v jazycích národnostních menšin, který není 

vydáván za účelem dosažení zisku a je veřejně šířen na území České republiky. 

Dotace může být poskytnuta pouze na prokazatelné náklady spojené s jeho 

vydáváním nebo jeho rozšiřováním na území České republiky. V řízení se bude 

přihlížet k nákladovosti periodik prostřednictvím technických parametrů (např. 

ceny papíru, počtu vydaných a prodaných výtisků, distribuci). 

 

b/ rozhlasového a televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či převážné míře v 

jazycích národnostních menšin (dále jen „vysílání v jazycích národnostních menšin“) 

- ad b/ jde o podporu rozhlasového a televizního vysílání v jazycích národnostních 

menši, které není provozováno za účelem dosažení zisku a je šířeno na území 

České republiky. Dotace může být poskytnuta pouze na prokazatelné náklady 

spojené s výrobou programů a jejich šířením na území České republiky 

 

 Dotačního řízení OMA v oblasti kinematografie a médií pro rok 2016 

Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích: 

 

1. Filmové festivaly a přehlídky 

https://www.mkcr.cz/program-stani-podpory-profesionalnich-divadel-symfonickych-orchestru-a-peveckych-sboru-vysledky-pro-rok-2016-1280.html
mailto:richard.fiala@mkcr.cz
mailto:blanka.bartikova@mkcr.cz
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-36.html
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Dotace je určena organizátorům festivalů a přehlídek veřejně prospěšného charakteru zaměřených 

na prezentaci filmové a audiovizuální tvorby. 

 

2. Média 

Dotace je určena na podporu projektů z oblasti hromadných sdělovacích prostředků – přehlídky, 

soutěže, ceny, konference apod. 

 

3. Vzdělávání pro profesionály a studenty 

Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení šířících odborné znalosti z oblasti, 

audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví. 

 

4. Odborné konference, networking 

Dotace je určena organizátorům konferencí nebo setkání v oblasti, audiovize, kinematografie, 

filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví. 

 

5. Odborné publikace 

- Odborná periodika 

Dotace je určena vydavatelům periodických publikací přispívajících k šíření informací a 

odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti. 

- Neperiodické publikace 

Dotace je určena vydavatelům publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z 

mediální a audiovizuální oblasti. 

- Informace z oblasti kinematografie a médií on-line 

Dotace je určena na podporu projektů přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z 

mediální a audiovizuální oblasti on-line – zpravodaje, ročenky, on-line verze tištěných periodik, 

databáze odborných informací. 

 

6. Filmová a mediální výchova 

- Výchova k mediální gramotnosti 

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím, 

včetně projektů pro děti, seniory, mentálně a tělesně postižené. 

- Filmová výchova 

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k porozumění filmu i audiovizuální oblasti po 

teoretické i praktické stránce a filmovému dědictví. 

 

7. Propagace české kinematografie a audiovizuální oblasti v zahraničí 

Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou kinematografii a audiovizuální tvorbu 

oblast v zahraničí. 

 

8. Propagace kinematografie a audiovizuální oblasti 

Dotace je určena na podporu projektů, které přispívají ke zvyšování povědomí o kinematografii – 

organizátorům výstav veřejně prospěšného charakteru souvisejících s audiovizuální tvorbou, 

udílení cen v oblasti kinematografie a audiovize, a organizátorům projektů práce s publikem. 

 

Grantové řízení je vyhlašováno každoročně. 

Termíny uzávěrek: 

Je po termínu uzávěrky. 
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D.6.9  Výzkum a vývoj 

Informace o programech výzkumu a vývoje  

Grantové řízení je vyhlašováno každoročně s uzávěrkou na konci října. 

D.7 Ministerstvo obrany 

D.7.1  Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 

Kontakt: 

Ministerstvo obrany, Odbor mimorezortní spolupráce, Náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6 – 

Dejvice, Ing. Ivo Markovič, tel: 973 212 506, 724 801 200 

Informace o programu: 

Podrobné informace - dokumenty, povinné přílohy atd.  

 

Koordinace péče o válečné hroby v  České republice z úrovně Ministerstva obrany je realizována 

formou účelových dotací. Poskytování dotací se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová 

pravidla a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb. V letech 2006-2007 je péče o válečné 

hroby realizována v rámci podprogramu ISPROFIN č. 207 442 "Zachování a obnova historických 

hodnot a tradic". 

 

Žádosti o dotace jsou posuzovány v následujícím pořadí: 

1. Žádosti o dotace na obnovu, rekonstrukci, opravu, výstavbu válečných hrobů s fyzickými 

ostatky obětí válek (samostatné a hromadné hroby, pohřebiště, hřbitovy, osária apod.), na 

odkoupení nemovitostí, na kterých jsou umístěny válečné hroby na území České republiky, 

vytyčování válečných hrobů, exhumace a přemísťování ostatků. 

2. Dotace na obnovu, rekonstrukci, opravu a výstavbu symbolických válečných hrobů a 

pietních míst postavených k uctění památky obětí válek (pomníky, památníky, pamětní 

desky apod.). 

 

Žádost je předkládána komisi k posouzení ve dvou po sobě následujících letech po doručení 

žádosti. Termín jednání komise je závislý na způsobu a termínu tvorby návrhu rozpočtu na 

příslušný rozpočtový rok. Zpravidla žádosti o dotace doručené do konce ledna jsou zahrnuty do 

rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce. 

 

Spoluúčast Ministerstva obrany ČR na realizaci akce (projektu) je max. 80% z celkových skutečně 

vynaložených nákladů na realizaci akce (projektu). Ve zvlášť odůvodněných případech může 

ministr obrany na základě žádosti a po doporučení komise rozhodnout o vyšší spoluúčasti 

Ministerstva obrany ČR na realizaci akce (projektu). Minimální výše poskytované dotace je 50 tis. 

Kč. 

Pozn.: Dotace jsou poskytovány především na stavební část realizace akce. Případné náklady 

přípravy a zabezpečení akce (inženýrská činnost, projektová dokumentace apod.) se financují 

přednostně z vlastních zdrojů, v rámci finanční spoluúčasti žadatele.  

Žadatelem mohou být: 

vlastník válečného hrobu, vlastník nemovitosti 

https://www.mkcr.cz/vyzkum-a-vyvoj-18.html
http://www.veterani.army.cz/pece-o-valecne-hroby
http://www.veterani.army.cz/pece-o-valecne-hroby
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Termín uzávěrky: 

průběžně – zpravidla žádosti o dotace doručené  do 31. ledna jsou zahrnuty do rozhodování o 

poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce. 

D.7.2  Ostatní dotace 

Kontakt: 

Odbor pro válečné veterány, Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany, nám. Svobody 471, 

160 01 Praha 6 

Kontaktní adresa: pilarovj@army.cz 

Informace o programu: 

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-

obrany-cr-51011/ 

 

 Dotační program č. 1 – Podpora sportu  

Cílem programu je napomáhat k získání speciálních dovedností a návyků týkajících se branně 

bezpečnostní problematiky, rozvoji fyzické zdatnosti obyvatelstva a rozšíření nabídky sportovních 

aktivit. Program se realizuje prostřednictvím projektů NNO, které slouží k uspořádání sportovních 

a branných akcí pro veřejnost. 

 

Maximální výše dotace činí 80 000 Kč. Pokud smlouva o dlouhodobé spolupráci uzavřená podle 

čl. 11 části druhé Zásad před termínem poskytnutí dotace upraví maximální výši dotace odchylně 

od tohoto ustanovení, použije se částka maximální výše dotace stanovená ve smlouvě. Obdobně se 

postupuje i v případě, kdy maximální výši dotace upraví memorandum o dlouhodobé spolupráci 

uzavřené podle čl. 12 části druhé Zásad. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky; 

- nadace;  

- nadační fondy; 

- ústavy;  

- obecně prospěšné společnosti; 

- další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování kulturních a 

vzdělávacích služeb, a to výhradně k těmto činnostem. 

 

 Dotační program č. 2 – Rozvoj vojenských tradic 

Cílem programu je napomáhat zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským 

tradicím a posilováním vědomí součinnosti obyvatel k obraně vlasti. Program se realizuje 

prostřednictvím projektů NNO, které slouží k prezentaci přínosu ozbrojených sil pro vznik a 

rozvoj České republiky a k uskutečnění veřejných pietních aktů k uctění památky padlých vojáků, 

při kterých je zabezpečena i účast válečných veteránů. 

 

Maximální výše dotace činí 80 000 Kč. Pokud smlouva o dlouhodobé spolupráci uzavřená podle 

čl. 11 části druhé Zásad před termínem poskytnutí dotace upraví maximální výši dotace odchylně 

od tohoto ustanovení, použije se částka maximální výše dotace stanovená ve smlouvě. Obdobně se 

postupuje i v případě, kdy maximální výši dotace upraví memorandum o dlouhodobé spolupráci 

uzavřené podle čl. 12 části druhé Zásad. 

mailto:pilarovj@army.cz
http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/
http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/
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Žadatelem mohou být: 

- spolky; 

- nadace;  

- nadační fondy; 

- ústavy;  

- obecně prospěšné společnosti 

- další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, a to výhradně na tyto účely. 

 

 Dotační program č. 3 – Péče o účastníky národního boje za osvobození a válečné 

veterány 

Cílem programu je zachování kulturního dědictví zprostředkováním pomoci účastníkům 

národního boje za osvobození a válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života 

společnosti zejména v jejich přirozeném prostředí, a to s kvalifikovaným přihlédnutím k jejich 

fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. Program se realizuje prostřednictvím projektů 

NNO, které slouží k zajištění osobního a telefonického styku s účastníky národního boje za 

osvobození dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o 

některých jiných účastnících národního boje za osvobození a s válečnými veterány dle zákona č. 

170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, nebo dle § 5 zákona č. 

262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu; zprostředkování informovanosti 

účastníků národního boje za osvobození a válečných veteránů o činnosti MO, Armády ČR a NNO 

a jejich zapojení do činnosti NNO; poskytování poradenství účastníkům národního boje za 

osvobození a válečným veteránům, zprostředkování služeb sociální prevence pro tyto osoby a k 

vyhodnocení získaných informací a zajištění zpětné vazby pro poskytovatele dotace. 

 

Maximální výše dotace činí 4 500 000 Kč. Pokud smlouva o dlouhodobé spolupráci uzavřená 

podle čl. 11 části druhé Zásad před termínem poskytnutí dotace upraví maximální výši dotace 

odchylně od tohoto ustanovení, použije se částka maximální výše dotace stanovená ve smlouvě. 

Obdobně se postupuje i v případě, kdy maximální výši dotace upraví memorandum o dlouhodobé 

spolupráci uzavřené podle čl. 12 části druhé Zásad. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky; 

- nadace;  

- nadační fondy; 

- ústavy;  

- obecně prospěšné společnosti 

- další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, a to výhradně na tyto účely. 

 

 Dotační program č. 4 – Podpora boje proti korupci v obranném sektoru 

Cílem programu je zajistit veřejnou informovanost o korupci, sdílení protikorupčních odborných 

znalostí a spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Program se realizuje prostřednictvím akcí 

NNO, které slouží k seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce, s informacemi o 

případech s korupčním podtextem a s vazbou na rezort MO, k posilování odmítavého postoje vůči 

korupčním praktikám, zvýšení informovanosti občanů o možnostech působení proti korupci a k 

posilování protikorupčního klimatu. Využívány budou informace získané z otevřených zdrojů. 

 

Maximální výše dotace činí 250 000 Kč. Pokud smlouva o dlouhodobé spolupráci uzavřená podle 

čl. 11 části druhé Zásad před termínem poskytnutí dotace upraví maximální výši dotace odchylně 

od tohoto ustanovení, použije se částka maximální výše dotace stanovená ve smlouvě. Obdobně se 
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postupuje i v případě, kdy maximální výši dotace upraví memorandum o dlouhodobé spolupráci 

uzavřené podle čl. 12 části druhé Zásad. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky; 

- nadace;  

- nadační fondy; 

- ústavy;  

- obecně prospěšné společnosti 

- další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, a to výhradně na tyto účely. 

 

 Dotační program č. 5 – Podpora rovných příležitostí žen a mužů v ozbrojených silách 

 

Cílem programu je zajistit veřejnou informovanost o rovných příležitostech žen a mužů. Program 

se realizuje prostřednictvím projektů organizací, které slouží ke sdílení informací, organizování 

besed, přednášek, seminářů a výstav na téma rovnosti žen a mužů v ozbrojených silách.  

 

Maximální výše dotace činí 80 000 Kč. Pokud smlouva o dlouhodobé spolupráci uzavřená podle 

čl. 11 části druhé Zásad před termínem poskytnutí dotace upraví maximální výši dotace odchylně 

od tohoto ustanovení, použije se částka maximální výše dotace stanovená ve smlouvě. Obdobně se 

postupuje i v případě, kdy maximální výši dotace upraví memorandum o dlouhodobé spolupráci 

uzavřené podle čl. 12 části druhé Zásad. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky; 

- nadace;  

- nadační fondy; 

- ústavy;  

- obecně prospěšné společnosti 

- další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, a to výhradně na tyto účely. 

 

 Dotační program č. 6 – Příprava občanů k obraně státu 

Cílem programu je zajistit veřejnou informovanost o povinnostech občanů k obraně státu, rozvoj 

znalostí a dovedností a upevňování mravních vlastností potřebných k obraně státu. Program se 

realizuje prostřednictvím projektů organizací, které slouží ke sdílení informací, uskutečnění besed, 

přednášek, seminářů, praktických cvičení, výstav, tematických a projektových dnů, výtvarných, 

herních a soutěžních aktivit a provádění ukázek na téma branné přípravy pro veřejnost. 

 

Maximální výše dotace činí 80 000 Kč. Pokud smlouva o dlouhodobé spolupráci uzavřená podle 

čl. 11 části druhé Zásad před termínem poskytnutí dotace upraví maximální výši dotace odchylně 

od tohoto ustanovení, použije se částka maximální výše dotace stanovená ve smlouvě. Obdobně se 

postupuje i v případě, kdy maximální výši dotace upraví memorandum o dlouhodobé spolupráci 

uzavřené podle čl. 12 části druhé Zásad. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky; 

- nadace;  

- nadační fondy; 

- ústavy;  
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- obecně prospěšné společnosti 

- další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, a to výhradně na tyto účely.. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.8 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Kontakt: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odbor 26, Karmelitská 7,118 12 Praha 1, 

e-mail: info@msmt.cz, tel. ústředna: 234 811 111 

 

DOTAČNÍ PROGRAMY MŠMT 

D.8.1 Mládež 

D.8.1.1  Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO 

Kontakt: 

RNDr. Helena Knappová, tel. 234 811 153, e-mail: helena.knappova@msmt.cz 

Ing. Jana Häcklová, tel: 234 811 113, e-mail: jana.hacklova@msmt.cz 

Eva Hampejsová (investiční dotace), tel. 234 811 115, e-mail: eva.hampejsova@msmt.cz 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-na-rok-2016 

 

Programy jsou vyjádřením požadavku státu, zastupovaného MŠMT, na zabezpečení péče o volný 

čas dětí a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových organizací dětí a mládeže. Podpora 

pomocí Programů bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co 

nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, 

rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO. 

 

V souladu s Koncepcí podpory mládeže na období  2014 - 2020 je cílem MŠMT vytvářet a 

podporovat podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání a dalších 

mimoškolních zájmových činností vedoucích k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže, 

realizované v NNO nebo vytvářené jejich prostřednictvím.  

 

MŠMT vyhlášením těchto Programů podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti 

práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu. Dalším cílem Programů je především podpora: 

- vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské 

základny jednotlivých NNO,  

- vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro 

neorganizované děti a mládež,   

- významných mezinárodních a celostátních akcí určených dětem a mládeži, 

- odborné přípravy a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží, 

- vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání, 

- rozvoje dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, 

mailto:info@msmt.cz
http://www.msmt.cz/dotacni-programy
mailto:helena.knappova@msmt.cz
mailto:jana.hacklova@msmt.cz
mailto:eva.hampejsova@msmt.cz
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-na-rok-2016
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- výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech (např. participace, vzájemná 

tolerance, zdravý životní styl), 

- mezinárodní spolupráce dětí a mládeže,  

- multikulturní výchovy 

 

Priority Programů pro rok 2016: 

1. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže  

o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na 

společenském dění 

 

2. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně 

ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže ať už v oblasti výživy, pohybových aktivit, prevence 

užívání návykových látek nebo mentálního zdraví 

 

3. podpora tvořivosti – podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a 

využívání nových technologií 

 

Typy Programů: 

 1. Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ 

Program je určen pouze pro NNO, které získaly titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi  

a mládeží na léta 2016 - 2020“ na základě výzvy MŠMT, a to nejpozději v roce podání žádosti (tj 

v roce 2015).  

Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s 

organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží a zároveň stabilizace organizací, které 

dlouhodobě a kvalitně pracují s dětmi a mládeží na celostátní nebo nadregionální úrovni. 

 

 2. Program pro střešní organizace 

Program je určen pro NNO, které na základě svazového principu sdružují právnické osoby,  

z nichž minimálně 70 % splňuje podmínky pro předkládání žádosti o dotace alespoň v jednom z 

programů 1 – 4.  

Základním cílem tohoto programu je podpora NNO, které na celostátní nebo krajské úrovni 

zajišťují servisní zázemí a společné aktivity svých členských organizací a zastupují jejich společné 

zájmy.  

 

 3. Program pro NNO s pobočnými spolky 

Program je určen pro NNO pracující s dětmi a mládeží, které mají jeden a více pobočných spolků 

a nesplňují podmínky pro program č. 1. 

Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s 

organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží. 

 

 4. Program pro NNO bez pobočných spolků  

Program je určen pro NNO pracující s dětmi a mládeží, které nemají žádný pobočný spolek. 

Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s 

organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží 

Žadatelem mohou být: 

 pouze pro NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k 

některému z níže uvedených typů: 

- spolkům, podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), 

- ústavům, podle občanského zákoníku, 
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- obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, zřízeným podle 

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, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v 

tomto ustanovení, 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.8.1.2  Podpora nadaných žáků základních a středních škol 

Kontakt: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha l, 

tel. 234 811 136, e-mail: froulik@msmt.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 

vyhlašuje dotačního programu, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních 

vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let. 

 

Cílem programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně 

nad rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol, které 

povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků, podpořit vznik nových 

mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání a propojit nabídku aktivit pro 

nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání. 

 

Mezi další cíle programu patří: 

 a) posílit zájem a motivaci nadaných žáků (dále jen „žák“) pro zvyšování své vědomostní 

úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů; 

 b) propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a 

přírodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu 

špičkových odborníků v preferovaných oborech; 

 c) posílit roli propojení školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit mezi jednotlivými 

druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností 

žáků; 

 d) podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní 

zacílené na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagující na aktuální vývoj 

technologií, včetně možnosti jejich uplatnění v distančním vzdělávání, které budou 

připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií; 

 e) všestranně využít personální a materiální zázemí vysokých škol, výzkumných pracovišť 

a hospodářských podniků pro rozvoj mimoškolního vzdělávání žáků; 

 f) propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání 

 

Program prioritně podpoří organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských 

aktivit, odborných projektů, soustředění apod., kteří budou zajišťovat zejména nové netradiční 

mailto:froulik@msmt.cz
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce
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formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká 

škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času. 

Dotační program umožní podporovat projekty subjektům, které mohou významným způsobem 

podpořit nadané žáky. 

 

Žadatelé budou své projekty podávat v elektronickém systému ISPROM. Po uzavření elektronické 

žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jenom vyhotovení zaslat či doručit na adresu 

Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1. 

 

Otevření elektronického systému ISPROM pro vkládání žádostí předpokládáme v polovině 

listopadu 2015. 

 

Alokace na rok 2016 je 10 mil. Kč 

Žadatelem mohou být: 

- nestátním neziskovým organizacím, jejichž předmětem činnosti je podpora 

nadaných dětí a mládeže,  

- právnickým osobám vykonávajícím činnost střediska volného času,  

- vysokým školám a veřejným výzkumným institucím 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.8.1.3  Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 

2017 

Kontakt: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha l, 

tel. 234 811 136, e-mail: froulik@msmt.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Účelem programů je podpora soutěží a přehlídek (dále jen „soutěže“) na úrovni okresních, 

krajských, ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice a finanční 

zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, navazujících na předmětové soutěže a soutěže 

odborně tvůrčí v zájmovém vzdělávání v souladu s § 111 odst. 2 školského zákona a vyhláškou č. 

55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.  

 

Účelem programů je rovněž: 

a) zajistit rozvoj soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy a hospodárně využívat 

finančních prostředků státního rozpočtu určených pro soutěže, 

b) dosáhnout větší návaznosti na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro zvýšení 

zapojení dětí, žáků a studentů do této formy zájmového vzdělávání s ohledem na celospolečenské 

požadavky, 

c) podpořit motivaci pedagogických pracovníků a žáků při účasti na soutěžích. 

 

Prioritami programů jsou soutěže: 

a) navazující na vzdělávací oblasti a vzdělávací obory, 

b) postupového charakteru, končící na ústřední úrovni, 

mailto:froulik@msmt.cz
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
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c) s dlouholetou tradicí, které napomáhají zkvalitnění vzdělávacího procesu 

d) vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole soutěže (příp. v jednotlivých věkových 

kategoriích) v uplynulém ročníku, 

e) technického a přírodovědného zaměření. 

Žadatelem mohou být:  

- právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, 

- územní samosprávné celky v samostatné působnosti, 

- ostatní právnické osoby. 

- dotaci na zajištění účasti českých týmů v mezinárodních soutěžích a pořádání 

mezinárodních soutěžích v ČR mohou žádat pouze právnické osoby ministerstvem 

pověřené zajištěním soutěže na ústřední úrovni. 

Termín uzávěrky: 

Žádosti pro soutěže pořádané v ČR musí být podány do 5. května 2016.  

Projekty pro účast v mezinárodních soutěžích a pro pořádání mezinárodních soutěží musí být 

podány do 30. září 2016. 

D.8.1.4  Excelence středních škol 2016 - program Hodnocení žáků a škol podle 

výsledků v soutěžích v roce 2016 

Kontakt: 

MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel. 234 811136, e-mail: excelence@msmt.cz 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol 

 

Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na 

středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích. 

 

Mezi další cíle programu patří: 

- posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích 

a přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec školních 

vzdělávacích programů; 

- podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit 

předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v 

preferovaných oborech; 

- podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni 

dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit; 

- posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných 

znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky; 

- finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků středních škol při vzdělávání žáků 

podle výsledků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT; 

- všestranně využít informací o talentovaných žácích v průběhu jejich následného 

vysokoškolského studia, a tím též podpořit kvalitu a diverzifikaci vysokých škol; 

- poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském 

systému. 

 

Předmět programu: 

http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol
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Postupem podle tohoto programu ministerstvo umožňuje středním školám získat na základě 

podané žádosti finanční prostředky ze státního rozpočtu podle výsledků, kterých jejich žáci 

dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spolu vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2015/16 ve 

věkové kategorii nad 15 let. Nezbytnou podmínkou je, že organizátor příslušné soutěže vyplní 

kompletně výsledkové listiny v elektronickém systému na adrese http://excelence.msmt.cz/ do 27. 

září 2016 a uvede u každého hodnoceného žáka unikátní (individuální) pořadí. 

Žadatelem mohou být:  

- právnická osoba vykonávající činnost škol, která splnila všechny podmínky 

stanovené v bodech 2) a 3) – viz výzva 

Termín uzávěrky: 

28. 10. 2016. 

D.8.1.5  Excelence základních škol 2016 - Programu Hodnocení žáků a škol 

podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 

Kontakt: 

MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel. 234 811 134, e-mail: excelence@msmt.cz 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora 

 

Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na 

základních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích. 

 

Mezi další cíle programu patří: 

a) posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a 

přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů; 

b) podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit 

předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech; 

c) podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat 

výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit; 

d) posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a 

dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky; 

e) finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků základních škol při vzdělávání žáků podle 

výsledků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT; 

f) poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému. 

 

Postupem podle tohoto programu ministerstvo umožňuje základním školám a jim odpovídajícím 

ročníkům víceletých gymnázií získat na základě podané žádosti finanční prostředky ze státního 

rozpočtu podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a 

spoluvyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2015/16 ve věkové kategorii do 15 let. 

Žadatelem mohou být:  

- právnické osoby vykonávající činnost škol, kteří se podíleli na vzdělávání 

talentovaného žáka v hodnocení oboru. Jedná se o školy zapsané ve školském 

rejstříku. 

mailto:excelence@msmt.cz
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Termín uzávěrky: 

9. září 2016 

D.8.2  Sport a tělovýchova 

D.8.2.1  Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání 

gymnázium se sportovní přípravou 

Kontakt: 

MŠMT – odbor 50, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Ing. Daniel Slivka, DiS., Tel.: +420 234 

811 428, Email: daniel.slivka@msmt.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Účelem dotace je podpora přípravy sportovně talentovaných žáků, včetně zabezpečení trenérů – 

pedagogů ve vybraných, zejména olympijských sportech, na školách s oborem vzdělání 

gymnázium se sportovní přípravou. 

Dotace je poskytována na úhradu diferencovaných vícenákladů na sportovní přípravu nad rozsah 

standardního normativního zajištění gymnaziálního vzdělávání v omezeném rozsahu v rámci 

disponibilních zdrojů státního rozpočtu pro tuto oblast. Konkrétně jde o žáky vzdělávající se v 

oborech vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61 a 79-41-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou.  

 

Dotace je určena pouze pro omezený počet sportů (upřednostněny sporty olympijské) a na 

sportovní činnost prováděnou především ve vlastních zařízeních právnické osoby vykonávající 

činnost sportovního gymnázia. 

 

Dotaci pro sportovní gymnázia lze použít na: 

 sportovní přípravu sportovců – žáků studující obor vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou, včetně zahraniční přípravy (náklady na soustředění a přípravné akce, na 

trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními 

potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, 

příspěvek na regeneraci žáků), 

 zabezpečení sportovců, pedagogických pracovníků-trenérů a členů realizačního týmu 

(cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně 

nákladů na zkvalitnění stravy) a u škol pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné 

náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu. 

 zabezpečení pedagogických pracovníků-trenérů a členů realizačních týmů (mzdové 

náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby). 

Žadatelem mohou být:  

- Právnická osoba vykonávající činnost sportovního gymnázia 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

http://www.msmt.cz/sport-1/rozvojovy-program-pro-sportovni-gymnazia-roku-2016?highlightWords=Podpora+p%C5%99%C3%ADpravy+sportovn%C3%ADch+talent%C5%AF+%C5%A1kol%C3%A1ch+oborem+vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD+gymn%C3%A1zium+sportovn%C3%AD+p%C5%99%C3%ADpravou
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D.8.2.2  Státní podpora sportu pro rok 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, www: 

www.msmt.cz 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016 

 

Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložil návrh materiálu „Státní 

podpora sportu pro rok 2016 – neinvestiční programy“ k projednání poradou vederní MŠMT v 

souvislosti s dotační politikou státního rozpočtu pro příslušný kalendářní rok. Materiál o státní 

podpoře sportu komplexně zahrnuje podporu v neinvestiční oblasti. Realizace státní podpory 

sportu je řešena prostřednictvím vyhlášených programů. Vyhlášení Státní podpory sportu využívá 

nový systém, který byl transparentním způsobem zpřesněn z původních 7 programů na nově 

vyhlašovaných 10 programů pro rok 2016. 

 

Podpora sportu pro rok 2016 je také řešena s obsahovým zaměřením na: 

1. Organizaci sportu v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech (dále jen „TJ/SK“). 

2. Podporu pro sportování veřejnosti – jednorázové akce, kampaně, testování a ověřování fyzické 

zdatnosti. 

3. Zkvalitnění podpory pro školní a univerzitní sport. 

 

Pro rok 2016 se vyhlašují programy s obsahovým vymezením na podporu - Neinvestiční 

prostředky: 

 Program I - Sportovní reprezentace ČR 

- Podpora sportovní přípravy reprezentantů a jejich účasti na mezinárodních 

soutěžích v rámci finančního objemu Programu I. 

- Podpora zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace. 

- Podpora účasti na stanovených významných mezinárodních akcích mimo území 

ČR. 

 Program II - Sportovně talentovaná mládež 

Podpora sportovní přípravy talentů věkové kategorie 6 – 15 let a 15 -19 až 23 

let prostřednictvím sportovních svazů. 

 Program III - Činnost sportovních organizací 

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně ústředí. 

 Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení 

Podpora, která přímo souvisí s udržováním a provozováním sportovních 

zařízení ve vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu spolku. 

 Program V - Činnost sportovních svazů 

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory 

ústředí. Podpora činnosti zajišťující postupové sportovní soutěže. 

 Program VI - Významné sportovní akce 

Podpora významných sportovních akcí pořádaných v ČR. 

 Program VII - Zdravotně postižení sportovci: 

- P VII/A - Sportovní reprezentace 

- P VII/B - Sportovně talentovaná mládež 

- P VII/C - Všeobecná sportovní činnost 

- P VII/D - Významné sportovní akce 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016
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Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí, ale i 

krajských, regionálních článků organizační struktury spolků v oblasti zdravotně handicapovaných 

sportovců. 

 Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech 

Podpora organizace sportu v základních článcích spolků (v TJ a SK). 

 Program IX - Organizace školního sportu 

Podpora organizace školního a univerzitního sportu včetně účasti na mezinárodních akcích. 

 Program X - Projekty pro sportování veřejnosti 

Podpora jednorázových akcí, kampaní a testování výkonnostní úrovně a ověřování fyzické 

zdatnosti. 

 

RSC: Součástí státní podpory je také podpora činnosti Resortních sportovních center (RSC) 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

Poskytování finančních prostředků je realizováno rozpočtovým opatřením prostřednictvím 

Ministerstva financí v souvislosti se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 218/2000 Sb.“). Podpora se řídí materiálem „Zásady činnosti Resortních sportovních 

center“. 

Žadatelem mohou být:  

Spolek plnící podmínky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s 

celostátní působností (činnost v nadpoloviční většině krajského uspořádání ČR), s výjimkou 

národních sportovních svazů zařazených do programu olympijských her. 

Termín uzávěrky: 

Vyhlášení státní podpory s termíny pro předkládání žádostí v jednotlivých kolech v průběhu roku 

2016: 

- první (základní) kolo - předkládání žádostí do 31. října 2015 

- druhé kolo - předkládání žádostí do 30. dubna 2016 

- třetí kolo - předkládání žádostí do 1. července 2016 

- čtvrté kolo - předkládání žádostí do 31. října 2016. 

D.8.3 Státní podpora sportu pro rok 2016 – Program 133510 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016-program-133510 

 

Dotace je poskytována na podporu sportovní činnosti, kterou musí příjemce provádět v 

následujících 10 letech od realizace akce s ohledem na dotaci ze státního rozpočtu. U staveb se 

jedná o termín od kolaudace nebo od potvrzení stavebního úřadu k užívání stavby, resp. převzetí 

díla.  

Dotace ze státního rozpočtu není určena na podporu školních hřišť a tělocvičen. 

 

Účelové zaměření dotace: 

 Subtitul 133512:   Podpora materiálně technické základny sportovních organizací. (pozn.: 

dle databáze Ministerstva financí - označení 133D51200 XXXX) 

- a) pro spolky – všeobecná sportovní činnost  

- b) pro obce 

 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016-program-133510
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 Subtitul 133513:  Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace.   

(pozn.: dle databáze Ministerstva financí - označení 133D51300 XXXX) 

- a) pro spolky - zajišťující sportovní reprezentaci  

- b) pro resortní sportovní centra MŠMT, Ministerstva obrany a Ministerstva 

vnitra (dále jen „RSC MŠMT, MO a MV“) 

 

Hlavním předmětem činnosti spolku – žadatele, dle jeho stanov, je sportovní činnost. 

Je-li žadatelem obec, přikládá k žádosti i usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo schváleno 

podání žádosti.   

 

Žádosti se podávají na:  

 stavby: rekonstrukce, modernizace a nové stavby 

 stroje a strojní zařízení nezahrnuté do rozpočtu 

 

Žádost u Subtitulu 133512 může být podána pouze do výše 20 mil. Kč státní podpory.  

Míra dotace: 

- žadatel obec: dotace 60 % 

- žadatel spolek: dotace 80 % 

Žadatelem mohou být:  

- spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

a vyvíjející činnost v oblasti sportu; 

- obec; 

- resortní sportovní centrum MŠMT, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

Termín uzávěrky: 

- první (základní) kolo – je po termínu uzávěrky. 

- druhé a další kola se uskuteční na základě výzvy v průběhu roku 2016. Další kola budou 

vyhlášena s ohledem na stav finančního objemu rozpočtu v oblasti sportu, který bude k dispozici. 

D.8.4 Prevence rizikového chování 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-program-pro-oblast-prevence-2013-

2018 

 

Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů programů v oblasti prevence 

rizikového chování:  

a) Certifikované programy dlouhodobé všeobecné, selektivní a indikované primární prevence 

užívání drog, zvláště zaměřené na prevenci užívání nelegálních drog a legálních drog - alkoholu, 

tabákových výrobků. 

b) Programy dlouhodobé všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového 

chování, zvláště zaměřené na prevenci agrese a šikany, záškoláctví, poruch příjmu potravy, 

rasismu a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, kriminální chování-

krádeže, vandalismus, závislostní chování – adiktologie).  

c) Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb. 

d) Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či 

laické veřejnosti. 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-program-pro-oblast-prevence-2013-2018
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Subjekt může žádat o dotaci na víceletý projekt na období 2013 – 2018 s tím, že dotace bude vždy 

poskytována na příslušný kalendářní rok. Dotace je poskytována v maximální výši 350 000,-Kč na 

1 žádost a 1 rok všem subjektům, které poskytují programy primární prevence dalším 

organizacím. Maximální možná výše dotace 80 000,-Kč na 1 žádost a 1 rok se poskytuje v případě 

subjektů (zejména škol nebo školských zařízení), které neposkytují služby dalším organizacím, ale 

žádají pouze na svůj vlastní preventivní program. 

Žadatelem mohou být:  

O dotaci může žádat v souladu s platnou legislativou (k datu podání žádosti): 

- právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, 

- právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- právnická osoba podle 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,  

- obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní 

správy schválené usnesením vlády č. 92/2010 částí I. písm. 

- také jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování 

vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která takové služby poskytuje.  

 

Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky:  

 mít sídlo na území České republiky, 

 realizovat programy, popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového 

chování na území České republiky,  

 vést podvojné účetnictví,  

 vést výkaznictví o klientech a službách v rozsahu stanoveném v závěrečné zprávě o 

realizaci projektu vyjma škol a školských zařízení. 

Termín uzávěrky: 

- do 30. června  - vyhlášení dotačního řízení, zveřejnění Metodiky MŠMT pro 

poskytování dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování  

- září  – semináře k podávání žádostí pro žadatele o dotace  

- do 30. září běžného roku pro následující kalendářní rok – konečný termín pro 

podávání žádostí o finanční prostředky na realizaci aktivit v oblasti prevence 

rizikového chování 

D.8.5  Vzdělávání 

http://www.msmt.cz/dotacni-programy/vzdelavani 

D.8.5.1  Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením 

Kontakt: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení prevence a speciálního vzdělávání, 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 a současně elektronicky na e-mailovou adresu: 

kompenzacni.pomucky@msmt.cz  

http://www.msmt.cz/dotacni-programy/vzdelavani
mailto:kompenzacni.pomucky@msmt.cz
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Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/kompenzacni-pomucky-1 

 

Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školy všech 

zřizovatelů a zapsaným ve školském rejstříku neinvestiční finanční prostředky účelově určené na 

nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke 

vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání.  

Kompenzační učební pomůcky pomáhají žáku se zdravotním postižením usnadnit přístup ke 

vzdělávání, vyrovnávají jeho znevýhodnění dané konkrétním zdravotním postižením a podporují 

úspěšnost jeho vzdělávání. 

Kompenzační učební pomůckou rozumíme zejména - prostředky informačních technologií 

(hardware, software, výukové programy), polohovací nábytek a technické výukové pomůcky, 

pomůcky usnadňující samostatný pohyb žáka, optoelektronické pomůcky, stimulační a specifické 

didaktické pomůcky.  

Mezi kompenzační učební pomůcky nepatří běžné učebnice. 

Právnické osoby mohou čerpat dotaci také na nákup materiálu pro přípravu individualizovaných 

didaktických, výukových a stimulačních pomůcek. 

 

Minimální požadovaná dotace za celou žádost je 10 000,- Kč vč. DPH. Nejvyšší pořizovací cena 

kompenzační učební pomůcky či materiálu pro přípravu individualizovaných stimulačních 

didaktických pomůcek za jeden kus, sestavu, případně soupravu včetně DPH nepřekročí 40 000,- 

Kč u hmotného majetku (neinvestiční majetek), u nehmotného majetku (programového vybavení) 

pak 60 000,- Kč. Nejnižší pořizovací cena kompenzační učební pomůcky či materiálu pro přípravu 

individualizovaných stimulačních didaktických pomůcek za jeden kus, sestavu, případně soupravu 

je 3 000,- Kč včetně DPH. 

Žadatelem mohou být: 

 Školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí či svazkem obcí a soukromé školy 

 Právnické osoby vykonávající činnost škol, které zřizuje MŠMT a církevní školy 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.8.5.2  Podpora integrace romské komunity 2016 – II. kolo 

Kontakt: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/integrace-romske-komunity 

 

Tematické okruhy: 

 A) Předškolní příprava a včasná péče     

(podíl finančních prostředků na tematický okruh A bude 40% z celkové částky vyčleněné na 

dotační program) 

 

Podpora předškolního vzdělávání romských dětí, která povede ke zvýšení počtu předškolních 

zařízení, které budou navštěvovány romskými dětmi, je stanovena jako hlavní z priorit v oblasti 

integrace romské menšiny. 

Cílem je:  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/kompenzacni-pomucky-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/integrace-romske-komunity


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     435 

- podpora zvyšování účasti romských dětí v předškolním vzdělávání,  

- podpora aktivit zvyšujících připravenost romských dětí na úspěšné zahájení školní 

docházky, 

- podpora aktivit směřujících k zapojení romské rodiny do předškolního vzdělávání s 

cílem zvýšit informovanost a kompetentnost rodičů, uplatnit komplexní přístup k 

předškolnímu vzdělávání romských dětí a provázat aktivity s činností ostatních 

klíčových aktérů, 

- navázat spolupráce pedagogů mateřských škol, základních škol a dalších odborníků 

a rodičů dětí z mateřské školy pro zajištění snazšího přechodu dětí na základní 

školy, 

- podpora aktivit podporujících zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, 

zřizovatelů a pedagogů v oblasti inkluze romských dětí a žáků. 

 

 B) Aktivity na podporu rodiny a školy v oblasti předškolního a základního 

vzdělávání, včetně aktivit v jazykové komunikaci romské menšiny 

(podíl finančních prostředků na tematický okruh B bude 10% z celkové částky vyčleněné na 

dotační program) 

 

Cílem je: 

- rozvíjení aktivního zapojení romských rodin dětí v rámci předškolního vzdělávání 

nebo v rámci povinné školní docházky s cílem zvýšit motivaci a kompetence v 

podporování jejich dětí v dalším vzdělávání, 

- realizace aktivit či programů podporujících rozvoj jazykové komunikace romské 

menšiny,   

- realizace aktivit a programů se zaměřením na výměnu zkušeností, jak efektivně 

komunikovat a spolupracovat s romskými rodiči a školami. 

 

 C) Podpora školní úspěšnosti romských žákyň a žáků na základní a střední škole 

(podíl finančních prostředků na tematický okruh C bude 20% z celkové částky vyčleněné na 

dotační program) 

 

Cílem je:  

- podpora aktivit, které pomáhají romským žákům při překonávání obtíží v průběhu 

povinné školní docházky a vzdělávání na střední škole,  

- podpora aktivit zaměřených na prevenci předčasného ukončování vzdělávání 

romských žáků, 

- podpora aktivit poskytujících informační a poradenskou podporu romským 

rodinám při volbě povolání pro sociálně znevýhodněné žáky základních škol  

- podpora aktivit napomáhajících přípravě a úspěšnému přechodu žáků základních 

škol na střední školy 

- podpora úspěšných romských žáků středních škol dané cílové skupiny při přípravě 

na další vzdělávání,  

- podpora aktivit k předcházení či řešení šikany z důvodů etnicity na školách 

 

 D) Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a žáky  
(podíl finančních prostředků na tematický okruh D bude 30% z celkové částky vyčleněné na 

dotační program) 

 

Příjemcem dotace mohou být pouze nestátní neziskové organizace, jejichž činnost se každoročně 

pravidelně zaměřuje na děti a mládež z romské menšiny  

 

Cílem je: 
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- Podpora vytváření nabídky dlouhodobých a pravidelně pořádaných volnočasových 

aktivit pro danou cílovou skupinu a integrace romských dětí a žáků v této oblasti.  

- Podpora aktivit podporující společné setkávání dětí a žáků z řad majority a romské 

menšiny, např. formou prázdninových pobytů dětí a žáků. Je přípustné, aby 

účastníci volnočasových aktivit byli děti a mládež, kteří nejsou příslušníky romské 

menšiny. Jejich počet v oprávněných případech může dosáhnout až 60% z cílové 

skupiny dětí a mládeže. Vítané je vytváření partnerství mezi romskými 

neziskovými organizacemi a organizacemi zaměřenými na všechny děti a mládež. 

- V sociálně vyloučených lokalitách je přípustné, aby účastníci volnočasových aktivit 

byli děti a mládež, kteří nejsou příslušníky romské menšiny. 

- Podporovat partnerství mezi romskými neziskovými organizacemi a organizacemi 

zaměřenými na všechny děti a mládež 

 

Výše dotace musí být minimálně 70.000,- Kč a maximálně může být 500.000,- Kč. 

Žadatelem mohou být: 

Spolkům, obecně prospěšným společnostem, právnickým osobám vykonávajících činnost škol a 

školských zařízení (zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení), které prokazatelně 

vykonávají činnost ve prospěch romské menšiny nejméně 1 rok. Tuto činnost lze prokázat např. 

výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či 

dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele alespoň jeden rok. Školy a školská zařízení, které 

se řídí při vzdělávání školními vzdělávacími programy, nemusí činnost prokazovat. Žadatel 

předloží čestné prohlášení o zaslání projektu příslušnému krajskému koordinátorovi po romské 

záležitosti (dle místa realizace projektu). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.8.5.3  Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/diagnosticke-nastroje 

 

Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školského 

poradenského zařízení všech zřizovatelů vymezených § 160 odst. 1 a 2 školského zákona 

neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup diagnostických nástrojů zaměřených na 

diagnostiku kognitivních schopností dětí, žáků a studentů (dále jen žáci) využitelných při 

rozhodování o zařazení žáka do vhodného vzdělávacího programu a kombinovat různé 

diagnostické přístupy při rozhodování o vzdělávací cestě žáka a potřebných podpůrných 

opatřeních. Školským poradenským zařízením tak bude umožněno rozšířit si diagnostickou 

základnu tak, aby poradenští odborníci mohli při diagnostice využívat více diagnostických 

nástrojů a kombinovat různé diagnostické přístupy. 

 

Dotace může být poskytnuta na zakoupení diagnostických nástrojů: 

 standardizovaných nebo validizovaných pro Českou republiku 

 stáří validizace pro užívání nepřesahuje 10 let 

 vhodných na základě předpokládaného přínosu pro diagnosticko-intervenční činnosti 

školských poradenských zařízení 

 

Jedná se diagnostické nástroje zaměřené na tyto oblasti: 

- Inteligence a kognitivní schopnosti (komplexní i dílčí testy) 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/diagnosticke-nastroje
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- Exekutivní funkce, adaptivní schopnosti 

- Jazykové a řečové dovednosti, specifické poruchy učení 

- Nadání a tvořivé schopnosti 

- Osobnostní charakteristiky 

- Sociální zázemí a vztahy 

- Specifické problémové oblasti a patologie (smyslové, motorické, neurotické 

poruchy, poruchy chování) 

 

Nejvyšší pořizovací cena diagnostického nástroje nepřekročí 40.000,- Kč včetně DPH. 

Poskytované finanční prostředky mají neinvestiční charakter, nelze za ně pořizovat dlouhodobý 

hmotný majetek. 

Žadatelem mohou být: 

 Školská poradenská zařízení zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí a soukromá 

školská poradenská zařízení. 

 Školská poradenská zařízení zřizované MŠMT a registrovanými církvemi nebo 

náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva 

zřizovat církevní školy. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.8.5.4  Podpora zabezpečení škol a školských zařízení 

Kontakt: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor dalšího vzdělávání a institucionální výchovy, 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

Elektronická adresa podání projektu: dpbezpecnost@msmt.cz 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Šárka Seifertová, Tel: 234 811 328, e-mail: Sarka.Seifertova@msmt.cz 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-

neinvesticniho 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu aktuální potřeby zajistit dostatečné 

zabezpečení škol a školských zařízení, které vyplývá ze Zprávy o prošetření postupu příslušných 

orgánů ve věci tragické události ve Žďáru nad Sázavou, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů dotační 

program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ v roce 2015. 

 

Účelem programu je zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob vykonávajících 

činnost škol a školských zařízení v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních – Minimálním standardem bezpečnosti, č. j.: MSMT-

1981/2015-1. 

 

Dostatečným zabezpečením se rozumí zejména: 

- nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, 

záznamové techniky), 

mailto:dpbezpecnost@msmt.cz
mailto:Sarka.Seifertova@msmt.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho
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- montážních prací (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům), 

- drobné stavební úpravy (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům), 

- drobné terénní úpravy (např. k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou 

komunikaci) atp. 

Žadatelem mohou být: 

 právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení podle zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na zřizovatele. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.8.5.5  Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných 

územně samosprávnými celky 

Kontakt: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení investic, Karmelitská 7, 118 12 Praha 

INFOLINKA K VÝZVĚ: tel. 234 811 478 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol 

 

V programu 133 310 poskytuje MŠMT dotace na realizaci projektů za účelem vytvoření nových 

výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných obcemi zejména v oblastech s 

dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové bytové výstavby nebo mateřských škol a základních 

škol zřizovaných svazky obcí v lokalitách s nedostačující dostupností předškolního a základního 

vzdělávání. 

 

Příjemci dotace jsou obce nebo svazky obcí zřizující mateřskou nebo základní školu v právní 

formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, případně příspěvkové organizace a 

školské právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy.  

 

Dotace v tomto programu budou poskytovány na výdaje za účelem vytvoření nových výukových 

kapacit v základní škole, které se podle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje školský 

obvod, a zvýšení kapacit v mateřské škole, které zřizuje obec nebo svazek obcí v právní formě 

příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby. 

 

Navýšení výukových kapacit lze uskutečnit formou: 

- výstavby nových prostor, 

- přístavby, nástavby, vestavby 

- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.  

 

 Z dotace lze hradit účelně a hospodárně vynaložené výdaje na projektovou činnost, inženýrskou 

činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.), 

dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní 

vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod. bezprostředně související s 

vytvořením nové kapacity. 

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol
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Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben, tzn. prostor, 

umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání zpravidla 28 dětí mateřské školy a 30 žáků 

základní školy, minimálně však 18 žáků prvního stupně nebo alespoň 25 žáků druhého stupně 

základní školy. 

 

Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou být 

vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými kapacitami se 

rozumí kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování 

a školní družiny.  

 

Minimální výše spolufinancování je 15 % z celkových nákladů akce. V rámci hodnocení bude 

zohledněna hodnota podílu spolufinancování vyšší než povinná minimální hodnota. 

 

Limit poskytnuté dotace:  

- minimálně        2 mil. Kč 

- maximálně      30 mil. Kč  

Maximální objem poskytnuté dotace na jeden projekt může být v závislosti na množství 

doručených žádostí snížen. 

Žadatelem mohou být: 

- obce zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové 

organizace 

- dobrovolné svazky obcí (dále jen „svazek obcí“) – zřizující základní nebo 

mateřskou školu v právní formě školské právnické osoby 

- příspěvkové organizace - vykonávající činnost základní nebo mateřské školy 

zřizované obcí 

- školské právnické osoby – zřizované svazkem obcí v souladu § 124 zákona 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.8.5.6  Podpora školního stravování žáků základních škol pro NNO 

Kontakt: 

PaedDr. Miroslava Salavcová, oddělení předškolního, základního a základního uměleckého 

vzdělávání, tel. 234 812 130, e-mail: stravovani-zaci@msmt.cz 

Informace o programu: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-pro-nestatni-

neziskove 

 

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol, 

jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci. Tímto krokem by měly být 

zlepšeny podmínky pro řádný průběh povinné školní docházky žáků základních škol, jejichž 

rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci. Současně bude navázána a podpořena 

spolupráce ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních škol zapsaných v 

rejstříku škol a školských zařízení, právnických osob vykonávajících činnost zařízení školního 

stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací v 

této oblasti. 

mailto:stravovani-zaci@msmt.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-pro-nestatni-neziskove
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-pro-nestatni-neziskove


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     440 

 

Účelem dotačního programu je 

a) podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě 

nepříznivé finanční situaci, 

b) umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky žáků základních škol, 

jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci, 

c) navázat a podpořit spolupráci ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost 

základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, právnických osob vykonávajících 

činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních 

neziskových organizací v této oblasti. 

 

Dotační program je realizován v rámci disponibilních zdrojů určených pro kalendářní rok 2016, 

které činí 30.000.000,- Kč. 

Žadatelem mohou být: 

 pouze právnické osoby zřízeny v některé z následujících právních forem: 

- spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), 

- nadace nebo nadačního fondu podle občanského zákoníku, 

- ústav podle občanského zákoníku, 

- obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- účelové zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle 

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 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.9 Ministerstvo financí ČR 

Kontakt: 

Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, tel. 257 041 111, e-mail: 

podatelna@mfcr.cz, www.mfcr.cz 

D.10 Ministerstvo dopravy ČR 

Kontakt: 

Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, tel.: 225 131 111, e-mail: 

posta@mdcr.cz 

mailto:podatelna@mfcr.cz
http://www.mfcr.cz/
mailto:posta@mdcr.cz
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D.10.1 Oblast podpory 6.3: Podpora modernizace říčních plavidel 

Program č. 127 550 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní 

nákladní dopravy 

Kontakt: 

Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, e-mail: 

plavidla@opd.cz 

Ing. Bc. Evžen Vydra, telefon: 225 131 343 

Ing. Eva Mikulová, telefon: 225 131 625 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíle podpory: 

- zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí snížením emisí plynných 

znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů 

- převedení části přeprav zboží na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu, která je 

nejvíce šetrná k životnímu prostředí 

- zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní nákladní dopravy, které povede v 

konečném důsledku k výraznému snížení potenciálních ekologických škod 

 

Podporované investice: 

 Podprogram 1 – Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek (nízkoemisní 

pohonné jednotky a přímo související návazné prvky, pomocné agregáty) s finančním 

objemem podpory ve výši 10 mil. Kč. 

 Podprogram 2 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality (pořízení 

odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na 

osobní automobily) s finančním objemem podpory ve výši 10 mil. Kč. 

 Podprogram 3 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní 

dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna obšívek, 

zhotovení ocelových podlah nákladových prostorů, vybavení radarovým zařízením, 

vybavení autopilotem) s finančním objem podpory ve výši 10 mil. Kč. 

 

Maximální míra podpory bude činit 49 % způsobilých výdajů: 

- podpora bude poskytnuta ve formě nenávratné přímé dotace 

- podpora se nesmí kumulovat s ostatní podporou na tytéž způsobilé náklady 

- na podporu z veřejných rozpočtů ČR i EU není právní nárok 

 

Celková míra podpory se skládá: 

- z prostředků veřejných rozpočtů ČR – 15 % celkové podpory 

- z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – tvoří zbývajících 

85 % podpory 

 

Předpokládaná alokace pro tuto výzvu je 30 mil. Kč, z toho 25 500 tis. Kč z fondu ERDF a 4 500 

tis. Kč ze státního rozpočtu ČR. 

Žadatelem mohou být:  

- Vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy jejichž 

plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky bez ohledu na státní 

příslušnost provozovatele. 

http://www.mdcr.cz/cs/Vodni_doprava/
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Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.10.2 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel 

Informace o programu: 

http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Podpora+obnovy+HZKV.htm 

 

Podpora je poskytována formou neinvestiční dotace na obnovu historického železničního 

kolejového vozidla. Obnovou historického železničního kolejového vozidla se rozumí oprava 

nebo údržba historického železničního kolejového vozidla. Za historické se považuje drážní 

vozidlo, které je zachované pro muzejní nebo dokumentační účely nebo určené pro příležitostné 

provozování nikoliv však za účelem běžného užívání pro komerční účely. Technické provedení 

historického vozidla musí odpovídat dobovému stavu (ČSN 28 0001).  

 

Dotace se poskytuje na úhradu výdajů spojených s opravou nebo údržbou hmotného 

dlouhodobého majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za 

účelem uvedení do předchozího, provozuschopného nebo vystavovatelného stavu. Uvedením do 

provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, 

dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se 

zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady. 

 

Obnovou historického železničního kolejového vozidla se rozumí zejména: 

 obnova vnějšího opláštění (lak, popisky apod.), 

 obnova pojezdu (dvojkolí, podvozky apod.), 

 obnova skříně vozidla (konstrukční části, madla, svítilny apod.), 

 obnova mechanických částí (parní stroje, trakční motory, převodovky, celky brzdové 

soustavy apod.), 

 obnova vnitřních rozvodů (vodovodní, elektrické apod.), 

 obnova interiéru (oddíl pro cestující, služební oddíl, stanoviště strojvedoucího apod.). 

 

Dotace je poskytována vždy bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Dotace na obnovu 

historického železničního kolejového vozidla bude poskytována maximálně do výše 40 % 

neinvestičních nákladů na obnovu bez DPH.  

Žadatelem mohou být:  

- vlastníkovi historického železničního kolejového vozidla  

- subjektu, který prokáže právo k užívání historického železničního kolejového 

vozidla a souhlas vlastníka historického železničního kolejového vozidla s jeho 

obnovou 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.11 Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Kontakt: 
Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany, tel.: +420 224 

181 111, fax: +420 224 182 031, http://www.mzv.cz/jnp/  

http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Podpora+obnovy+HZKV.htm
http://www.mzv.cz/jnp/
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Žádost o poskytnutí daru na příslušný kalendářní rok na konkrétní projekty realizované nebo 

zahájené v uvedeném roce předkládá žadatel místně příslušnému zastupitelskému úřadu ČR. 

D.11.1 Humanitární dotační řízení 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, 

Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1, hana_volna@mzv.cz 

Informace o programu: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/projekty/

humanitarni_dotacni_rizeni_2016.html 

 

MZV ČR vyhlašuje dotační výběrová řízení na projekty humanitární pomoci v roce 2016 v 

kategoriích "Okamžitá pomoc" (Irák a Sýrie, včetně uprchlíků v regionu); "Obnova po 

katastrofách (Barma/Myanmar a Nepál); "Komplexní krize" (Etiopie, Jižní Súdán a 

Středoafrická republika, včetně uprchlíků v sousedních zemích). 

 

 OKAMŽITÁ POMOC 

Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na 

okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Sýrie nebo Iráku uvnitř země a/nebo pro uprchlíky ze Sýrie 

nebo Iráku v sousedních zemích (Jordánsko, Libanon, Turecko) postižené probíhajícím 

konfliktem. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, 

zajištění přístřeší, vody a sanitace, potravinového zabezpečení a dalších základních životních 

potřeb uprchlíků či vnitřně vysídlených osob, na poskytování humanitární ochrany a případně též 

na podporu či obnovu zdrojů obživy. 

 

Každý předkladatel může předložit celkově maximálně dva náměty, přičemž pro každou z 

uvedených zemí maximálně jeden námět. Kombinování navazující pomoci uvnitř Sýrie/Iráku a za 

jejich hranicemi v rámci jednotlivého námětu je možné. Žadatelé, kterým byl v rámci obdobné 

dotační výzvy podpořen projekt humanitární pomoci v roce 2015, mohou předložit námět na 

pokračování této pomoci. 

Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 2,5 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí 

min. 10% z celkového rozpočtu projektu. 

 

 OBNOVA PO KATASTROFÁCH 

Výzva je určena na podporu aktivit českých NNO zaměřených na obnovu v Barmě/Myanmaru po 

záplavách a/nebo v Nepálu po zemětřesení, které tyto země postihly v roce 2015. Projekty mohou 

být zaměřeny na obnovu přístřeší, infrastruktury a zdrojů obživy, včetně opatření na prevenci 

dalších katastrof a adaptaci postižených oblastí na dané klimatické podmínky. 

 

Každý předkladatel může předložit celkově maximálně dva náměty, přičemž pro každou z 

uvedených zemí maximálně jeden námět. Projekty musí respektovat základní mezinárodní 

humanitární principy lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti i mezinárodní humanitární 

právo. 

Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 2 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí 

min. 10% z celkového rozpočtu projektu. 

 

 KOMPLEXNÍ HUMANITÁRNÍ KRIZE 

mailto:hana_volna@mzv.cz
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/projekty/humanitarni_dotacni_rizeni_2016.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/projekty/humanitarni_dotacni_rizeni_2016.html
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Výzva je určena na podporu aktivit českých NNO v zemích postižených komplexní humanitární 

krizí, konkrétně v Etiopii, v Republice Jižní Súdán a ve Středoafrické republice, včetně pomoci 

uprchlíkům z těchto zemí v sousedních zemích. 

 

Každý předkladatel může předložit celkově maximálně dva náměty, přičemž pro každou z 

uvedených zemí maximálně jeden námět. Žadatelé, kterým byl v rámci této dotační výzvy 

podpořen projekt humanitární pomoci v roce 2015, mohou předložit námět na pokračování této 

pomoci, resp. na další etapu pomoci v příslušné zemi, pokud je do vyhlášení zařazena.  

 

Projekty by měly být zaměřeny na zlepšování základních podmínek života lidí v uvedených 

zemích postižených komplexní humanitární krizí, zejména pokud jde o přístup k výživě, vodě, 

zdrojům obživy, k přístřeší či základní zdravotní péči, včetně aktivit zaměřených na ochranu před 

vysídlením, evt. návrat a reintegraci, na post-konfliktní obnovu a zvýšení celkové odolnosti vůči 

humanitárním krizím. Projekty musí respektovat základní mezinárodní humanitární principy 

lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti i mezinárodní humanitární právo. 

Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 2 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí 

min. 10% z celkového rozpočtu projektu. 

Žadatelem mohou být: 

V souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově 

vyčleněných na humanitární pomoc může být poskytnuta pouze subjektům spadajícím pod 

písmena e), f) nebo i). Jedná se o tyto typy dotací: 

- dotace spolkům; 

- dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování 

zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní 

ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely; 

- dotace nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.11.2 Výběrové řízení na projekty Česko-polského fóra 2017 

Kontakt: 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor veřejné diplomacie, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, 

224 182 648 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Předmětem dotačního titulu „Česko-polské fórum“ je podpora projektů předložených NNO a 

dalšími oprávněnými subjekty v oblasti česko-polské spolupráce. Jsou podporovány pouze 

projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. 

 

Příklady vhodných aktivit: 

- společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční 

politiky obou zemí 

- vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvu-verejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_8.html
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- společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a 

studentských projektů 

- společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ) 

- společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní 

partner z Polska 

- společné projekty obcí a krajů 

 

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s 

ukončením realizace v roce 2017. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých 

žádostech o dotace, není omezena. 

 

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve 

výjimečných a odůvodněných případech může MZV rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 

100 % rozpočtovaných nákladů. 

Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských 

fondů a z dalších zdrojů. V případě, že příjemce nezíská zamýšlené financování v celkové výši 

100%, je příjemce povinen, pokud sníží celkový rozpočet projektu, nepřekročit původní 

maximální procentuální podíl dotace poskytnuté ústředním orgánem. Pokud je projekt financován 

dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů 

projektu. Duplicita stejných nákladů projektu ze státního rozpočtu není dovolena. 

 

Celková výše dotačního titulu je 2 500 000,- Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), 

- obecně prospěšné společnosti jako právnickým osobám, které jsou založeny nebo 

zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k 

poskytování sociálně-právní ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí), a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní 

ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.  

- nadace a nadační fondy  

- příspěvkové organizace 

- školské právnické osoby  

- veřejné výzkumné instituce 

- vysoké školy  

- účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností  

- ústavy  

Termín uzávěrky: 

30. září 2016. Pravidelně uzávěrka v říjnu. 

D.11.3 Dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a 

vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti zajištění veřejné 

informovanosti o NATO a bezpečnostní politice pro rok 2015 

Kontakt: 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor veřejné diplomacie, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, 

224 182 397, 224 183 230 
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Informace o programu: 

Podrobné informace 

Výzva 

 

MZV má zájem o návrhy projektů v následujících oblastech: 

- informování a komunikace se širokou veřejností o problematice NATO a bezpečnostních 

otázkách 

- vypracování studií a prezentací, zajišťování odborných přednášek a veřejných akcí 

- Pořádání konferencí a seminářů k problematice NATO a bezpečnostní politice ČR 

 

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve 

výjimečných a odůvodněných případech může MZV rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 

100 % rozpočtovaných nákladů. 

Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských 

fondů a z dalších zdrojů. V případě, že projekt není podpořen ve výši 100 %, je příjemce povinen, 

pokud sníží celkový rozpočet projektu, zachovat původní maximální procentuální podíl dotace 

poskytnuté ústředním orgánem. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, 

nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Duplicita stejných nákladů 

projektu ze státního rozpočtu není dovolena. 

Žadatelem mohou být: 

- občanská sdružení 

- obecně prospěšné společnosti - dotace obecně prospěšným společnostem lze ze 

státního rozpočtu (v rámci činnosti MZV) poskytnout v souladu s § 7, odst. 1., 

písm. g) zákona č. 218/2000, a to jako právnickým osobám, které jsou založeny 

nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních 

služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí), a fyzickým osobám, které takové služby nebo 

sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely. Rozsah 

činnosti obecně prospěšné společnosti musí být uveden v Zakládací listině. 

- nadace a nadační fondy 

- příspěvkové organizace (školy, kulturní instituce apod.) 

- školské právnické osoby  

- územní samosprávné celky 

- veřejné výzkumné instituce 

- vysoké školy 

- církevní právnické osoby 

- zájmová sdružení právnických osob (dle občanského zákoníku). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. Pravidelně uzávěrka v říjnu. 

D.11.4 Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních 

vztahů pro rok 2017 

Kontakt: 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor veřejné diplomacie, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, 

224 182 397, 224 183 230 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/vedecke_projekty/o_ministerstvu-verejne_souteze_a_dotace-vedecke_projekty-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_1.html
http://www.mzv.cz/public/d6/4c/53/1199769_1146168_podminky_vyberoveho_rizeni.pdf
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Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Předmětem řízení je výběr projektů v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních 

vztahů pro rok 2017. 

 

Podporované činnosti: konference a semináře, diskusní fóra, summity, akce veřejné diplomacie 

 

Okruhy prioritních témat projektů v oblasti české zahraniční politiky a mezinárodních vztahů jsou 

definovány v příloze č. IX. Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá 

výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2017.  

 

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, je vázána na 

přidělení prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli výběrového řízení a činí přibližně 

4 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, 

není omezena. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), 

- obecně prospěšné společnosti jako právnickým osobám, které jsou založeny nebo 

zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k 

poskytování sociálně-právní ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí), a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní 

ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.  

- nadace a nadační fondy  

- příspěvkové organizace 

- školské právnické osoby  

- veřejné výzkumné instituce 

- vysoké školy  

- účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností  

- ústavy  

Termín uzávěrky: 

30. 09. 2016. Pravidelně uzávěrka v říjnu. 

D.11.5 Výběrové řízení na dotační projekty v oblasti spolupráce 

nestátních neziskových organizací (NNO) s krajanskými komunitami 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Předmětem dotačního titulu je podpora projektů předložených tuzemskými NNO a dalšími 

oprávněnými subjekty (viz bod II.) v oblasti zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v 

zahraničí.  

 

Příklady vhodných aktivit: 

- vědecké a výzkumné projekty, kulturní krajanské projekty a akce zaměřené na 

české krajanské komunity v zahraničí 

- tematicky zaměřené kulturní a jazykově vzdělávací aktivity zaměřené na české 

krajanské komunity v zahraničí.   

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvu-verejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_7.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvu-verejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_6.html
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Ministerstvo zahraničních věcí přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 

2017. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), 

- obecně prospěšné společnosti jako právnickým osobám, které jsou založeny nebo 

zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k 

poskytování sociálně-právní ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí), a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní 

ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.  

- nadace a nadační fondy  

- příspěvkové organizace 

- školské právnické osoby  

- veřejné výzkumné instituce 

- vysoké školy  

- účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností  

- ústavy  

Termín uzávěrky: 

30. 09. 2016. Pravidelně uzávěrka v říjnu. 

D.11.6 Program transformační spolupráce na rok 2016 - TRANS 

Kontakt: 

MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1 

Informace o programu: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/aktualne/vyberove_dotacni_rizeni_pro

gramu.html 

 

Předmětem dotačního titulu „Transformační spolupráce“ je podpora projektů předložených NNO a 

dalšími oprávněnými subjekty v těchto oblastech: 

- podpora rozvoje organizací a iniciativ zaměřených na občanská, sociální, environmentální, 

kulturní a dalších práva, 

- spolupráce s místními správami, 

- média, 

- mládež, vzdělávání a participace, 

- humanitární podpora obránců lidských práv. 

 

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 25 000 000 

Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány na jednotlivé projekty, není omezena. O dotaci 

lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Myanmar/Barma, 

Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. 

Žadatelem mohou být: 

- spolek 

- ústav 

- obecně prospěšná společnost 

- nadace a nadační fond  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/aktualne/vyberove_dotacni_rizeni_programu.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/aktualne/vyberove_dotacni_rizeni_programu.html
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- církevní právnická osoba (dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě víry a postavení 

církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů), 

- vysoká škola 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. Pravidelně uzávěrka v říjnu. 

D.12 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, Na 

Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 

 

Informace o dotacích 

D.12.1 Dotační řízení MPSV ČR pro rok 2016 v oblasti poskytování 

sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností 

Kontakt: 

MPSV, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení koncepce financování 

sociálních služeb, Podskalská 19, Praha 2, podporadotace@mpsv.cz 

Informace o programu: 

http://www.mpsv.cz/cs/22574 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb vyhlašuje pro rok 2016 dotační řízení 

k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 pro právnické a fyzické osoby, které 

poskytují sociální služby. 

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s 

poskytováním základních činností sociálních služeb. Dále se míra podpory řídí principy a 

prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016, vyhlášenými 

současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Principy a priority dotačního řízení na podporu 

poskytování sociálních služeb v roce 2016“. 

 

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání 

základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při 

poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a 

charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 

Pro rok 2016 lze o dotaci na jednotlivé sociální služby žádat v rámci programu podpory sociálních 

služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) 

zákona o sociálních službách). 

 

Pro rok 2016 jsou do programu podpory zařazeny žádosti o dotaci pro: 

 sociální služby, jejichž poskytování přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů (tento 

fakt je v souladu s údaji o působnosti sociální služby uvedené v registru) a vzhledem k 

charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci 

jednotlivých krajů samostatně (nadregionální působnost), např. terapeutické komunity či 

http://www.mpsv.cz/cs/6667
mailto:podporadotace@mpsv.cz
http://www.mpsv.cz/cs/22574
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pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé 

České republiky, nebo 

 sociální služby, jejichž základní činnosti jsou zajišťovány na celém území ČR, tj. budou 

probíhat na celém území ČR, budou mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a 

zároveň bude při poskytování sociální služby vytvářen systémový přístup k řešení 

problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a vzhledem k charakteristikám 

poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů 

samostatně (celostátní působnost). 

Žadatelem mohou být: 

- pouze poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních 

služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 

odst. 1 zákona o sociálních službách). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.12.2 Dotační řízení MPSV ČR pro rok 2017 v oblasti poskytování 

sociálních služeb pro kraje a Prahu 

Kontakt: 

MPSV, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení koncepce financování 

sociálních služeb, Podskalská 19, Praha 2, e-mail: dotace-soc.sluzby@mpsv.cz 

 

Kontaktní informace v případě krajských úřadů jsou zveřejněny na webových stránkách 

příslušných krajů. 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům 

a Hlavnímu městu Praze 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb vyhlašuje pro rok 2017 dotační řízení 

k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 pro kraje a Hlavní město Prahu. 

 

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k plnění povinností příjemce dotace uvedených v §95 

písm. g) a h) zákona o sociálních službách na financování běžných výdajů souvisejících s 

poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními 

činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v 

části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 

Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) se poskytuje k financování běžných výdajů, které 

souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb kraje, tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou 

součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje. 

 

Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či 

regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či 

regionálními potřebami. Dále se podpora sociálních služeb řídí prioritami dotačního řízení pro rok 

2017, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Priority dotačního řízení na 

mailto:dotace-soc.sluzby@mpsv.cz
http://www.mpsv.cz/cs/27256
http://www.mpsv.cz/files/clanky/27258/Metodika_Ministerstva_prace_a_socialnich_veci_pro_poskytovani_dotaci_ze_statniho_rozpoctu_krajum_a_Hlavnimu_mestu_Praze.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/27258/Metodika_Ministerstva_prace_a_socialnich_veci_pro_poskytovani_dotaci_ze_statniho_rozpoctu_krajum_a_Hlavnimu_mestu_Praze.pdf
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podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017“ a musí být v souladu se zásadami „3E“, tj. – 

efektivnost, účelnost, hospodárnost. 

 

Dotaci ze státního rozpočtu kraji či hlavnímu městu Praze lze poskytnout pouze na úhradu nákladů 

na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními 

činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a 

charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností. 

Žadatelem mohou být: 

- kraji či Hlavnímu městu Praze. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.12.3 Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských 

organizací s celostátní působností 

Kontakt: 

denisa.pechova@mpsv.cz, tel.: 221 922 834 

 

Informace o programu: 

http://www.mpsv.cz/cs/26187 

 

V rámci Dotačního programu lze žádat o přidělení dotace na podporu veřejně účelných aktivit 

seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení 

zájmů a práv seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů. 

 

Z Dotačního programu lze podpořit následující tematické okruhy činností (podprogramy): 

 a) Organizační, administrativní a technická podpora veřejně účelných aktivit seniorských a 

proseniorských organizací.  

V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na náklady spojené se zajištěním 

konkrétních veřejně účelných aktivit. 

 b) Podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích 

hájících zájmy seniorů.  

V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na náklady spojené s členstvím 

žadatele v mezinárodních organizacích (zejména roční členské příspěvky v mezinárodních 

organizacích, náklady na konferenční poplatky, dopravu, pojištění, ubytování a stravu 

během zahraničního pobytu), přičemž je k žádosti o dotaci třeba přiložit doklad o členství 

žadatele v dané mezinárodní organizaci. 

 c) Informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů.  

V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na realizaci informačních kampaní 

zaměřených na zlepšení pozitivního obrazu seniorů ve společnosti, na zvýšení povědomí 

veřejnosti o potřebách starších osob a na změnu přístupu a postojů veřejnosti k otázce 

přípravy na stárnutí (tj. problematika stárnutí, stáří a umírání). Půjde zejména o pořádání 

výstav, odborných konferencí, kulatých stolů a seminářů, provoz informačních webových 

portálů zaměřených na uvedená témata, vydávání publikací a informačních materiálů. 

 d) Poradenství a právní pomoc v oblasti ochrany lidských práv seniorů. 

http://www.mpsv.cz/cs/26187
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V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci zejména na provoz a činnost 

poradenských center a webových portálů, které pomáhají seniorům při řešení problémů 

spojených s porušováním jejich lidských práv a důstojnosti. 

 

Z poskytnuté dotace lze hradit pouze následující uznatelné náklady: 

- osobní náklady zaměstnanců 

- práci dobrovolníků 

- provozní náklady, které jsou nezbytné pro činnost organizace a které jsou 

identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty 

 

Dotační titul je rozdělen na čtyři podprogramy, přičemž žadatel je povinen v žádosti vždy vyznačit 

jeden příslušný podprogram odpovídající plánovaným aktivitám daného projektu. Počet podaných 

žádostí od jednoho subjektu není přitom omezen. 

Žadatelem mohou být: 

Seniorskou nebo proseniorskou organizací se pro účely tohoto dotačního programu rozumí: 

 a) spolek vyvíjející činnost podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, 

 b) ústav zřízený v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a v souladu s ustanovením § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, pokud nezměnila svoji právní formu na spolek, 

 c) obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, 

 d) církevní právnická osoba zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, 

 e) nadace založená v souladu s ustanovením § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a nadační fond založený v souladu s ustanovením § 394 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.13 Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Kontakt: 

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotních služeb, oddělení kvality zdravotních služeb, 

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

D.13.1 Oddělení zdravotních programů 

D.13.1.1 Protidrogová politika 

Kontakt: 

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotních služeb, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

Informace o programu: 

http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika-mz_3601_1.html 

http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika-mz_3601_1.html
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Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje podmínky pro přidělování finančních prostředků 

ze státního rozpočtu na neinvestiční projekty protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví 

na rok 2017. 

 

Základním cílem dotačního programu je dlouhodobá podpora zdravotních služeb osobám s 

návykovým chováním, a to v souladu se záměrem zajistit lidské společnosti zdraví, důstojnost a 

bezpečí. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určené pro neinvestiční projekty v oblasti 

protidrogové politiky MZ v rámci, kterých jsou: 

a) poskytovány zdravotní služby uživatelům návykových látek (legální a nelegální) nebo osobám 

se závislostním chováním (vč. gambling), 

b) poskytovány služby uživatelům návykových látek, které jsou zaměřené na minimalizaci škod a 

rizik souvisejících s užíváním návykových látek u osob, které nejsou schopny nebo ochotny s 

tímto užíváním přestat (lze předkládat požadavek pouze na úhradu zdravotnických prostředků), 

c) realizovány aktivity přispívající k implementaci úkolů MZ vycházejících z Akčního plánu pro 

oblast kontroly tabáku na období 2015-2018 a Akčního plánu k omezení škod působených 

alkoholem na období 2015-2018 (s výjimkou osvětových kampaní a aktivity zaměřené na primární 

prevenci rizikového chování na školách), 

d) realizovány další aktivity reagující na aktuální potřeby při tvorbě a implementaci protidrogové 

politiky MZ. 

 

Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na úhradu zdravotních služeb hrazených ze 

zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo hrazených dle jiných 

právních předpisů, ani na činnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Žadatelem mohou být: 

- státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem, 

- organizace zřízené územním samosprávným celkem, 

- spolky transformované z občanských sdružení a spolky nově vznikající od 1. 1. 2014 podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013,  

- církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle 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, 

- právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních 

služeb, a fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely, 

- ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 

1. 1. 2014,   

- organizace v působnosti jiných rezortů. 

Termín uzávěrky: 

30. 9. 2016. 

D.13.1.2 Národní akční plány a koncepce  

Informace o programu: 

http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-akcni-plany-a-koncepce_3187_1.html 

 

http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-akcni-plany-a-koncepce_3187_1.html
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Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovuje na rok 2015 v programu Národní akční plány a koncepce 

následující priority: 

 Důsledek aktuálního výskytu mimořádných událostí na území ČR v roce 2012:  

- podpořeny budou projekty zaměřené na provedení prospektivní studie 

dlouhodobých zdravotních následků akutních intoxikací metanolem v roce 2012 

 Péče o děti a dorost:  

- podpořeny budou projekty týkající se „Národní strategie podpory kojení a 

implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka v ČR“ 

 Národní akční plán pro vzácná onemocnění: podpořeny budou projekty zaměřené na: 

- zlepšení informovanosti o vzácných onemocněních, provoz a aktualizace webových 

portálů pro vzácná onemocnění, 

- vznik a provoz registrů vzácných onemocnění, 

- vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti vzácných onemocnění, 

 Akční plán ke zlepšení dostupnosti a kvality následné péče, dlouhodobá péče, a péče 

poskytované ve vlastním sociálním prostředí: podpořeny budou projekty zaměřené na: 

- zvýšení efektivity poskytování dlouhodobé péče prostřednictvím zlepšením 

návaznosti zdravotních a sociálních služeb, inovativní modely poskytování 

integrovaných služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta, 

- zpracování ekonomické analýzy poskytování následné lůžkové péče, dlouhodobé 

lůžkové péče a péče ve vlastním sociálním prostředí,  

- srovnání jednotlivých typů služeb a forem péče, porovnání nákladovosti a struktury 

výdajů na zdravotní a sociální služby, včetně územních rozdílů. 

 Mapování lůžkové péče v ČR:  

- podpořeny budou metodické projekty pracující s reprezentativními daty o lůžkové 

péči v ČR. Mapování lůžkové péče v ČR a souvisejících kapacit (včetně 

personálních) lůžkových zdravotnických zařízení, reprezentativní popis „case mix“ 

poskytovatelů lůžkové péče v ČR, vývoj metodiky hodnocení parametrů lůžkové 

péče se zaměřením na analýzy kvality, výkonnosti a systému úhrad tohoto 

segmentu péče. Hodnocení regionálních rozdílů, ekvity péče.  

- podpořeny budou projekty, které se zaměří na možnosti vývoje metodiky měření a 

optimalizace personálního obsazení ošetřovacích jednotek nelékařským 

zdravotnickým personálem v souvislosti s péčí o nemocné s omezenou 

soběstačností v provádění běžných denních činností a dalšími činnostmi 

vyplývajícími z provozu ošetřovací jednotky (resp. v souvislosti s tzv. 

ošetřovatelskou zátěží).  

- podpořeny budou projekty, které se zaměří na možností analýzy optimalizace 

organizace poskytování anesteziologické péče v souvislosti s využitím potenciálu 

všech členů anesteziologického týmu 

Žadatelem mohou být: 

- státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem, 

- organizace zřízené územním samosprávným celkem, 

- spolky transformované z občanských sdružení a spolky nově vznikající od 1. ledna 

2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. prosince 2013,  

- církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle zákona o církvích a 

náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 
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- právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny  za účelem poskytování 

zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to 

výhradně na tyto účely, 

- ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

účinného od 1. ledna 2014,   

- organizace v působnosti jiných rezortů (vysoké školy).). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.13.1.3 Rozvojové projekty zdravotní péče 

Kontakt: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Oddělení zdravotních programů, Palackého nám. 4, 128 01 Praha, 

kristina.masala@mzcr.cz 

Informace o programu: 

http://www.mzcr.cz/obsah/rozvojove-projekty-zdravotni-pece-_3340_1.html 

 

Dotační program RPZP je důležitým nástrojem MZ ČR pro naplňování vybraných aktuálních cílů 

a priorit vycházejících ze strategických a koncepčních dokumentů v působnosti rezortu 

zdravotnictví. Vyhlášené priority reflektují potřeby daného období, naplňuji např. konkrétní vládní 

prohlášení pro daný rok. Mezi vyhlášenými prioritami, existují pak takové, které se každým rokem 

opakuji, a tvoří podstatnou část strategie Zdraví 2020. Jedná se např. o péči o děti a dorost, 

problematika vzácných onemocnění, prevence nádorových onemocnění, rozvoj paliativní a 

hospicové péče, omezení škod způsobených alkoholem, apod.  

 

V rámci dotačního programu se podporují projekty, které nemohou být realizovány ze zdrojů 

zdravotních pojišťoven a zároveň nespadají pod záštitu jiných dotačních titulů na MZ ČR. 

Podporovány budou projekty konkrétní, kvalitní, s jasně definovanými cíli, které budou mít 

kladný dopad na národní úrovni s významnými přínosy.  

 

PRIORITY PRO ROK 2016: 

 1. Podpora programů zaměřených na zvýšení informovanosti veřejnosti o 

zdravotních rizicích užívání tabákových výrobků a souvisejících výrobků (především 

elektronických cigaret), a v dalších otázkách kontroly tabáku 

Podpořeny budou projekty: 

a) zaměřené např. na otázky návykového charakteru spotřeby tabáku, výhod pro ukončení 

užívání tabáku, a expozice tabákovému kouři (např. problematika expozice tabákovému kouři u 

dětí a mládeže v domácím prostředí). 

b) orientované na různé skupiny obyvatelstva, avšak koncipovány s ohledem na specifika 

dané cílové skupiny, např. i  na další vzdělávání zdravotnických pracovníků, pedagogů, 

psychologů, sociálních pracovníků, pracovníků správních úřadů a územních samosprávných celků, 

apod. v oblasti kontroly tabáku. 

c) které obecně slouží k naplňování závazků uvedených v čl. 12 Rámcové úmluvy Světové 

zdravotnické organizace o kontrole tabáku, týkajícím se vzdělávání, komunikace, školení a 

veřejného povědomí. 

 

Z tohoto dotačního programu nebudou podporovány projekty specificky zaměřené na primární 

prevenci užívání návykových látek v rámci školní docházky. 

 

mailto:kristina.masala@mzcr.cz
http://www.mzcr.cz/obsah/rozvojove-projekty-zdravotni-pece-_3340_1.html
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 2. Podpora programů zaměřených na zvýšení informovanosti veřejnosti o 

zdravotních rizicích konzumace alkoholu vč. způsobů omezování škod působených 

alkoholem 

Podpořeny budou projekty:  

a) orientované na jednu z cílových skupin (nebo kombinace skupin) jako např. muži, ženy, 

mladiství, řidiči, rodiče, senioři. 

b) reflektující specifické přístupy v komunikaci problematiky užívání alkoholu s cílovou 

skupinou (např. mediální kampaň, internetové poradenství pro uživatele alkoholu). 

  

 3. Národní akční plán pro vzácná onemocnění 

Podpořeny budou projekty zaměřené na:  

a) zlepšení informovanosti o vzácných onemocněních, provoz a aktualizace příslušných 

webových portálů. 

b) vznik a provoz registrů vzácných onemocnění. 

c) vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti vzácných onemocnění. 

 

 4. Podpora programů, které řeší důsledky akutních intoxikací metanolem z roku 2012 

 

 5. Klasifikace a ocenění přístrojů zdravotnické techniky 

Podpořen bude projekt kategorizace a ocenění zdravotnické techniky pro aktualizaci Seznamu 

zdravotních výkonů. V rámci tohoto projektu bude vytvořena metodika pro ocenění a provedena 

kategorizace a ocenění základních diagnostických přístrojů D5 a některé z dalších kategorií 

přístrojů – terapeutické (T), ostatní (specifické pro obory) (O), pomocné (P). 

 

 6. Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Health Technology Assessment) 

Vypracovaná metodika by měla umožnit oceňování zdravotnických technologií, pomocí 

komplexního hodnocení přínosu nové technologie. Za zdravotnickou technologii je považován 

nejen lék, materiál, přístroj, ale i nový léčebný postup, screeningová metoda, očkování a nově též 

nové přístupy v organizaci, distribuci a dostupnosti zdravotní péče. Podpořen bude projekt, který 

umožní vypracovat metodiku, která vypracuje dostatečné podklady pro rozhodování, zda nové 

(později i současné) zdravotnické technologie jsou dostatečně přínosné pro české zdravotnictví a 

je vhodné hradit jejich užití z fondu veřejného zdravotního pojištění. 

 

 7. Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů 

Podpořeny budou projekty zaměřené na: 

a) edukaci lékařů a středního zdravotnického personálu především o medicínských kritériích 

indikací dárců orgánů, diagnostiky smrti mozku a právních normách. 

b) zavedení skupiny DCD (dárci po nevratné zástavě oběhu) do klinické praxe.  

c) podporu vzdělávání dárcovských konzultantů (a jejich profesi). 

d) podporu zdravotní gramotnosti veřejnosti (informovanost široké veřejnosti o dárcovství 

orgánů a významu transplantací). 

 

 8. Podpora prevence nádorových onemocnění 

Podpořeny budou projekty zaměřené na: 

a) zdravotní gramotnost obyvatelstva v oblasti prevence nádorových onemocnění. 

b) edukaci žen na správné samovyšetření prsu např. na středních školách, ale i pro širokou 

veřejnost (semináře, vzdělávací akce, apod.). 

c) podporu pacientských organizací, které se zaměřují na osvětovou činnost, prevenci a 

podporu pacientů s nádorovým onemocněním. 

 

 9. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti násilí 

Podpořeny budou projekty zaměřené na: 
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a) aktivity spojené s prevencí sekundární viktimizace obětí násilí (školení pro zdravotnické 

pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s oběťmi kriminality a násilí). 

b) školení pro zdravotnické pracovníky zaměřené na práci s agresivními pacienty (např. pro 

pracovníky záchranné služby, pro zaměstnance psychiatrických oddělení, pro zdravotníky 

pracující ve věznicích). 

 

 10. Vliv výživy a slunečního záření na hladiny vitamínu D u dětské populace 

Podpořeny budou projekty: 

a) zaměřené na problematiku vitamínu D a zejména pak vliv výživy a slunečního záření na 

jeho hladinu v dětské populaci. 

b) zahrnující např. nové poznatky o vztahu vitamínu D k regulaci imunitního systému s 

následným rizikem vyššího výskytu autoimunitních, nádorových, infekčních a alergických 

onemocnění. 

c) mapující stávající situaci a nejdůležitější vlivy na hladiny vitamínu D a definování 

maximálně ohrožených skupin dětské populace v závislosti na ročním období, výživovém stavu a 

dalších faktorech. 

 

 11. Snížení nákladů na léčbu pacienta využitím moderních monitorovacích/tele-

medicínských systémů pro provozování dohledových a asistenčních služeb 

Podpořeny budou projekty: 

a) zaměřené na nejčastější chronicity vznikající ve vazbě na nadváhu či obezitu, tj. 

Hypertenze (vysoký krevní tlak), DM (cukrovka), Dyslipidemie (vysoký cholesterol). 

b) zabývající se sledováním a vyhodnocováním aktivit a generování automatických alertů či 

identifikování trendů v tele-monitoraci prostřednictvím snímání dat z různých zdrojů (nositelná 

elektronika, chytré telefony, speciální devices, tlakoměry, inteligentní váhy, apod.). 

 

 12. Primární a sekundární preventivní opatření v oblasti duševního zdraví 

Podpořeny budou projekty se zaměřením na tvorbu odborných podkladových materiálů „prosté“ a 

„rozšířené“ psychiatrické ambulance v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče 

a) zaměřeny na tvorbu metodiky (doporučených postupů) snížení incidence duševních 

nemocí. 

b) zaměřeny na tvorbu metodiky časné detekce a aktivního vyhledávání duševně nemocných. 

c) zaměřeny na tvorbu metodiky prevence sebevražednosti. 

 

 13. Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v 

ČR 

Příjemce dotace zmapuje a zhodnotí oblast následné a paliativní péče v ČR. Projekt by měl na 

základě využití dat v NZIS vygenerovat datovou základnu pro monitoring (i časově, v trendech) 

pohybu pacientů, jejich léčby a osudu  Projekt by měl být zajištěn ve spolupráci s  relevantními 

OS a poskytovateli. Výstupem by měl být portál s informacemi o dané problematice a audit stavu. 

 

 14. Národní ukazatele zdraví obyvatel v novém modelu regionálních reportů 

Příjemce dotace by měl vytvořit datový systém s využitím dat krajů, který by umožnil relevantní a 

sofistikovaný report s benchmarkingem klíčových ukazatelů tak, aby je bylo možné využívat ke 

stanovení zdravotní politiky státu. Projekt by toto měl ve spolupráci s úřady a experty nastavit, 

navrhnout a pilotně zpracovat pro modelové regiony. Výstupem by byla nová forma regionálního 

servisu, včetně on-line výstupů. 

 

 15. Podpora pacientských organizací zajišťující aktivity v oblasti zlepšení zdravotní 

situace pacientů 

Cílem projektů s tímto zaměřením je zlepšení kvality života nemocných trpících chronickými 

chorobami a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, zejména roztroušenou sklerózou, 
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onkologickými onemocněními, diabetem mellitem a dalšími poruchami metabolismu, poruchami 

krvetvorby, cystickou fibrózou a dalšími chorobami dýchací soustavy, vzácnými chorobami, 

degenerativními a revmatickými chorobami a dalšími dlouhodobými poruchami pohybového 

aparátu, duševními nemocemi apod., a to prostřednictvím podpory spolků sdružujících nemocné 

trpící těmito chorobami a stavy (pacientských organizací).  

Žadatelem mohou být: 

- příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo 

jiným správním orgánem, 

- organizace zřízené územním samosprávným celkem, 

- spolky transformované z občanských sdružení a spolky nově vznikající od 1. 1. 

2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 

12. 2013,  

- církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle 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, 

- právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování 

zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to 

výhradně na tyto účely, 

- ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

účinného od 1. 1. 2014,   

- organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.13.2 Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví 

D.13.2.1 Výzva na dofinancování projektů podpořených a předložení 

projektů nových v rámci dotačního programu MZ ČR Národní 

program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016 

Informace o programu: 

http://www.mzcr.cz/obsah/vyzva-na-dofinancovani-projektu-podporenych-a-predlozeni-projektu-

novych-v-ramci-dotacniho-programu-mz-cr-narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-pro-

rok-2016_3552_1.html 

 

V tomto kole budou dofinancovány neinvestiční projekty, které byly již podpořeny v rámci 

dotačního řízení pro rok 2016, a to do výše původně požadované dotace nebo účelového navýšení 

příspěvku event. do max. výše 70 % z celkových neinvestičních nákladů projektu. 

 

V tomto kole budou dále podpořeny nové neinvestiční projekty primární prevence HIV nákazy, 

které budou zaměřeny především na změnu rizikového chování nejrizikovějších skupin s 

prioritním dopadem na mládež, skupinu MSM i zdravou populaci. Projekty musí být zaměřeny 

zejména na zvyšování zdravotní gramotnosti a informovanosti o rizicích a prevenci HIV nákazy, 

na medializaci prevence. Mohou být zaměřeny i na rozšíření nabídky a možností vyšetřování a 

http://www.mzcr.cz/obsah/vyzva-na-dofinancovani-projektu-podporenych-a-predlozeni-projektu-novych-v-ramci-dotacniho-programu-mz-cr-narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-pro-rok-2016_3552_1.html
http://www.mzcr.cz/obsah/vyzva-na-dofinancovani-projektu-podporenych-a-predlozeni-projektu-novych-v-ramci-dotacniho-programu-mz-cr-narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-pro-rok-2016_3552_1.html
http://www.mzcr.cz/obsah/vyzva-na-dofinancovani-projektu-podporenych-a-predlozeni-projektu-novych-v-ramci-dotacniho-programu-mz-cr-narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-pro-rok-2016_3552_1.html
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testování na HIV protilátky a na aktivity vedoucí k odhalení dosud neznámých HIV pozitivních 

osob vč. propagace všech těchto aktivit. 

 

Není možné žádat dofinancování aktivit v rozsahu, který byl již jednou předložen dotačního řízení 

pro rok 2016. Dofinancování je možné pouze na základě návrhu na rozšíření rozsahu, aktivit či 

výstupů projektu a takovýto požadavek je třeba řádně odůvodnit. Výdajové položky, které v 

platném Rozhodnutí nebyly povoleny, nebo byly pro nadhodnocení poníženy, nesmí být v rámci 

tohoto dofinancování podpořeny či navýšeny (viz Poznámka Rozhodnutí a Schválená 

dotace/účelové navýšení, str. 2). Přednostně budou k dofinancování projektů podpořeny aktivity 

zaměřené na rozšíření možnosti vyšetření a testování HIV infekce (s důrazem především na 

skupinu MSM) a preventivní aktivity pro změnu rizikového chování nejrizikovějších skupin. 

Žadatelem mohou být: 

 Nestátní neziskové organizace  

- Spolky transformované z občanských sdružení  

- Obecně prospěšné společnosti 

- Nadace a nadační fondy  

- Účelová zařízení církví  

 Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené MZ ČR nebo jiným 

ministerstvem 

 Organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí) 

 Ostatní nestátní organizace, tzn. organizace dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., 

 Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak 

ústřední orgán rozhodne. 

 Ústavy vznikající dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od 1. 1. 2014. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.13.2.2 Národní program zdraví - projekty podpory zdraví: vyhlášení 

dotačního výběrového řízení pro rok 2016 

Kontakt: 

Jana Lanžová,. MZ ČR, odd. ekonomiky a podpory veřejného zdraví, tel.: 224 972 911, E-mail: 

jana.lanzova@mzcr.cz 

Informace o programu: 

http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-zdravi-projekty-podpory-zdravi_3330_1.html 

 

Základním cílem dotačního programu NPZ – PPZ je dlouhodobá podpora aktivního vztahu  

obyvatel ke zdraví, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví a 

tvorba prostředí podporujících zdraví, a to prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví. 

 

Finanční podporu poskytuje MZ ČR pouze kvalitním projektům, které musí: 

- mít edukační a intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci nemocí a 

zdravotních rizik se současným zaměřením na podporu a posilování zdraví v 

kontextu Národní strategie Zdraví 2020 (výzkumně zaměřené projekty nebudou z 

tohoto dotačního programu podporovány) 

- mít pozitivní vliv na vybrané cílové skupiny obyvatel či širokou veřejnost  

mailto:jana.lanzova@mzcr.cz
http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-zdravi-projekty-podpory-zdravi_3330_1.html
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- mít stanovena objektivní kritéria vyhodnocení efektu projektu (tj. v projektu musí 

být explicitně uvedeny indikátory pro vyhodnocení jeho efektivity) 

- mít i jiné zdroje financování než dotaci z dotačního programu NPZ – PPZ (viz dále 

finanční podmínky) 

- splňovat všechny formální náležitosti dané touto metodikou 

 

Dotační program NPZ – PPZ je přednostně určen k podpoře konkrétních a cíleně zaměřených 

projektů s možností objektivního zhodnocení dosaženého efektu, které budou realizovány na 

celorepublikové, mezikrajské či regionální úrovni. Podpořeny můžou být i projekty, realizované 

na místní úrovni k ověření nové metodiky intervence. 

 

Tematické okruhy, ke kterým lze pro rok 2016 podávat Žádosti, jsou následující: 
 1. Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity – zejména prevence nadváhy a 

obezity 

Cílem projektů s tímto zaměřením je dosažení příznivé změny stravovacích návyků u dospělých i 

dětí, dosažení změn ve výživové spotřebě a výživovém stavu. Vhodným prvkem je propojení 

zásad správné výživy s podporou pohybových aktivit a tím zajištění rovnováhy mezi energetickým 

příjmem a výdejem jako jednoho z předpokladů prevence vzniku nadváhy a obezity a dalších 

chronických neinfekčních onemocnění. Projekty je třeba směřovat na propagaci hlavních zásad 

správné výživy, na pestrost a vyváženost stravy, optimalizaci energetického příjmu, pitný režim a 

na změny stravovacích návyků (tj. např. na snížení spotřeby nasycených tuků a cukrů, a tím i 

snížení energetické hodnoty stravy, snížení spotřeby soli, na zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, 

luštěnin, celozrnných výrobků, ryb a mořských produktů, mléka a mléčných produktů se sníženým 

obsahem tuku atd.). Projekty mohou být zaměřeny také na pozitivní změny ve společném 

stravování. Součástí intervence by měla být nutriční výchova a důraz na zvyšování či optimalizaci 

pohybové aktivity u široké veřejnosti nebo u definovaných cílových skupin (předškolní a školní 

děti, dospívající mládež, těhotné a kojící ženy, senioři apod.).  

 

 2. Prevence užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu 

Tyto projekty budou zaměřeny prostřednictvím intervenčních aktivit na zvýšení informovanosti 

veřejnosti o zdravotních rizicích spojených s užíváním tabáku a škodlivou konzumací 

alkoholických nápojů a na změnu postojů a chování ve prospěch zdravého způsobu života. 

Projekty mohou být orientovány na různé skupiny obyvatelstva, avšak koncipovány s ohledem na 

specifika dané cílové skupiny. Projekty mohou být zaměřeny i na další vzdělávání odborných 

pracovníků (zejména zdravotnických pracovníků, pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků 

apod.) v prevenci a v pomoci při odvykání kouření či při problémech s rizikovou konzumací 

alkoholu.  

Mohou být předkládány projekty se zaměřením na podporu nekuřáckého prostředí (pracoviště, 

restaurace, domácí prostředí atd.) a zvyšování povědomí o škodlivosti pasivního kouření. V rámci 

projektů prevence nadměrné spotřeby alkoholu se lze soustředit rovněž na řešení problematiky 

nárazového nadměrného pití alkoholu u mládeže, či konzumace alkoholu v těhotenství a během 

kojení, nebo u seniorů apod. Projekty mohou být zaměřeny i na vzdělávání zaměstnanců a 

provozovatelů provozoven s prodejem alkoholických nápojů s cílem dodržování zákazu jejich 

prodeje osobám mladším 18 let.  

 

 3. Zdravé stárnutí  

Projekty budou zaměřeny na podporu zdraví a zdravého životního stylu seniorů, zvyšování 

informovanosti o vhodných aktivitách, na primární prevenci nemocí se zaměřením na 

nejzávažnější a nejčastější infekční i neinfekční onemocnění, na podporu a ochranu zdraví seniorů 

a zvyšování jejich soběstačnosti a na zdravotní gramotnost.  

Prioritou projektů je především zdravé a aktivní stárnutí seniorů, zlepšení jejich výživy s 

osvojením si zdravějšího životního stylu včetně propagace pozitivního přístupu k životu, prevence 
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úrazů a pádů, podobně jako projekty podporující vhodné tělesné aktivity a cvičení se zaměřením 

na zvýšení počtu aktivních soběstačně žijících seniorů. Cílem projektů by mělo být snížení 

výskytu preventabilních infekčních i neinfekčních onemocnění a snížení výskytu komplikací 

chronických neinfekčních onemocnění, vč. vyhledávání jedinců s rizikovými faktory za účelem 

následné intervence. Vítáno bude i zaměření projektů na zvládání stresových situací a psychické 

zátěže s podporou relaxačních technik. 

 

 4. Zvýšení zdravotní gramotnosti zaměřené na prevenci nemocí a na důležitost 

očkování 

Podpořeny budou projekty zaměřené na zvýšení informovanosti a zdravotní gramotnosti laické či 

odborné veřejnosti v primární prevenci infekčních i neinfekčních nemocí a v důležitosti a 

významu očkování proti přenosným nemocem. Projekty budou zaměřeny především na zvyšování 

zdravotní gramotnosti nejdůležitějších a nejčastěji se vyskytujících infekcí, na onemocnění, proti 

kterým existuje očkování, a to jak povinné, tak i dobrovolné a na nejzávažnější neinfekční 

onemocnění. Projekty mohou být orientovány na různé skupiny obyvatelstva, avšak musí být 

koncipovány s ohledem na specifika dané cílové skupiny. 

 

 5. Prevence úrazů, otrav, násilí a šikany 

Projekty by měly být zaměřeny na prohloubení protiúrazové výchovy s přednostním zaměřením 

na nejvýznamnější rizikové skupiny (děti, mládež, mladší dospělý věk, senioři) a hlavní příčiny a 

formy úrazů a otrav (dopravní nehody, tonutí, popálení, pády aj.) i s ohledem na konkrétní místní 

podmínky (v dopravě, v domácnostech, při sportu a rekreaci apod.). Projekty mohou dále být 

zaměřeny na prevenci násilí a šikany, především kyberšikany se zaměřením na nejohroženější 

skupiny populace, kterými jsou zejména děti, mládež event. senioři. 

 

 6. Prevence zubního kazu 

Podpořeny budou projekty se zaměřením na efektivní primární prevenci zubního kazu. Projekty 

budou zaměřeny na dětskou populaci a mládež, případně na další rizikové skupiny obyvatel, jejich 

cílem by mělo být zejména vytvoření návyků ve spojitosti se správnou hygienou chrupu, účinným 

čistěním zubů, zdravou výživou a zvýšením zodpovědnosti za péči o svůj chrup. Efektem projektů 

je snížení výskytu zubního kazu a paradentózy. 

 

 7. Komplexní projekty 

Cílem komplexních projektů je snížit výskyt různých rizikových faktorů v intervenovaných 

populačních skupinách ovlivňováním způsobu života cílových skupin populace ve vztahu ke 

zdraví a zlepšením podmínek prostředí, ve kterém lidé žijí či pracují. Prioritou je zvyšovat znalosti 

o možnostech primární prevence nemocí a motivace ke změně chování cílových skupin populace a 

rozvoj odpovídacích dovedností. Projekty musí využívat komplexní přístup k řešení výskytu 

rizikových faktorů chronických neinfekčních onemocnění, vč. intervence rizikových faktorů 

chování, jakými jsou zejména nesprávná výživa, nízká pohybová aktivita, nadváha a obezita, 

kouření, škodlivé užívání alkoholu či stres. Vhodné je propojení s komunitními programy (škola 

podporující zdraví, podnik podporující zdraví, zdravá města a zdravé nemocnice). 

Žadatelem mohou být: 

 Nestátní neziskové organizace  

- Spolky transformované z občanských sdružení  

- Obecně prospěšné společnosti 

- Nadace a nadační fondy  

- Účelová zařízení církví  

 Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené MZ ČR nebo jiným 

ministerstvem 

 Organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí) 
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 Ostatní nestátní organizace, tzn. organizace dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., 

 Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak 

ústřední orgán rozhodne. 

 Ústavy vznikající dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od 1. 1. 2014. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.13.2.3 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na rok 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotních služeb, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

Jana Lanžová, tel.: 224 972 911, E-mail: jana.lanzova@mzcr.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Základní prioritou jsou preventivní programy zaměřené na cílové skupiny obyvatel, u nichž je 

třeba usilovat o maximální míru informovanosti v oblasti prevence HIV/AIDS a podporu 

odpovědného postoje k vlastnímu zdraví. Cílem je dosažení eliminace rizik k zamezení dalšího 

šíření HIV infekce v populaci. Nezbytná je zejména cílená edukace a intervence, propagace a 

podpora účelného HIV testování a zkvalitnění poradenství v rámci tohoto testování. 

 

Projekt musí splňovat následující cíle: 

- Snižování rizika vzniku a šíření HIV infekce edukací a intervencí v cílové populaci. 

- Prevence sexuálního přenosu HIV v populaci se zaměřením na mládež, na muže mající sex 

s muži a na další klíčové skupiny obyvatel.  

- Zajištění anonymního a z hlediska vyšetřované osoby bezplatného vyšetření protilátek na 

infekci HIV. 

- Cílené intervenční programy zaměřené na změny chování klíčových skupin obyvatel. 

- Interaktivní preventivní programy komplexního typu zaměřené na aktivní zapojení 

mládeže do prevence HIV/AIDS.  

 

Tematické okruhy, ke kterým lze pro rok 2016 podávat Žádosti jsou následující: 

1. Zajištění a propagace anonymního a bezplatného HIV testování a poradenství poskytovatelem 

zdravotních služeb a poskytovatelem zdravotních služeb v zařízeních sociální péče. 

 

2. Preventivní edukační a intervenční aktivity v problematice HIV/AIDS a jiných sexuálně 

přenosných onemocnění realizované u celé populace nebo se zaměřením na mládež, na muže 

mající sex s muži a na další klíčové skupiny obyvatel, a to s ohledem na aktuální 

epidemiologickou situaci. 

Žadatelem mohou být: 

 Nestátní neziskové organizace: 

- Spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník 

- Obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů zřízené do 31. 12. 2013. 

- Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mailto:jana.lanzova@mzcr.cz
http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids_3331_1.html
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- Účelová zařízení církví zřizovaná podle 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.  

 Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízení MZ ČR nebo jiným 

ministerstvem 

 Organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí) 

 Ostatní nestátní organizace, tzn. organizace dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů i další právnické osoby, jejichž hlavním 

předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a 

sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které 

takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán 

rozhodne. 

 Ústavy vznikající dle zákona č. 89/2012 Sb. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.13.3 Oddělení zdravotně sociálních služeb 

D.13.3.1 Dotační program grantové podpory na rok 2016 

Kontakt: 

Informace o uvolňování dotací a vypořádání se státním rozpočtem poskytne pracovnice finančního 

odboru Mgr. Dagmar Skoumalová, telefon: 2 2497 2333.  

 

Informace ohledně žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu poskytne Anna Krajňanská, 

telefon: 2 2497 2354, e-mail: anna.krajnanska@mzcr.cz. 

Informace o programu: 

http://www.mzcr.cz/obsah/program-grantove-podpory_3337_1.html 

 

PRIORITY  - TÉMATICKÉ OKRUHY, NA KTERÉ LZE ŽÁDAT O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 

Priority programu vycházejí z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období let 2015 – 2020. Obsah projektů poskytované služby musí mít 

rehabilitační, edukační, nácvikový nebo informační charakter směřující ke zlepšení prognózy a 

zvýšení kvality života zdravotně postižených osob nebo chronicky nemocných osob. Základním 

cílem dotačního programu PGP je dlouhodobě podporovat aktivity zdravotně postižených nebo 

chronicky nemocných, kteří mají zájem o svůj zdravotní stav a vyvíjejí činnosti a aktivity, které 

zvyšují účast zdravotně postižených nebo chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním 

stavu.  

 

 prioritou programu je podpora dětí se zdravotním postižením nebo chronickým 

onemocněním (podpora projektů zaměřených například: na vzácná onemocnění, na 

onkologická onemocnění, na tělesná postižení, na chronická onemocnění, na mentální 

postižení, na smyslová onemocnění, na duševní onemocnění) 

http://www.mzcr.cz/obsah/program-grantove-podpory_3337_1.html
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 prioritou programu je podpora dospělých se zdravotním postižením nebo 

chronickým onemocněním (podpora projektů zaměřených například: na vzácná 

onemocnění, na onkologická onemocnění, na tělesná postižení, na chronická onemocnění, 

na mentální postižení, na smyslová onemocnění, na duševní onemocnění) 

 

Dotační program PGP je cíleně zaměřen na: 

a. spolky rodičů a přátel zdravotně postižených dětí  

b. spolky rodičů a přátel těch zdravotně postižených, kteří se nemohou sami organizovat (např. 

subjekty sdružující mentálně postižené občany) 

c. spolky zdravotně postižených (představují vlastní svépomocnou aktivitu) 

d. účelová zařízení církví  

e. obecně prospěšné společnosti  

f. zapsané ústavy transformované z občanských sdružení nebo obecně prospěšných společností 

g. spolek se zvláštním postavením (Český červený kříž) 

 

TÉMATICKÉ OKRUHY, NA KTERÉ JE MOŽNO ŽÁDAT O DOTACI :                                                         

G/1 -  Rehabilitační a edukační pobyty se zdravotním programem 

G/1 Z - Zahraniční rekondiční pobyty 

G/2 - Edukační  docházkové akce (kurzy a výcviky)     

G/3 - Ediční činnost 

G/4 – Přednášky 

G/5 - Organizačně administrativní servis 

Žadatelem mohou být: 

 Spolky (dříve občanská sdružení) transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a nově vznikající od 1. 1. 2014;  

 Ústavy, (dříve občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti) které byly ustaveny 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014; 

 Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

včetně transformovaných občanských sdružení podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně 

právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, vzniklé do 31. 12. 

2013; 

 Subjekty evidované podle 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;  

 Český červený kříž, k jehož podpoře se stát zavázal zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně 

znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ČČK“). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.13.3.2 Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 

postižením na rok 2016 

Kontakt: 

MZ ČR, Odbor zdravotních služeb, oddělení zdravotně sociálních služeb, Palackého náměstí 4, 

128 01 Praha 2, Ing. Renáta Christovová, tel. 224 972 703, e-mail: renata.christovova@mzcr.cz 

mailto:renata.christovova@mzcr.cz
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Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Poskytování dotací na vybrané projekty v rámci „Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením“ je konkrétní formou pomoci nejrůznějším typům státních i nestátních 

organizací, např. občanským sdružením a dalším, dále vymezeným subjektům na aktivity a 

činnosti naplňující záměry programu.  

 

Priority programu navazují na usnesení vlády ČR „Národní plán podpory rovných příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením na období let 2015 – 2020“. 

 1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních 

zdravotnických služeb. 

 2. Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním 

postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním 

postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti. 

 3. 

- a) Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice 

osob se zdravotním postižením (zejména o způsobech, metodách a formách 

komunikace) zohledňujících také specifické potřeby žen a mužů se zdravotním 

postižením a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost;  

- b) Podporovat vytváření informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu o tom, 

jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro jednotlivá zdravotní 

postižení; 

- c) Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na 

širokou veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižení, zohledňovat také 

rozdíly v příčinách zdravotního postižení mužů a žen; 

- d) Podporovat vznik informačních materiálů a aktivity v oblasti ochrany osob se 

zdravotním postižením proti sexuálnímu zneužívání. 

 4. Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se 

zdravotním postižením. 

 

 V. PODPROGRAM MOBILITA 

Na základě usnesení vlády č. 706 ze dne 14. července 2004, dále usnesení vlády ze dne 26. března 

2008 č. 292, doplňujeme do stávajícího programu PVP podprogram vycházející z Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny. Národní rozvojový program mobility pro všechny 

přispívá k budování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Termíny podání 

žádostí vyhlašuje Řídící výbor při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany při Úřadu 

vlády ČR, kam se žádosti také podávají. Podmínky, podrobnosti, formuláře pro vypracovávání 

žádostí jsou umístěny na adrese www.vvzpo.cz. Pokud budou záměry k budování bezbariérové 

trasy doporučeny Řídícím výborem k předložení do dotačního podprogramu MZ ČR, musí být 

žádosti doplněny dle pravidel programu PVP a musí splňovat podmínky metodiky tohoto 

dotačního programu včetně spoluúčasti, která činí minimálně 20 % celkových rozpočtovaných 

nákladů. 

Žadatelem mohou být: 

 organizace v přímé působnosti MZ ČR; 

 organizace v přímé působnosti jiných resortů; 

 organizace v působnosti krajů; 

 obce a organizace v působnosti obcí;  

 nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) - pro účely tohoto programu se jimi 

rozumí následující subjekty: 

http://www.mzcr.cz/obsah/program-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim_3338_1.html
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- Spolky (dříve občanská sdružení) transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a nově vznikající od 1. 1. 2014; 

- Ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

účinného od 1. 1. 2014 

- Obecně prospěšné společnosti - zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů včetně transformovaných občanských sdružení dle zákona č. 

68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou 

společnost, vzniklé do 31. 12. 2013; 

- Evidované církevní právnické osoby - dle 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. 

 

Na subjekty transformované dle výše uvedených zákonů bude nahlíženo jako na kontinuálně 

působící. 

 právnické a podnikající fyzické osoby dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.13.4 Odbor zdravotní péče 

D.13.4.1 Program "Péče o děti a dorost" a na program "Prevence 

kriminality" pro rok 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotních služeb, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Základním cílem dotačního programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ je 

dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu 

stylu a jejich posilování a podporu ve společnosti prostřednictvím realizace projektů. 

Finanční příspěvky MZ ČR podporují realizaci kvalitních projektů se zaměřením na prevenci a 

podporu zdraví a kladoucích si za cíl dosažení pozitivních změn v životním stylu dětí a mládeže a 

v jejich chování. 

 

Tematické priority, ke kterým lze pro rok 2015 podávat „Žádosti o poskytnutí státní dotace na 

realizaci programu „Péče o děti a dorost a „Prevence kriminality pro rok 2015“, jsou následující: 

 

Program „Péče o děti a dorost“ 

 

 1. Systémová prevence dětských úrazů spojených s vodou 

http://www.mzcr.cz/obsah/pece-o-deti-a-dorost-a-prevence-kriminality_3353_1.html
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Cílem projektů s tímto zaměřením je prevence úrazů dětí a mladistvých při vodních sportech, v 

aquacentrech a jiných vodních plochách. Podstatnou část projektu bude tvořit vlastní aktivita 

mladistvých na vytvoření modelu prevence úrazů, který by se mohl aplikovat ve školských 

zařízeních, sportovních klubech apod. 

 

 2. Prevence sebevražedného chování dětí 

Cílem projektů je časná intervence a podpora zvládání náročných životních situací ve škole, u 

lékaře a v dalších komunitách.  

 

 3. Výživa kojenců a matek 

 Tyto projekty budou zaměřeny na podporu kojení a na racionální výživu kojenců, malých 

dětí a jejich matek.  Správná výživa je v raném věku základem pro optimální růst, zdraví i 

psychosociální vývoj dítěte. Pro tyto projekty neplatí podmínka, aby podstatnou část 

projektu tvořily vlastní aktivity dětí. 

 

Upozornění: z dotačního programu „Péče o děti a dorost“ a z programu „Prevence kriminality“ 

nebudou podporovány projekty zaměřené na primární prevenci užívání návykových látek, na 

prevenci užívání tabáku a alkoholu. 

 

Program prevence kriminality 

 

 1. Pozitivní rodičovství  

Cílem projektů je podpora rozvoje rodičovských kompetencí s naplňováním všech základních 

potřeb dětí, které mimo jiné vedou k rozvoji všech fází utváření citové vazby a empatii dítěte 

předškolního věku jako predikce úspěšné socializace dítěte a prevence rizikového chování dětí a 

mladistvých. 

 

 2. Bezpečná komunita 

Projekty budou podporovat komunitní programy zaměřené jak na identifikaci rizikových a 

protektivních faktorů rizikového chování dětí a mladistvých, tak na tvorbu a realizaci systémové 

prevence založené na eliminaci rizikových faktorů a podpoře protektivních faktorů v komunitě. 

Žadatelem mohou být: 

 Nestátní neziskové organizace: 

- Spolky transformované z občanských sdružení zřízené podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník a nově vznikající od 1.1.2014 

- Obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů zřízené do 31. 12. 2013. 

- Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- Církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle 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.  

 Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví 

 Organizace zřízené územním samosprávným celkem 

 Ostatní nestátní organizace, tzn. dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i další 

právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, 

a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud 

tak ústřední orgán rozhodne. 

 Organizace v působnosti jiných resortů než MZ (např. veřejné vysoké školy). 
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 Ústavy, které byly ustanoveny podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného 

od 1. 1. 2014. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

D.13.5 Odbor koncepcí a strategií 

D.13.5.1 Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti 

zdravotnictví a ochrany zdraví v roce 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo zdravotnictví, Sekce strategií, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 22 

Informace o programu: 

http://www.mzcr.cz/obsah/odbor-koncepci-a-strategii_3363_1.html 

 

Cílem programu je podpořit NNO působící ve zdravotnictví, zejména v následujících činnostech: 

tvorba analytických šetření, tvorba a konzultace strategických materiálů, metodik a expertních 

odhadů, poskytování informovanosti zainteresovaných subjektů o činnosti MZ a následné 

zajišťování zpětné vazby poskytovateli dotace. 

 

Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: 

 1. Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených zdravotnických strategií 

Dotační program je určen NNO, které se podílí na projektech týkajících se tvorby a rozvoje 

strategií, provádění výzkumů a reprezentativních šetření, monitorování právních předpisů 

týkajících se poskytování zdravotních služeb. 

 

 2. Vzdělávací a informační činnost v oblasti zdravotnictví a chystaných strategií 

Z dotace je možno podpořit vzdělávání přispívající k vytváření strategických materiálů a koncepcí 

na expertní úrovni. Dále je možné dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro 

odbornou veřejnost, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových 

portálů) podpora zapojení do činnosti mezinárodních organizací podporu mezinárodní spolupráce 

a podporu síťování a vytváření střešních organizací s cílem naplnění zájmů členů těchto uskupení. 

V případě pořádání odborných konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis 

jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny, místa a časový rozsah pořádaných akcí, 

předpokládaný počet účastníků, spolu pořádající subjekty atp.).  

 

 3. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit organizací 

Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním realizace projektu, 

zejména náklady na nájemné, energie, služby a mzdy. Projekt musí být hospodárný a jednotlivé 

nákladové položky řádně zdůvodněny v návaznosti na realizaci své činnosti. 

 

Limit dotace je stanoven v rozmezí od 50 000 Kč do 300 000 Kč. 

 

Pro rok 2016 lze předložit:  

a. jednoletý projekt „Program na podporu činnosti (resp. realizace dotovaného projektu) NNO 

působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví" – jeho realizace musí být ukončena k 31. 

prosinci 2016, 

http://www.mzcr.cz/obsah/odbor-koncepci-a-strategii_3363_1.html
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b. dvouletý projekt – jeho realizace bude zahájena v roce 2016 a ukončena k 31. prosinci 2017. 

 

Finanční prostředky dotace lze použít k financování: 

- věcných cen při soutěžích do výše 1 000 Kč na jednu specifikovanou soutěž, 

- osobních nákladů spojených s realizací schváleného projektu, tj. mzdových 

nákladů, ostatních plateb za provedenou práci a povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem a dále na úhradu nemateriálních nákladů (služby, cesty) a 

materiálních nákladů (u finančních prostředků požadovaných na úhradu osobních 

nákladů z požadované dotace musí být přihlédnuto k úrovni mzdy za srovnatelnou 

činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státní 

správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů -výše osobních nákladů musí být přiměřená obsahu a 

rozsahu projektu), 

- cestovní náhrady - jízdné za použití prostředků hromadné dopravy, použití 

vlastního motorového vozidla se souhlasem zaměstnavatele (za použití vlastního 

motorového vozidla přísluší úhrada do výše ceny jízdenky za hromadný dopravní 

prostředek – vlak, autobus), použití vlastního motorového vozidla na přímou žádost 

zaměstnavatele (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhlášky Ministerstva 

práce a sociálních věcí), služební vozidlo (u všech variant je nutno vést agendu 

„cestovních příkazů“ včetně vyúčtování pracovní cesty), 

- v odůvodněných případech na zakoupení hmotného majetku v pořizovací hodnotě 

vyšší než 5 000 Kč, přičemž musí být v projektu prokázána přímá souvislost s 

řešením projektu a dosažením jeho efektu. Nesmí se jednat o investice. Tento 

požadavek musí být výslovně uveden v Žádosti a následně v Rozhodnutí o 

poskytnutí státní dotace. 

- provozní náklady, které jsou nezbytné pro činnost nestátní neziskové organizace 

resp. realizaci dotovaného projektu a které jsou identifikovatelné, účetně 

evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty, jejichž výše odpovídá 

výši obvyklé v daném místě a čase, a uvedené v rozpočtu schválené žádosti: 

kancelářské potřeby, služby (energie, nájemné, telefony, internet, poštovné, právní 

a ekonomické služby, školení a kurzy zaměřené na zajištění činnosti nestátních 

neziskových organizací). 

Žadatelem mohou být: 

Nestátní neziskové organizace 

 spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, 

 obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zřízené do 31. 12. 2013, 

 ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 

1. 1. 2014 

 nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 účelová zařízení církví zřizovaná podle 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. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
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D.13.5.2 Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti 

zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2016 

Kontakt: 

Ministerstvo zdravotnictví, sekce strategií, Ing. Mgr. Ingrid Mrňová, MBA, tel. 224 972 724, e-

mail: NS@mzcr.cz 

Informace o programu: 

http://www.mzcr.cz/obsah/program-na-podporu-cinnosti-nno-pusobicich-v-oblasti-zdravotnictvi-

vcpaliativni-hospicove-pece-v-roce-2016_3597_1.html 

 

Prioritou Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní 

hospicové péče je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou paliativní hospicovou péči 

poskytovanou NNO. 

 

 Pořízení neinvestičního vybavení 

 Vydávání edukačních materiálů s relevantním zaměřením. 

 Podpora akcí propagujících paliativní hospicovou péči a její přínos pro společnost. 

 

Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové 

péče navazuje na Program na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví 

vyhlášený Ministerstvem zdravotnictví pro rok 2016.  Zcela výjimečně je proto možné požádat o 

podporu projektu naplňující tematické okruhy Programu na podporu NNO působících v oblasti 

zdravotnictví a ochrany zdraví: 

 

 Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených zdravotnických strategií 

 Vzdělávací a informační činnost v oblasti zdravotnictví a chystaných strategií 

 Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit organizací 

 

Dotaci z Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní 

hospicové péče však nemůže být poskytnuta na projekt, který byl již předložen do Programu na 

podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví na rok 2016 a to bez ohledu na 

to, zda byl podpořen či nikoliv. 

Žadatelem mohou být: 

- Nestátní neziskové organizace 

- spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013, 

- ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

účinného od 1. 1. 2014 

- nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- účelová zařízení církví zřizovaná podle 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. 

Termín uzávěrky: 

1. 8. 2016 

mailto:NS@mzcr.cz
http://www.mzcr.cz/obsah/program-na-podporu-cinnosti-nno-pusobicich-v-oblasti-zdravotnictvi-vcpaliativni-hospicove-pece-v-roce-2016_3597_1.html
http://www.mzcr.cz/obsah/program-na-podporu-cinnosti-nno-pusobicich-v-oblasti-zdravotnictvi-vcpaliativni-hospicove-pece-v-roce-2016_3597_1.html
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D.14 Úřad vlády ČR 

Kontakt: 

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01, Telefon: 224 002 111, e-mail: 

posta@vlada.cz 

D.14.1 Program mobility - předkládání záměrů bezbariérových tras ve 

městech a obcích na rok 2017 – II. kolo 

Kontakt:  

Tel.: 224 002 435, E-mail: vvz@vlada.cz  

Mgr. Petra Nováková tel.: 224 002 316, e-mail: novakova.petra@vlada.cz nebo JUDr. Pavel 

Ptáčník tel.: 224 002 241, e-mail: ptacnik.pavel@vlada.cz. 

Informace o programu: 

Stránky programu MOBILITA 

Kontakty, manuál pro žadatele 

 

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny je podpořit realizaci komplexních 

bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci 

programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a 

odstraňování bariér v dopravě. 

 

V rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny jsou podporována opatření, která 

pomáhají zpřístupnit části obce/města za současného stavu jen těžko dosažitelné či zcela 

nedostupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Cílem předkládaného záměru je 

realizace ucelené bezbariérové trasy, která umožní svobodný a bezpečný pohyb všem obyvatelům 

a návštěvníkům města/obce. V rámci programu nejsou podporovány samostatné projekty bez 

návaznosti na komplexně řešenou bezbariérovou trasu. 

Žadatelem mohou být: 

města a obce, příp. svazek obcí 

Termín uzávěrky: 

7. října 2016. 

D.14.2 Podpora implementace Evropské charty regionálních či 

menšinových jazyků na rok 2017 

Kontakt:  

Úřad vlády ČR, Sekce pro lidská práva, nábřeží E. Beneše 4, 11801 Praha 1, Bc. Hana Vitovská 

na adrese vitovska.hana@vlada.cz, tel: +420 296 153 125, mob. +420 602 541 320. 

Informace o programu: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2017-v-dotacnim-

programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-147429/ 

 

mailto:posta@vlada.cz
mailto:vvz@vlada.cz
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-rozvojovy-program-mobility-pro-vsechny---ii--kolo-vyzvy-k-predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-146334/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-rozvojovy-program-mobility-pro-vsechny---ii--kolo-vyzvy-k-predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-146334/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/vvzpo/program-mobility/aktualizovane-dokumenty-35320/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2017-v-dotacnim-programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-147429/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2017-v-dotacnim-programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-147429/
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Cílem poskytnutí dotace je podpořit efektivní implementaci Evropské charty regionálních či 

menšinových jazyků v České republice. V rámci programu lze podpořit následující tematické 

okruhy činností v souvislosti s chorvatštinou (zejména moravskou), polštinou, těšínským nářečím 

jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou: 

 A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, 

které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou 

těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak 

osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání 

pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako 

jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a 

toleranci mezi různými jazykovými skupinami. 

 

 B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, 

indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory. 

 

 C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. 

Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic 

a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních 

samosprávných celků. 

 

Podporovány budou pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tematickým okruhům 

činností a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků. 

 

Maximální ani minimální výše dotace není stanovena. Výše poskytnuté dotace včetně dalších 

finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu 

projektu vyjma případů, kdy je žadatelem obec, kde účelová dotace může představovat až 100 % 

celkových uznatelných nákladů projektu. 

 Žadatelem mohou být: 

- spolek, žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku 

- ústav 

- církevní právnická osoba 

- obecně prospěšná společnost 

- školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

- 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 

 

V rámci tematického okruhu C může o dotaci žádat pouze obec. 

Termín uzávěrky: 

30. září 2016. 

D.14.3 Poskytování dotací RVKPP na projekty protidrogové politiky na 

rok 2017 

Kontakt:  

Úřad vlády České republiky, sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Nábřeží 

Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
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Ing. Renata Konvalinová, e-mail: konvalinova.renata@vlada.cz, tel.: 224 003 858 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Podporované aktivity: 

Preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických 

služeb (včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě), kde cílovou skupinou jsou 

uživatelé návykových látek a/nebo osoby závislé nebo ohrožené jiným typem závislostního 

chování a jejich blízké. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity včetně aktivit 

propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v 

oblasti závislostí, včetně hodnocení přijatých intervencí a plnění aktivit akčních plánů. 

 

Dotační oblasti a priority: 

 I. Dotační oblast: udržení a rozvoj stávající sítě služeb a projektů, jejichž cílovou 

skupinou jsou uživatele nelegálních návykových látek nebo osoby ohrožené užíváním 

nelegálních látek 

 

Podpora následujících typů služeb: 

Kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní léčba a doléčovací programy 

(včetně chráněného bydlení), substituční léčba (pouze na psychosociální složku substituční léčby), 

stacionární programy, rezidenční péče v terapeutických komunitách, specifická selektivní a 

indikovaná prevence, služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, služby poradenství 

pro uživatele drog a jejich blízké. 

 

V závislosti na výši finančních prostředků bude podpora prioritně zaměřena na udržení sítě 

stávajících služeb, z nichž prioritně budou podpořeny kontaktní, terénní programy a terapeutické 

komunity, projekty nízkoprahových služeb poskytujících nebo zprostředkujících možnost 

testování na infekci HIV, virovou hepatitidu typu C, případně syfilis u problémových uživatelů 

drog. 

 

 II. Dotační oblast: rozvoj služeb pro cílové skupiny integrované protidrogové politiky, 

hazardní hráče, uživatele alkoholu a tabáku. 

 

Podpora projektů zaměřených na následující oblasti: 

vznik a podpora preventivních, poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče a uživatele 

alkoholu; rozvoj nových intervencí, poskytování informací a poradenství prostřednictvím telefonu, 

internetu a nových médií; projekty zaměřené na prevenci a snižování rizik užívání návykových 

látek v prostředí zábavy a nočního života. 

 

V závislosti na výši finančních prostředků budou prioritně podpořeny projekty zaměřené na 

cílovou skupinu hazardních hráčů a vznik krajských center pro hazardní hráče. 

 

 III. Dotační oblast: projekty informační, výzkumné a zaměřené na plnění aktivit 

akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky. 

 

Podpora projektů zaměřených na: 

informační aktivity směrem k obecné, odborné i laické veřejnosti, včetně aktivit propagujících 

činnost služeb; projekty zaměřené na síťování služeb; monitorovací a výzkumné projekty v oblasti 

závislostí, včetně hodnocení přijatých intervencí; plnění aktivit akčních plánů: pro oblast 

hazardního hraní pro oblast alkoholu, tabáku a pro oblast nelegálních drog. 

 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2017/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-rvkpp-na-rok-2017-147292/
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Změna nastavení parametrů dotačního řízení oproti r. 2016: 
Projekty žádající si o podporu v rámci dotačního řízení RVKPP se můžou za podmínek 

schválených RVKPP ucházet o víceleté financování prostřednictvím uzavření Smlouvy o 

dlouhodobé spolupráci na realizaci projektu protidrogové politiky s Úřadem vlády ČR. 

 

Plánovaná výše dotací na r. 2017: 118 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- právnická osoba podle 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, 

- obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- sociální družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), 

- právnická osoba včetně sdružení právnických osob, jejímž předmětem činnosti je 

působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, vědecko-výzkumné 

nebo vzdělávací činnosti. 

Termín uzávěrky: 

30. září 2016. 

D.14.4 Podpora terénní práce 

Kontakt:  

Sekce pro lidská práva –KRP, Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 – Malá strana 

118 01 

Alena Podrazilová DiS. nebo Ing. Marie Kalábová na adrese romove.dotace@vlada.cz, tel: 

224002529 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Dotaci lze čerpat na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka nebo terénního 

sociálního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro 

tyto účely. 

 

Těžištěm terénní práce je přímá práce s klientem, tj. že pomáhající vyhledává potenciální 

účastníky projektu v jejich přirozeném prostředí a společná setkání tak obvykle neprobíhají na 

půdě organizace, která terénního sociálního pracovníka/terénního pracovníka zaměstnává. Tento 

způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc 

nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech uživatelů v rámci práce v 

přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím. 

 

K základním principům terénní práce patří: 

- dodržování práv uživatelů – sociální služba je poskytována s důrazem na 

respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů, 

mailto:romove.dotace@vlada.cz
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/podpora-terenni-prace/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2017-v-dotacnim-programu-podpora-terenni-prace-147402/
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- zplnomocňování uživatelů, 

- práce v přirozeném prostředí uživatelů, 

- kontinuita a návaznost služeb, 

- princip nízkoprahovosti. 

 

Budou podporovány projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce 

romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020 a komunitní plány 

popřípadě jinými strategickými či koncepčními dokumenty obcí, na jejichž území se projekt 

realizuje, které se vztahují k integraci resp. sociálnímu začleňování Romů a obyvatel romských 

sociálně vyloučených lokalit. 

 

Výše dotace na jednoho terénního pracovníka činí maximálně 300.000 Kč. Tuto částku může obec 

obdržet při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný pracovní úvazek po celý kalendářní 

rok. V případě, že žadatel bude realizovat projekt méně než 12 měsíců, pak za každý měsíc, kdy 

terénní práce nebude realizována, tj. nebude zaměstnán terénní pracovník, odečte příjemce částku 

v poměrné výši. Stejným způsobem se krátí dotace v případě zkráceného pracovního úvazku 

terénního pracovníka. 

 

Uznatelné náklady u dotačního programu Podpora terénní práce (dle Směrnice č. 2/2016): 

 a) osobní náklady na plat terénního pracovníka dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (včetně 

náhrad mezd, které je zaměstnavatel povinen vyplácet, pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, 

které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, pojistného na povinné zákonné pojištění 

zaměstnanců a převodu do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo do jiného sociálního 

fondu) 

 b) náklady na tuzemské cestovné terénního pracovníka 

 c) náklady na prohlubování kvalifikace terénního pracovníka (tj. odborné kurzy, školení, 

semináře, výcviky atp.) 

 d) náklady na supervize pro terénního pracovníka 

Žadatelem mohou být: 

Žadatelem může být pouze obce, a to i v případě, že terénní práci zajišťuje prostřednictvím 

příspěvkové organizace, kterou k tomuto účelu zřídila; i v tomto případě odpovídá za dodržení 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, obec. 

Termín uzávěrky: 

30. září 2016. 
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E. DOTAČNÍ PROGRAMY JIHOMORAVSKÉHO 

KRAJE 

Informace o programu: 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

E.1 Oblast životního prostředí 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/751-1-Zivotni+prostredi.aspx 

E.1.1 Dotační program v oblasti vodního hospodářství 

Kontakt: 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Kontaktní osoba: 

- Ing. Dagmar Klementová, klementova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz 

- JUDr. Lenka Plhalová, plhalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 

- Ing. Michaela Boryśová; borysova.michaela@kr-jihomoravsky.cz, 541 652 355 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Předmětem dotace je podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná 

jednotlivými dotačními podprogramy. 

 

 Podprogram 1: Podpora v oblasti vodárenství 

Cílem podprogramu je podporovat investiční záměry určené ke zvýšení podílu obyvatel 

zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, podpora obnovy 

zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce 

vodovodních řadů a vodárenských objektů. 

Předmětem dotace je podpora investičních záměrů v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou. Upřednostněny budou investiční záměry řešící zásobování obyvatel doposud nenapojených 

na přívod pitné vody nebo využívajících zdroje vody, která nesplňuje požadavky na jakost a 

kvalitu pitné vody. 

 

 Podprogram 2: Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod 

Podprogram podpory je zaměřen na investiční záměry určené ke zvýšení podílu obyvatel 

napojených na kanalizaci, včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podílu 

čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí. 

Předmětem dotace jsou investiční záměry ve vodním hospodářství v oblasti odvádění a čištění 

odpadních vod ve stávající zástavbě s trvale bydlícími obyvateli. 

 

 Podprogram 3: Podpora staveb protipovodňové ochrany 

Podprogram je zaměřen na investiční záměry určené ke zvýšení ochrany obyvatelstva a majetku 

před povodněmi. 

Předmětem dotace jsou investiční záměry ve vodním hospodářství v oblasti ochrany obyvatelstva 

a majetku před povodněmi. 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/751-1-Zivotni+prostredi.aspx
mailto:klementova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz
mailto:plhalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
mailto:borysova.michaela@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2070-506-Dotacni+program+v+oblasti+vodniho+hospodarstvi.aspx
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Dotaci nelze poskytnout na opatření, která jsou běžnou údržbou, opravou či péčí, tedy zákonnou 

povinností vlastníka vodního díla. 

Žadatelem mohou být:  

- obce 

- svazky obcí dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

Termín uzávěrky: 

průběžně. 

E.1.2 Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 

2013 - 2019 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, 

Brno, tel. 541 651 572, fax 541 651 579 

- Ing. Michal Beneš; benes.michal@kr-jihomoravsky.cz, 541 651 566 

- Ing. Stanislav Kučera; kucera.stanislav@kr-jihomoravsky.cz, 541 651 574 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíl/účel programu:  

Podpora zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné 

hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti. 

 

Podpora se poskytuje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů. 

Předmět podpory: 

 obnova a zajištění lesních porostů: 

- přirozená obnova a umělá obnova síjí 

- umělá obnova sadbou první 

- zajištění lesních porostů1 v zákonné lhůtě 

 

 výchova lesních porostů: 

- výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná 

těžba) 

- zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních 

porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících 

dřevin 50% a vyšším (g). 

 

Minimální výše přiznané podpory je 1.000,-Kč. Maximální výše přiznané podpory je 5.000.000,-

Kč pro jednoho žadatele a rok. 

Žadatelem mohou být:  

Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují 

práva a povinnosti vlastníka lesa za podmínky, že lesní pozemky, kterých se předmět podpory 

týká, nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje. 

mailto:benes.michal@kr-jihomoravsky.cz
mailto:kucera.stanislav@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2587-506-Pravidla+pro+poskytovani+financni+podpory+na+hospodareni+v+lesich+v+Jihomoravskem+kraji+2013-2019.aspx
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Termín uzávěrky: 

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí: od 1. 1. do 30. 6. 

běžného roku 

- v ostatních případech: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. 

E.1.3 Oblast odpadového hospodářství 

Kontakt: 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který také zajišťuje koordinaci 

dotačního programu. 

Kontaktní osoba - Ing. Vlastimil Šunka, telefon 541 652 625, e-mail: sunka.vlastimil@kr-

jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíle dotačního programu: 

- zvýšení materiálového a energetického využívání odpadů a 

- zvýšení podílu nebo účinnosti systému separace a odděleného sběru odpadů a zpětného 

odběru některých výrobků, a to ve městech a obcích, a to v souladu s cíli Plánu 

odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 

 

Druh podpory: 

Výstavba nových a stavební či technologická modernizace stávajících zařízení ke sběru a výkupu 

odpadů, zařízení pro materiálové využívání odpadů nebo úpravu odpadů před jejich materiálovým 

využitím (sběrné dvory, sběrná střediska odpadů, kompostárny). 

Žadatelem mohou být:  

- obce,  

- svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.1.4 Dotační program EVVO 

Kontakt: 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,  

kontaktní osoba: 

- Ing. Veronika Blažková, blazkova.veronika@kr-jihomoravsky.cz, 541 652 332 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových 

organizací, obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Dotační program je 

zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

mailto:sunka.vlastimil@kr-jihomoravsky.cz
mailto:sunka.vlastimil@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2110-506-Dotacni+program+v+oblasti+odpadoveho+hospodarstvi.aspx
mailto:blazkova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1942-506-Program+pro+poskytovani+dotaci+v+oblasti+EVVO.aspx
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se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, 

podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či činností (mimo dne 

Země). 

 

Celková částka určená na dotační program je 1 000 000 Kč. 

Minimální výše dotace na jeden projekt - 20 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt – 

80 tis. Kč. 

Žadatelem mohou být:  

- nevládní neziskové organizace 

- obce 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.1.5 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji 

(Kotlíkové dotace) 

Kontakt: 

Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací 

Kontaktní osoba:  

- Ing. Jiří Michna, email: michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 441 

- Bc. Skácelová Jana, email: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 407 

- Ing. Gelová Anna, email: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 231 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Hlavním cílem Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji (dále jen Dotační 

program) je snížení množství emisí z domácích topenišť v Jihomoravském kraji prostřednictvím 

výměny min. 900 kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. 

Zprostředkovaně bude mít projekt pozitivní dopad na zlepšení kvality životního prostředí, kvality 

života obyvatel a snížení nemocí souvisejících s kvalitou ovzduší. 

 

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který do 

dne realizace jeho výměny fungoval v rodinném domě jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na 

funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj definovaný níže. 

 

Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na 

pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. Stávající kotel na pevná paliva 

musí naplňovat podmínky přijatelnosti programu a do doby jeho výměny sloužit v rodinném domě 

jako hlavní zdroj vytápění. 

 

Novým zdrojem se pro účely této výzvy rozumí: 

- tepelné čerpadlo, 

- kotel na pevná paliva (kotel na uhlí, kombinovaný kotel uhlí/biomasa, kotel na 

biomasu), 

- plynový kondenzační kotel. 

 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4388-506-Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+%28Kotlikove+dotace%29+OPZP.aspx
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Podpora bude poskytována pouze na nové zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž 

je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s 

účinností až od určitého budoucího data. Zdroje splňující tyto požadavky jsou uvedeny v Seznamu 

registrovaných výrobků. 

 

Instalaci nového zdroje vč. prací s tím souvisejících není možné provést svépomocí, s výjimkou 

případu, kdy samotná osoba žadatele je zároveň osobou oprávněnou (viz níže). V daném případě 

si může FO v rámci způsobilých výdajů nárokovat pouze výdaje na materiál nikoli na provedené 

práce. V ostatních případech je nutné vždy provést instalaci nového zdroje vč. prací s tím 

souvisejících dodavatelem jako osobou oprávněnou. 

 

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 80.000.000,00 Kč. 

Žadatelem mohou být:  

fyzická osoba, která je způsobilá k právním jednáním a která je vlastníkem či spoluvlastníkem 

rodinného domu, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání. 

Termín uzávěrky: 

Z DŮVODU VYČERPÁNÍ ALOKACE JE PŘÍJEM UKONČEN. 

E.2 Dotační program venkov a zemědělství 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/754-1-Venkov+a+zemedelstvi.aspx 

E.2.1 Program rozvoje venkova JMK  

Kontakt: 

Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK, Oddělení rozvoje venkova a zemědělství, Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82  Brno 

Kontaktní osoba: 

- RNDr. Iveta Macurová, tel.:541 652 353, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz 

- Mgr. Žaneta Horáčková; 541 652 377; horackova.zaneta@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s 

ohledem na kvalitu života. Dotační program je zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, 

zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života na venkově. 

 

Dotační program zásadně předpokládá participaci obcí a místních akčních skupin. 

 

Druh podpory: 

 Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 

 základní a mateřské školy, 

- zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, 

- tělovýchovná zařízení, sportoviště (vyjma dětských hřišť), 

- kulturní zařízení, 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/754-1-Venkov+a+zemedelstvi.aspx
mailto:macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
mailto:horackova.zaneta@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4436-506-Program+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2016.aspx
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- obchody a služby, 

- radnice, 

- čekárny na zastávkách hromadné dopravy, 

- hřbitovy, 

- sakrální stavby, 

- požární nádrže. 

 Dotační titul 2 - Podpora provozu místních akčních skupin 

- mzdy 

- režijní náklady kanceláří 

- služby 

- vybavení kanceláří 

- počítačové vybavení 

 Dotační titul 3 - Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské 

zástavby a občanské vybavenosti 

- základní a mateřské školy, 

- zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, vodovody, 

- kulturní zařízení, 

- tělovýchovná zařízení (vyjma dětských hřišť), 

- kanalizace a čistírny odpadních vod, 

- obchody a služby, 

- radnice, 

- čekárny na zastávkách hromadné dopravy, 

- místní komunikace a cyklistické stezky, 

- veřejné osvětlení a veřejný rozhlas. 

 Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě 

- opravy a úpravy krizových míst na chodnících a stezkách pro pěší a cyklisty, 

- pasportizace dopravního značení v obci, 

- pořízení dopravního značení místních komunikací, 

- bezpečné přechody pro chodce a jejich osvětlení, 

- osvětlení veřejných prostranství a komunikací, 

- silniční retardéry a měřiče rychlosti (radary). 

 Dotační titul 5 – Obecní knihovny 

- počítačové vybavení, 

- čtečky, tiskárny, skenery, rozmnožovací stroje, 

- softwarové vybavení, 

- mobiliář, regály 

- drobné stavební úpravy. 

 Dotační titul 6 – Realizace společných projektů svazků obcí 

- projekty, studie a koncepce, strategie a akční plány mikroregionu, 

- propagační materiály mikroregionu, 

- venkovní mobiliář, informační tabule a značení mikroregionu, 

- společná infrastruktura, 

- společné stavby pro rozvoj cestovního ruchu, 

- náklady na manažera mikroregionu v případě realizace společného projektu v roce 

2016. 

 

Na dotační program je určena částka 50 000 000,- Kč. Minimální výše dotace na jednu akci činí 

25 000 Kč. 

 

Maximální výše dotace na jednu akci činí: 

a) u dotačního titulu 1 – 200 000 Kč, 

b) u dotačního titulu 2 – 150 000 Kč, 
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c) u dotačního titulu 3 – 100 000 Kč, 

d) u dotačního titulu 4 – 200 000 Kč, 

e) u dotačního titulu 5 – 50 000 Kč, 

f) u dotačního titulu 6 – 200 000 Kč. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- v dotačním titulu 1 – obec s méně než 3 000 obyvateli (všechny stavy obyvatel v tomto 

dotačním programu jsou posuzovány k 01.01.2013), která se nachází v územním obvodu 

Jihomoravského kraje, 

- v dotačním titulu 2 - místní akční skupina – právnická osoba s právní subjektivitou, 

založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského 

regionu v rámci metody Leader ve smyslu Programu rozvoje venkova České republiky na 

období 2007 – 2013 vyhlášeného Ministerstvem zemědělství1, jejíž sídlo se nachází v 

územním obvodu Jihomoravského kraje. 

- v dotačním titulu 3 – obec s méně než 3 000 obyvateli a svazky obcí. 

- v dotačním titulu 4 – obce s méně než 3 000 obyvateli 

- v dotačním titulu 5 – obce s méně než 3 000 obyvateli 

- v dotačním titulu 6 – svazky obcí. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.2.2 Dotační program Podpora včelařství 

Kontakt: 

Odbor regionálního rozvoje  

Kontaktní osoba: 

Ing. Pavel Illek; 541 652 314; illek.pavel@kr-jihomoravsky.cz 

Mgr. Žaneta Horáčková; 541 652 377; horackova.zaneta@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, 

eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a 

podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji. 

 

Na dotační program je určena částka 3 000 000,- Kč z toho na: 

a) dotační titul 1 je určena částka 2 600 000,- Kč, 

b) dotační titul 2 je určena částka 400 000,- Kč. 

 

 Dotační titul 1 – Podpora zájmového včelařství 

 

Maximální výše dotace na jednu akci činí 10 000,- Kč. Minimální výše dotace na jednu akci činí 3 

000,- Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 50 % celkových 

uznatelných výdajů akce. 

 

 Dotační titul 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže 

 

mailto:illek.pavel@kr-jihomoravsky.cz
mailto:horackova.zaneta@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4424-506-Dotacni+program+Podpora+vcelarstvi+2016.aspx
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Maximální výše dotace na jednu akci činí 20 000,- Kč. Minimální výše dotace na jednu akci činí 

5 000,- Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 5 % celkových 

uznatelných výdajů akce. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

 v dotačním titulu 1 – fyzická osoba - zájmový včelař, který: 

- dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, 

- nemá omezenu svéprávnost dle § 55 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- má trvalý pobyt na území Jihomoravského kraje, vlastní nejvýše 40 včelstev*, 

 v dotačním titulu 2 – právnická osoba dle § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

která: 

- provozuje nebo nejpozději v den podání žádosti zahájí provozování včelařského 

kroužku mládeže 

- má místo podnikání nebo sídlo na území Jihomoravského kraje, 

Žadatelem v dotačním titulu 2 nemůže být příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejímž zřizovatelem je 

Jihomoravský kraj. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.2.3 Dotační program "Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK"  

Kontakt: 

Odbor regionálního rozvoje  

Kontaktní osoba: Mgr. Žaneta Horáčková; 541 652 377; horackova.zaneta@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíl/účel programu:  

Cílem dotačního programu je podpora vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji, jakožto 

důležitého odvětví místní zemědělské výroby, které zastává nezastupitelnou úlohu v 

obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti. Dotační program je zaměřen na nákup 

zařízení pro konání výstav, meteorologických stanic a dalšího technického vybavení, pořizování 

informačních panelů, propagačních materiálů, webových stránek a propagačních kampaní na 

podporu vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji. 

 

Dotační program zásadně předpokládá participaci obyvatel vinařských obcí, místních samospráv, 

občanských sdružení a dalších subjektů v rámci podpory a propagace vinařství a vinohradnictví v 

regionu. 

 

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000,- Kč 

 

 Dotační titul 1 - Technické vybavení na podporu vinařství a vinohradnictví 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- Obec 

- Dobrovolný svazek obcí 

- Určené spolky 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4434-506-Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+a+vinohradnictvi+v+JMK+pro+rok++2016.aspx
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Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000,- Kč. Maximální výše podpory na 

jeden projekt/akci/činnost 100 000,- Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50% 

 

 Dotační titul 2 - Propagace vinařství a vinohradnictví 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- Obec 

- Dobrovolný svazek obcí 

- Určené spolky 

 

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000,- Kč. Maximální výše podpory na 

jeden projekt/akci/činnost 100 000,- Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.3 Dotační oblast Regionální rozvoj 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/757-1-Regionalni+rozvoj.aspx 

E.3.1  Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském 

kraji v roce 2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Odbor regionálního rozvoje  

Kontaktní osoba: 

- Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz 

- Ing. Jaroslav Keprt, 541 658 834, keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jednu ze 

základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součást 

budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území 

Jihomoravského kraje.  Podpora rozvoje cykloturistiky je chápána jako součást péče o zdraví, 

zdroj zábavy, rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 

 

Z Programu budou poskytovány dotace do vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků 

výhradně na realizaci těchto projektů investičního a neinvestičního charakteru (uznatelné výdaje 

projektu): 

 

 Výstavba, rekonstrukce, opravy cyklostezek a související doplňková infrastruktura 

      

- a) plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek (spolufinancování všech 

druhů povrchů - např. mlatový, asfaltový, betonový, živičný, dlážděný apod.), 

- b) realizace nových povrchů cyklostezek – 1. skupina (povrchy zpevněné: 

např. živičné, dlážděné, betonové, asfaltové apod.), 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/757-1-Regionalni+rozvoj.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4497-506-Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+dopravy+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2016.aspx
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- c) realizace nových povrchů cyklostezek – 2. skupina (povrchy přírodní: např. 

štěrkové, pískové, mlatové, apod.),  

- d) výstavba nových cyklostezek, 

- e) budování doprovodné infrastruktury cyklostezek (informační tabule, 

odpočívadla přístřešky, odstavná zařízení pro kola, osvětlení cyklostezek, apod.) na 

nových i na stávajících vyznačených trasách, 

- f) budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních 

stanicích kraje (systém ČD bike), 

- g) realizace nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách 

budovaných cyklostezek a cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. 

inundační hráze apod.) 

- h) budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde 

hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů.   

- i) Materiály a tloušťky jednotlivých vrstev krytu a podkladních a ochranných 

vrstev je nutné volit dle Katalogu vozovek z TP 170 – Navrhování vozovek 

pozemních komunikací. V souladu s čl. 3.1. písm. a) – d) Pravidel Programu budou 

podporovány cyklostezky v šířce maximálně 3 m. 

 

 Značení cyklotras a cyklostezek  

- a) osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami dle  

vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, v platném znění, 

- b) obnova a optimalizace stávajícího značení, vyznačení dálkových a krajských 

koridorů v souladu s metodikou JMK (viz Příloha č. 2 - Metodika optimalizace 

směrového značení cyklistických tras Jihomoravského kraje) 

- c) realizace ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na 

silnicích I., II. a III. třídy, pokud vedou městy či obcemi a šířka komunikace 

umožnuje jejich realizaci včetně doprovodného značení 

 

 Projektová dokumentace 

- a) k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu cyklostezky případně stavebního 

objektu podmiňujícího její funkci (lávka, podjezd, rampa, atd.), 

- b) k obnově nebo optimalizaci značení cyklotras a cyklostezek na krajských, 

národních nebo mezinárodních koridorech.  

 

Projektová dokumentace bude proplacena za podmínky, že na jejím základě bude zrealizován 

projekt dle čl. 3.1 nebo čl. 3.2 Pravidel Programu. Na zpracování samostatné projektové 

dokumentace nebude dotace z Programu poskytnuta.  

 

Celková výše finančních prostředků určených pro realizaci Programu z rozpočtu Jihomoravského 

kraje činí 13.000.000,- Kč. 

Na realizaci akce musí být v kalendářním roce zajištěno podílové financování z rozpočtu žadatele 

a z dalších zdrojů v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % výdajů 

akce v příslušném roce.  

Oprávněnými žadateli jsou: 

- obec/ městys/ město na území Jihomoravského kraje,  

- mikroregiony (dobrovolné svazky obcí), jejichž převážná část území se nachází v 

Jihomoravském kraji,  

- jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, s výjimkou 

případů, kdy má být podpořen projekt, jehož součástí je realizace aktivity uvedená 
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v čl.  3.1. písm. f) Pravidel Programu, které splňují všechny uvedené podmínky 

Programu a: 

- byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy,  

- mají ve vlastnictví, v dlouhodobém pronájmu nebo jim svědčí jiný právní vztah 

ke komunikaci definované v čl. 1.9. nebo k zařízení definovanému v čl. 3 Pravidel 

Programu. 

Termín uzávěrky: 

5. 8. 2016 do 14:00 hod. 

E.3.2  Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy 

běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Odbor regionálního rozvoje, 

oddělení strategického rozvoje 

- udržování cyklistických komunikací: Ing. |Hana Bukatovičová, 541 651 331, 

bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz 

- úprava lyžařských tratí: Ing. Tereza Rafaelová, 541 651 346, rafaelova.tereza@kr-

jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem Programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou 

dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a 

cyklisty a cyklistických trasách. Dalším cílem je zajištění podpory úpravy běžeckých lyžařských 

tratí. 

 

Program je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti stávajících komunikací, průběžné 

udržování čistoty povrchu a okolí těchto komunikací určených zejména pro cyklistickou 

dopravu, tzn.: 

 a) udržování čistoty povrchu těchto komunikací – např. úklid bahna, inertních 

materiálů, komunálního odpadu, listí, větví, sněhu, apod., které znemožňují nebo omezují 

jejich využití, 

 b) udržování čistoty okolí těchto komunikací ve vzdálenosti do 2 m od krajnice (např. 

odstranění křovin, komunálních odpadů, sekání trávy, ořez větví, apod.), 

 c) udržování čistoty odpočívadel pro cyklisty vč. odvozu odpadů z odpadkových košů, 

z okolí do vzdálenosti 5 m od odpočívadla, včetně drobných oprav a údržby odpočívadel a 

související drobné infrastruktury (nátěry, opravy, apod.) 

 d) provádění drobných oprav povrchu těchto komunikací včetně drobných oprav 

směrového značení cyklistických komunikací. 

 

Program zaměřen na podporu značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí určených zejména 

pro provozování lyžařských běžeckých sportů v zimním období, tzn.: 

 a) značení běžeckých lyžařských tratí ve třech skupinách, přičemž kritériem je typ 

lyžařské běžecké tratě (turistické běžecké tratě - označeny zeleně; běžecké magistrály a 

páteřní běžecké trasy - označeny červeně; závodní běžecké tratě  - označeny modře) – viz. 

Příloha č. 3 Pravidel Programu, 

 b) provádění úpravy značení na běžeckých lyžařských tratích, 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4502-506-Podpora+udrzovani+cistoty+cyklistickych+komunikaci+a+upravy+bezeckych+lyzarskych+trati+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2016.aspx
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 c) provoz sněžných a terénních vozidel (rolby, skútry) určených k přímé úpravě 

běžeckých lyžařských tratí v běžeckém lyžařském areálu v zimním období, 

 d) ruční práce spojené s úpravou běžeckých lyžařských tratí v běžeckém lyžařském 

areálu v zimním období, 

 e) monitorování běžeckých lyžařských tratí v zimním období kamerovým systémem, 

 f) správa webových stránek, sběr a zveřejňování informací o běžeckých lyžařských 

tratích v zimním období. 

 

Podporované aktivity programu pro příjemce podpory na úpravu cyklistických komunikací: 

- a) nákup prostředků využívaných k úklidu, v celkové ceně max. 5.000,-- Kč včetně 

DPH (lopaty, hrábě, kolečka, popelnice, košťata, apod.), 

- b) úhrada mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění pracovníků, kteří jsou v 

pracovně právním vztahu k mikroregionu, obci nebo jiným právnickým osobám dle 

čl. 5. Pravidel Programu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o 

provedení práce) a budou vykonávat činnosti přímo spojené s činnostmi uvedenými 

v čl. 3.2. Pravidel Programu, 

- c) úhrada využití strojů, mechanismů a vozidel zaměřených na udržení čistoty 

povrchu cyklistických komunikací uvedených v čl. 1.6. Pravidel Programu (nákup 

pohonných hmot, apod.), 

- d) nákup služeb a zboží od jiných subjektů zaměřených na úpravu a udržení 

bezpečné sjízdnosti a čistoty cyklistických komunikací uvedených v čl. 1.6. 

Pravidel Programu (tj. na odvoz odpadů, použití čistících strojů, apod.), na zajištění 

čistoty a drobné údržby odpočívadel na těchto komunikacích, 

- e) provedení drobných oprav a údržby odpočívadel a související drobné 

infrastruktury včetně drobných oprav směrového značení cyklistických komunikací 

uvedených v čl. 1.6. Pravidel Programu v celkové ceně max. 5.000,-- Kč včetně 

DPH, 

- f) provedení drobných oprav povrchu komunikací uvedených v čl. 1.6. Pravidel 

Programu. 

 

Podporované aktivity programu pro příjemce podpory na úpravu běžeckých lyžařských tratí: 

- a) úhrada mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění pracovníků, kteří jsou v 

pracovně právním vztahu k mikroregionu, obci nebo jiným právnickým osobám dle 

čl. 5. Pravidel Programu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o 

provedení práce) a budou vykonávat činnosti přímo spojené s činnostmi uvedenými 

v čl. 3.3. Pravidel Programu, 

- b) úhrada využití strojů, mechanismů a vozidel zaměřených na úpravu běžeckých 

lyžařských tratí (nákup pohonných hmot, apod.), 

- c) nákup služeb a zboží od jiných subjektů zaměřených na úpravu běžeckých 

lyžařských tratí, 

- d) značení běžeckých lyžařských tratí a provádění úpravy značení na běžeckých 

lyžařských tratích, 

- e) úhrada prostředků na nákup služeb spojených s pravidelnou technickou údržbou 

rolby na úpravu běžeckých lyžařských tratí, v celkové ceně max. 30.000,-- Kč 

včetně DPH, 

- f) nákup služeb a zboží spojených se zajištěním realizace projektu, např. sběr 

informací, zpracování dat, podpora mobilních aplikací, nákup kamerového 

systému, správa webových stránek, výroba a tisk jednoduchého propagačního 

materiálu (na tištěných materiálech je třeba uvést logo Jihomoravského kraje - při 

uvádění loga musí být respektována pravidla pro jeho použití, která jsou uvedena v 

logomanuálu na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-

jihomoravsky.cz), 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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- g) náklady spojené s registrací veřejné sbírky na výběr dobrovolných částek 

formou prodeje samolepek různých hodnot, dárcovských SMS atp. 

 

Na tento Dotační program je vyčleněna částka 2.000.000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden 

projekt činí 70.000 Kč. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč. Minimální podíl 

spolufinancování z vlastních prostředků ze strany příjemce dotace je 30 % celkových uznatelných 

výdajů akce. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- obec 

- městys 

- město 

- mikroregiony (dobrovolné svazky obcí), jejichž převážná část území se nachází v 

Jihomoravském kraji, 

- jiné právnické osoby na území Jihomoravského kraje 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.3.3  Dotační program pro začínající podnikatele pro rok 2015 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Odbor regionálního rozvoje, Ing. Jan 

Mega, tel. 541 651 318, mega.jan@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je rozvíjet 

podnikatelské prostředí na území nejvíce hospodářsky postižených regionů v Jihomoravském 

kraji, podpořit drobné podnikatele v regionu v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím 

zvýšit míru zaměstnanosti obyvatelstva v kraji. 

 

Podpora začínajícím podnikatelům ze strany Jihomoravského kraje vychází z Programu 

rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017: 

 Priorita 2: Snižování regionálních disparit 

- Opatření 2.c Rozvoj podnikatelských aktivit 

 

Výše celkové částky určené na dotační program 2 000 000,00 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje 

pro rok 2016. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 80 000,00 Kč. Minimální výše dotace 

na jeden projekt činí 30 000,00 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 

50 % celkových uznatelných výdajů projektu, pokud dále není stanoveno jinak. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

Dotační program je určen pro drobné začínající podnikatele - fyzické osoby. Žadatelem může být 

fyzická osoba, která splňuje všechny dále uvedené podmínky: 

- má trvalý pobyt na území Jihomoravského kraje 

- je oprávněna k podnikání na území České republiky podle zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

nebo podle jiného zvláštního zákona; registrace k podnikání vznikla buď v roce 

mailto:mega.jan@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4433-506-Dotacni+program+Jihomoravskeho+kraje+pro+zacinajici+podnikatele+2016.aspx
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podání žádosti o dotaci, nebo v roce předchozím; tato registrace musí být 

provedena buď poprvé, nebo minimálně po 5 letech od ukončení předcházející 

registrace; 

- není zakladatelem či společníkem obchodní společnosti nebo družstva ani 

společníkem právnické osoby podnikající mimo území České republiky a nebyla 

jimi ani v období 5 let před podáním žádosti o dotaci; 

- nemá ke dni podání žádosti o dotaci žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 

Jihomoravskému kraji ani jiným územním samosprávným celkům, v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno 

splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek; 

- má odpovědného zástupce v případě, že je absolventem; 

- podala žádost o dotaci apod. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.3.4  Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v 

Jihomoravském kraji v roce 2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Odbor regionálního rozvoje, Bc. 

Jaroslava Hrušková, tel.: 541 651 312, e-mail: hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz  

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu je zejména: 

- prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi turistickými informačními centry 

(dále jen „TIC“) a Jihomoravským krajem v oblasti cestovního ruchu, 

- zlepšení informovanosti o možnostech cestovního ruchu v Jihomoravském kraji, 

- sběr a zveřejňování informací o zajímavých místech, atrakcích, službách, produktech, 

programech a akcích cestovního ruchu na webových stránkách TIC/webových stránkách 

zřizovatele, na portále cestovního ruchu www.jizni-morava.cz a na cykloportále 

www.cyklo-jizni-morava.cz, 

- podpora fungování a rozvoje sítě TIC v kraji a další zvyšování úrovně poskytovaných 

služeb u TIC v Jihomoravském kraji, 

- zkvalitnění poskytovaných služeb, zejména rozšíření otevírací doby TIC v letní turistické 

sezóně (min. měsíce červenec, srpen). 

 

Dotace je poskytována na uznatelné výdaje neinvestičního charakteru. Výše celkové částky určené 

na dotační program činí 2 000.000,-. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20.000,- Kč. 

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 60.000,- Kč. Finanční spoluúčast příjemce na 

realizaci projektu není požadována. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba s právní subjektivitou, která provozuje nebo 

nejpozději v den podání žádosti o dotaci zahájí provozování TIC na území Jihomoravského kraje, 

které splňuje podmínky stanovené tímto dotačním programem nebo je zřizovatelem takového TIC. 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4399-506-Podpora+zkvalitneni+sluzeb+turistickych+informacnich+center+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2016.aspx
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Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.3.5  Dotace na zpracování územních plánů 2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Odbor regionálního rozvoje, OÚPSŘ  

- Ing. Roman Seitl, 541 651 207, seitl.roman@kr-jihomoravsky.cz 

- Ing. arch. Jana Janíková, 541 651 375, janikova.jana@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Dotační program je určen na zpracování nových ÚP a případně na zpracování změn ÚP řešících 

nadmístní problematiku, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li 

zpracováváno. Dotaci lze v případech odůvodněných zájmy JMK poskytnout i na etapu 

zpracování ÚP/změny ÚP, na kterou již byla dotace poskytnuta z předchozích dotačních 

programů. 

 

Výdaje projektu jsou uznatelné do výše max. 400.000 Kč. 

 

Územní plánování je multikriteriální činnost, jejímž cílem je vytvářet předpoklady pro výstavbu a 

pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 

řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Koordinuje veřejné i soukromé záměry 

změn v území, výstavbu a jiné činnosti, ovlivňující rozvoj území, a konkretizuje ochranu 

veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

 

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 

územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního 

rozvoje, stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 

prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné 

území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající 

zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území. 

 

Cíle dotačního programu: 

 Podpořit zpracování nových ÚP včetně upravení ÚP obcí nebo ÚP sídelních útvarů podle § 

188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Podpořit zpracování změn ÚP, ÚP obcí a ÚP sídelních útvarů řešících nadmístní 

problematiku. 

 Podpořit naplnění „Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017“. 

 Podpořit plnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících pro obce ze stavebního 

zákona, zejména: 

a) vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce, 

b) koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území a konkretizovat ochranu 

veřejných zájmů, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4529-506-Dotace+obcim+na+zpracovani+uzemnich+planu+2016.aspx
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c) chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chránit krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel. 

 Podpořit zveřejnění ÚP způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

V rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 byla schválena částka 5.500.000 Kč jako příspěvek 

na zpracování územních plánů. Maximální výše dotace na jeden projekt, přičemž projektem se 

rozumí zpracování návrhu ÚP/změny ÚP: 200.000 Kč (slovy dvěstětisíc Kč). 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- obce Jihomoravského kraje, které se rozhodly pořídit a vydat ÚP nebo změnu ÚP 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.4 Oblast kultury a památkové péče 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/759-1-Kultura+a+pamatkova+pece.aspx 

E.4.1  Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, odbor kultury a památkové péče 

Kontaktní osoby pro podávání informací: 

- Mgr. Petra Kovářová, tel.: 541 652 350, e-mail: kovarova.petra@kr-

jihomoravsky.cz (dotační titul 1 a 2) 

- Mgr. Petra Kynclová, tel.: 541 652 315, email: kynclova.petra@kr-

jihomoravsky.cz (dotační titul 3 a 4) 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální 

nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, 

divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a 

prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních 

statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých 

kulturních památek. 

 

Dotační titul 1 - Podpora projektů v oblasti kultury 

Dotační titul 2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do 

Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva 

Dotační titul 3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovitosti 

Dotační titul 4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování movitých kulturních 

památek 

 

Cílem dotačního programu je podpora: 

 Podpora projektů v oblasti kultury 

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora kulturních aktivit a akcí místního, regionálního i 

nadregionálního významu, podpora profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/759-1-Kultura+a+pamatkova+pece.aspx
mailto:kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz
mailto:kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4548-506-Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2016.aspx
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hudbu (koncerty, festivaly, přehlídky), divadelní a výtvarnou tvorbu (představení, festivaly, 

výstavy, sympózia, přehlídky, apod.), podpora tanečního umění a podpora tradiční lidové kultury.  

 

V roce 2016 nebudou podporovány projekty a akce z následujících oblastí: 

- tvorba a vydávání hudebních nosičů a publikací (periodických i neperiodických), 

vyjma populárně naučných a odborných publikací propagujících kulturu, 

památkový fond, historii nebo místopis Jihomoravského kraje 

- pořádání hodových slavností, košty vín apod. 

 

Cílem dotačního titulu 1 je především podpora zachování a rozvoje rozmanité kulturní nabídky v 

Jihomoravském kraji a posílení přístupu k ní, podpora kulturních a kreativních odvětví nebo 

podpora uměleckého vzdělávání dětí i dospělých. 

 

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč. Maximální výše podpory na 

jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%  

 

 Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního 

seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO), a to: 

V rámci tohoto dotačního titulu bude podporována propagace nemateriálních statků slovácký 

verbuňk a jízda králů spočívající zejména: 

- ve výchovné činnosti, podporující veřejnou informovanost a povědomí dětí a 

mládeže o nemateriálním statku (výhradně s takovou činností související pořízení 

výstavní expozice, propagačních materiálů a uhrazení honoráře přednášejících), 

- v prezentaci statku na území Jihomoravského kraje (např. s prezentací související 

hudební doprovod, pořízení kroje a krojových součástek, zajištění oblastních 

přehlídek, pronájem koní nebo sálů). 

Dotační titul 2 je jedním ze záchovných opatření nemateriálních statků tradiční lidové kultury 

světového významu a jeho cílem je přispět k jejich zachování v kulturní paměti národa pro příští 

generace. 

 

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč. Maximální výše podpory na 

jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10%  

 

 Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky 

V rámci tohoto dotačního titulu bude podporováno odstranění havarijních stavů nemovitých 

kulturních památek, kterými jsou: stavební obnova kulturních památek v kraji spočívající: 

- v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků, 

- ve statickém zajištění budov, 

- v obnově fasád včetně výplní otvorů na nemovitostech v obcích s počtem obyvatel 

do 6 000 a zároveň takových, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu 

včetně krovů a klempířských prvků. 

 

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč. Maximální výše podpory na 

jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%  

 

 Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých 

kulturních památek 

V rámci tohoto dotačního titulu bude podporována záchrana bezprostředně ohrožených 

nemovitých a movitých památek s preferencí restaurování soch a maleb včetně jejich součástí a 

dále hudebních nástrojů. 
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Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč. Maximální výše podpory na 

jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%. 

 

Na dotační program je určena částka 23 700 tis. Kč, z toho částka: 

- na dotační titul 1 činí 10 000 tis. Kč, 

- na dotační titul 2 činí 400 tis. Kč, 

- na dotační tituly 3 a 4 činí 13 300 tis. Kč. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- pouze fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm či se sídlem na území 

Jihomoravského kraje nebo vlastnící na území Jihomoravského kraje movitou či 

nemovitou kulturní památku. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.4.2  Muzejní noci a noci kostelů 2016 v Jihomoravském kraji 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, odbor kultury a památkové péče 

Kontaktní osoby: 

- Mgr. Petra Kovářová, tel.: 541 652 350, e-mail: kovarova.petra@kr-

jihomoravsky.cz 

- Mgr. Simona Marešová, tel.: 541 652 323, e-mail: maresova.simona@kr-

jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do 

Festivalu muzejních nocí 2016, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 

2016. Dotační program se vztahuje na podporu projektů realizovaných na území Jihomoravského 

kraje. 

 

Dotace je poskytována na uznatelné výdaje akce výhradně neinvestičního charakteru, je přísně 

účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Poskytuje se 

zálohově a podléhá následnému vyúčtování. 

 

Uznatelnými výdaji se rozumí například: 

- úhrada honorářů umělců, ostatní osobní výdaje (např. dohody o provedení práce 

nebo provedení činnosti) 

- úhrada nájemného, 

- náklady na zapůjčení techniky, ozvučení apod. 

- náklady na propagaci 

 

Na dotační program je určena částka 1 000 tis. Kč. Minimální výše podpory na jeden 

projekt/akci/činnost 20 000 Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 

Kč. 

mailto:kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz
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Oprávněnými žadateli jsou: 

 fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2016 

nebo v rámci festivalu Noc kostelů 2016 na území Jihomoravského kraje. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.4.3 Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 

2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, odbor kultury a památkové péče 

JUDr. Hana Holušová, tel.: 541 652 321, e-mail: holusova.hana@kr-jihomoravsky.cz 

Mgr. Petra Kynclová, tel.: 541 652 315, e-mail: kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Účelem dotačního programu je podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního 

významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou 

hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se například o objekty: kapličky, křížové 

cesty, zvoničky, boží muka, kříže, exteriérové sochy a sousoší, bysty, náhrobky či připomínky 

slavných událostí, rodáků a osobností. Podporována nebude taková obnova stávajících drobných 

staveb a objektů, která by způsobila neodborným zásahem devastaci či narušení původního rázu 

objektu. 

 

Důvody podpory stanoveného účelu: Podpora obnovy drobných památek místního významu 

přispěje k zachování kulturního dědictví na území Jihomoravského kraje. Drobné památky jsou 

tradiční součástí krajiny a dokladem vývoje její historie a jejich obnova napomůže ke zvýšení 

atraktivity regionu. 

 

Uznatelnými výdaji se rozumí například: 

a) náklady na stavební práce, 

b) náklady na odborné řemeslné práce. 

 

Na dotační program je určena částka 1 000 tis. Kč. Minimální výše podpory na jeden 

projekt/akci/činnost 20 000 Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu nacházející se na 

území Jihomoravského kraje. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

mailto:kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz
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E.5 Dotace na vzdělávání, sport a volný čas 

E.5.1  Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji 

Kontakt: 

Jihomoravský kraj, Odbor školství, Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, paskova.adela@kr-

jihomoravsky.cz, tel. 541 658 301 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíle dotačního programu: 

 podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, 

 podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni, 

 podpořit dialog mladých lidí se zástupci krajů, 

 vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v 

rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a 

mládež, 

 navýšit objem finančních prostředků určených na podporu mládeže, 

 rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží, 

 podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke 

vzájemné toleranci a respektu. 

 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento dotační program činí 

1 096 204 Kč. 

 

Dotace bude poskytována na neinvestiční výdaje v rámci dvou prioritních oblastí: 

- podpora participace 

- podpora tvořivosti 

 

Žadatel o dotaci může předložit pouze jeden projekt zaměřený výhradně na jednu ze dvou 

prioritních oblastí. 

 

Podporou participace se rozumí podpora aktivit a akcí (délka pobytu u akcí max. 5 dní), které 

vedou děti a mládež k: 

- rozvoji zájmu o dění ve společnosti, 

- poskytnutí možnosti vyjádřit se k tématům, které se mladých lidí bezprostředně 

týkají, 

- posilování komunikačních schopností a právního vědomí. 

 

Podporou tvořivosti se rozumí podpora aktivit a akcí (délka pobytu u akcí max. 5 dní), které vedou 

děti a mládež k: 

- rozvoji kreativity, tvůrčí činnosti, vynalézavosti a novým nápadům, 

- posilování otevřenosti, vnímavosti, zvídavosti a estetické senzitivnosti, 

- využití vlastní představivosti a fantazie, 

- rozvoji manuální zručnosti a využívání nových technologií. 

 

U obou oblastí je z dotace možné hradit pouze následující položky potřebné k zabezpečení 

konkrétních aktivit nebo akcí (délka pobytu u akcí max. 5 dní): 

 dopravu, 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4320-506-Naplnovani+Koncepce+podpory+mladeze+v+Jihomoravskem+kraji.aspx
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 cestovné (včetně převozu materiálu), 

 ubytování, 

 výdaje na stravu a nákup potravin, 

 vstupné, 

 nákup spotřebního materiálu. 

 

Minimální výše dotace na jeden projekt: 20 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt: 100 

000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % z 

celkových výdajů na projekt (jiným zdrojem nesmí být finanční prostředky přidělené v roce 2016 

NNO z rozpočtu MŠMT ČR nebo z rozpočtu Jihomoravského kraje). Do vlastních nebo jiných 

zdrojů nelze zahrnout finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví žadatele. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

 NNO, která má ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží, jako právnická 

osoba vznikla nejpozději 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí a současně náleží k 

některému z níže uvedených typů: 

- spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, se sídlem v Jihomoravském kraji, 

- ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, se sídlem v Jihomoravském kraji, 

- obecně prospěšná společnost, zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, se sídlem v Jihomoravském kraji. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.5.2 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v 

roce 2016 

Kontakt: 

Jihomoravský kraj, Odbor kancelář hejtmana,  

Kontaktní osoba:  

Ing. Zdeněk Beneš, tel. 541 651 603, benes.zdenek@kr-jihomoravsky.cz 

Ing. Kateřina Konečná, tel. 541 651 610, konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz 

Ing. Radek Zezula, tel. 541 651 604, zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Účel a cíl dotačního programu 

Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže (do dovršení juniorského 

věku v dané sportovní disciplíně), kterou zajištují sportovní organizace na území Jihomoravského 

kraje. 

 

Podpora je určena na činnosti sportovních organizací spojené se sportováním dětí a mládeže do 

dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně. Může být využita na nákup sportovního 

vybavení neinvestičního charakteru (samostatná movitá věc, popř. soubor movitých věcí v 

hodnotě nižší než 40 000 Kč), úhradu dopravy, ubytování a stravy na soutěžích a soustředěních, 

pronájem sportovních ploch, úhradu startovného, energií a na odměnu rozhodčím. 

mailto:benes.zdenek@kr-jihomoravsky.cz
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mailto:zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4845-506-Podpora+sportovni+cinnosti+deti+a+mladeze+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2016.aspx


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     497 

Na tento dotační program je určena celková částka 11 095 273 Kč. Minimální výše dotace určená 

na jeden projekt činí 20 000 Kč. Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 200 000 Kč. 

 

Finanční podpora může dosáhnout maximálně 70 % z celkových výdajů na projekt. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu 

(zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) 

působící na území Jihomoravského kraje. 

  

Příjemcem dotace nemohou být obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcí a 

svazkem obcí nebo příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a sbory 

dobrovolných hasičů. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.5.3 Program podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve 

školách 

Kontakt: 

Jihomoravský kraj, Odbor školství, Kontaktní osoba: Endlicherová Lenka, tel: 541 658 307, e-

mail: endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000 

Záměrem programu je podpora příspěvkových organizací JMK vykonávajících činnost škol 

zaměřená na zvýšení motivace k aktivnímu zapojení do Programu celoživotního učení EU a 

získávání finančních prostředků z fondů EU na spolupráci s partnery v zahraničí. 

 

Program je koncipován jako víceletý a svým zaměřením navazuje na dotační program ,,Do světa!“ 

a naplňuje Program rozvoje Jihomoravského kraje – opatření A.1.8 Rozvíjení spolupráce se 

vzdělávacími institucemi v zahraničí, podpora mezinárodní mobility žáků a Dlouhodobý záměr 

rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje – část III.1 Celoživotní 

učení pro všechny a jeho realizace, opatření III.1.3 Zapojit více škol do projektů evropského 

Programu celoživotního učení. 

 

Cílovou skupinou jsou školy JMK, které získají dotaci z Programu celoživotního učení v 

odvětvových programech COMENIUS – Partnerství škol nebo LEONARDO DA VINCI - 

Projekty mobility a Projekty partnerství, případně získají certifikát kvality Evropské jazykové 

ceny Label nebo certifikát kvality v programu E-TWINNING. 

 

Podpora je určena na odměnu pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na tvorbě podpořeného 

projektu nebo jejich projekt získá certifikát kvality. 

 

Výše podpory je stanovena takto: 

50 000,- Kč – v případě podpořeného projektu, ve kterém má škola roli hlavního koordinátora 

30 000,- Kč – v případě podpořeného projektu, ve kterém má škola roli partnera 

mailto:endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
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30 000,- Kč – v případě získání certifikátu kvality nebo Evropské jazykové ceny Label 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- školy JMK 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.5.4 Dotační program na činnost národnostních menšin v JMK  

Kontakt: 

Jihomoravský kraj, Odbor školství, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Koupilová, tel.: 541658303, e-mail: koupilova.vera@kr-

jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Účelem poskytování dotací je zajistit spolufinancování projektů zaměřených na aktivity 

příslušníků národnostních menšin (§ 2 odst. 1 zák. č. 273/2001 Sb. bez ohledu na počet žijících 

příslušníků národnostních menšin v JMK) a činnosti subjektů národnostních menšin. 

 

Finanční podpora neinvestičních projektů zaměřených 

- na podporu vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin 

- na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, 

dramatická, sportovní) v oblasti národnostních menšin 

- na kulturní aktivity a akce národnostních menšin (včetně vydavatelské činnosti) 

- na podporu mimořádných kulturních akcí místního, regionálního i nadregionálního 

významu v oblasti národnostních menšin. 

 

Výše celkové částky určené na dotační program dle schváleného rozpočtu na rok 2016, tj. 

1 400 000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt může činit 300 000,- Kč. 

 

Dotace je určena na projekty zaměřené na aktivity národnostních menšin, a to zejména následující 

priority: 

a) projekty na podporu začlenění příslušníků národnostních menšin v oblasti vzdělávání a 

integrace dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, 

b) projekty konkrétně zaměřené na podporu činnosti neziskových organizací zabývajících se 

mimoškolní a neformální výchovou a volnočasovými aktivitami, 

c) projekty konkrétně zaměřené na udržení kulturních tradic národnostních menšin 

Žadatelem mohou být: 

- právnické osoby, které pracují ve prospěch národnostních menšin se sídlem na 

území Jihomoravského kraje s výjimkou právnických osob zřizovaných 

Jihomoravským krajem, obcí, státem; žadatelem současně nemohou být obce 

(města). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
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E.5.5 Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK 

Kontakt: 

Jihomoravský kraj, Odbor školství, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Beneš, tel. 541 658 304, benes.zdenek@kr-jihomoravsky.cz 

Ing. Kateřina Konečná, 541 651 610, konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz 

Ing. Radek Zezula, 541 651 604, zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíl Dotačního programu: 

Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti klubů na území Jihomoravského 

kraje - oblast tělovýchovy a sportu. Obecně se ve smyslu zák.115/2001 Sb., o podpoře sportu 

sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory 

sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu. 

 

Předmět dotace: 

- Okruh A: technické zhodnocení, oprava a údržba sportovišť, zejména střech, šaten a 

sociálního zařízení na sportovištích. Pořízení, technické zhodnocení, oprava a údržba strojů 

a strojních zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu sportovišť, případně pořízení nebo 

opravy sportovního nářadí a náčiní pro celoroční činnost. 

- Okruh B: provozní výdaje na úhradu pohonných hmot, ostatního sportovního materiálu, 

ubytování a stravy, dopravy, startovného, rozhodčích, nájemného sportovišť, energie a 

pojištění majetku. 

 

Pro účely realizace tohoto dotačního titulu jsou definovány tyto pojmy: 

Investiční výdaje 

a) technické zhodnocení, 

b) investiční výdaj na pořízení samostatné movité věci. 

Neinvestiční výdaje 

a) opravy a údržba, 

b) neinvestiční výdaj na pořízení drobného dlouhodobého majetku – movitých věcí. 

 

Investiční výdaje 

a) Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební 

úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. 

- Nástavba: změny dokončených staveb, jimiž se stavby zvyšují 

- Přístavba: změny dokončených staveb, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které 

jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou 

- Stavební úpravy: změny dokončených staveb, při nichž se zachovává vnější 

půdorysné výškové ohraničení stavby (např. přestavby, vestavby, podstatné změny 

vnitřního zařízení, podstatné změny vzhledu stavby) 

- Rekonstrukce: zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo 

technických parametrů 

- Modernizace: rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku 

 

b) Investiční výdaj je i výdaj na pořízení samostatné movité věci popřípadě souboru movitých věcí 

se samostatným technicko-ekonomickým určením a dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění 

samostatné movité věci nebo souboru movitých věcí převyšuje částku 40 000,- Kč. 

 

mailto:benes.zdenek@kr-jihomoravsky.cz
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Neinvestiční výdaje 

a) Opravy a údržba 

- Oprava - odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem 

uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu 

- Údržba - zpomalení částečného fyzického opotřebení, předcházení jeho následkům 

a odstranění drobnějších závad 

 

b) Neinvestiční výdaj je i výdaj na pořízení drobného dlouhodobého majetku - movitých věcí, u 

kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 000,- 

Kč. 

 

Okruh A: 

Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 000 Kč.  

Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 200 000 Kč. 

Okruh B: 

Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 20 000 Kč. 

Maximální výše dotace na úhradu provozních výdajů činí 100 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

Právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti TV a sportu 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.5.6 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit 

dětí a mládeže 

Kontakt: 

Jihomoravský kraj, odbor školství, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Kontaktní osoba:  

Mgr. Adéla Pásková, e-mail: paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 658 301 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíl Dotačního programu: 

Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním 

předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží. Dotace bude poskytována na technické 

zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven a na nákup movitých věcí určených 

na vybavení táborových základen a kluboven. 

 

Pro účely realizace tohoto dotačního titulu jsou definovány tyto pojmy: 

Investiční výdaje 

a) technické zhodnocení 

b) investiční výdaj na pořízení samostatné movité věci 

 

Neinvestiční výdaje 

a) opravy a údržba 

b) neinvestiční výdaj na pořízení drobného dlouhodobého majetku – movitých věcí 
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Investiční výdaje 

- a) Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a 

stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. 

- Nástavba: změny dokončených staveb, jimiž se stavby zvyšují 

- Přístavba: změny dokončených staveb, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují, a které 

jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou 

- Stavební úpravy: změny dokončených staveb, při nichž se zachovává vnější 

půdorysné výškové ohraničení stavby (např. přestavby, vestavby, podstatné změny 

vnitřního zařízení, podstatné změny vzhledu stavby) 

- Rekonstrukce: zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo 

technických parametrů 

- Modernizace: rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku 

- b) Investiční výdaj je i výdaj na pořízení samostatné movité věci a souboru movitých věcí 

se samostatným technicko-ekonomickým určením a dobou použitelnosti delší než 1 rok a 

ocenění samostatné movité věci nebo souboru movitých věcí převyšuje částku 40 000,- Kč. 

 

Neinvestiční výdaje 

- a) Oprava a údržba 

- Opravou se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem 

uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu 

- Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a 

odstraňují drobnější závady. 

- b) Neinvestiční výdaj na pořízení drobného dlouhodobého majetku - movitých věcí, u 

kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 

40 000,- Kč. 

 

Minimální výše dotace na jeden projekt: 20 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 

tis. Kč. Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněna částka ve výši 6 

000 tis. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, který má ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží nebo 

s dětmi a mládeží prokazatelně celoročně pracuje a současně má sídlo nebo působí na 

území Jihomoravského kraje, 

- právnická osoba podle 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; dále jen zákon o CNS), která má sídlo v Jihomoravském 

kraji a prokazatelně celoročně s dětmi a mládeží pracuje. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.5.7 Do světa! 2016 

Kontakt: 

Jihomoravský kraj, odbor školství, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Kontaktní osoba: Lenka Endlicherová, tel: 541 658 307, e-mail: endlicherova.lenka@kr-

jihomoravsky.cz 

mailto:endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
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Informace o programu: 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4442-506-Dotacni+program+Do+sveta!+2016.aspx 

 

Cíl programu:  

Podpora spolupráce SŠ a VOŠ se zahraničními partnery, rozvoj jazykových znalostí žáků a 

studentů, zlepšení výuky cizích jazyků a podpora spolupráce s partnerskými regiony JMK.  

 

Cíle dotačního programu: 

- podpora spolupráce právnických osob na území JMK vykonávajících činnost 

středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery, 

- rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, 

- zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách, 

- podpora zahraničních aktivit právnických osob na území JMK vykonávajících 

činnost středních nebo vyšších odborných škol v partnerských regionech JMK. 

 Okruh A: Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského 

kraje v Srbsku a Rusku (Šumadijský okruh, Leningradská oblast, Nižnonovgorodská 

oblast, Chanty-Mansijskyj autonomní okruh) 

- příprava a realizace jedno a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty 

škol: jazykové pobyty, studijní pobyty a praxe, výměnné pobyty. 

 

Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 50 tis. Kč. Maximální výše dotace určená na 

jeden projekt činí 200 tis Kč. 

 

 Okruh B: Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského 

kraje (Provincie Bergamo, Department Gers, Kaunas, Lodžské vojvodství, Region 

Toskánsko, Provincie Utrecht, Zadarská župa, Dolní Rakousko, Oděská oblast, 

Bratislavský samosprávný kraj, Trnavský samosprávný kraj, Trenčianský kraj, Region 

Varna, Lichtenštejnské knížectví) 

- příprava a realizace jedno a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty 

škol: jazykové pobyty, studijní pobyty a praxe, výměnné pobyty. 

 

Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace určená na 

jeden projekt činí 120 tis Kč 

 

 Okruh C:  

C1 - Podpora dofinancování projektů Programu celoživotního učení EU COMENIUS 

- Partnerství škol a LEONARDO DA VINCI  

- Projekty mobility a Projekty partnerství a Programu ERASMUS+ - Klíčová akce 1 

(KA1) Projekty mobility osob 

- Odborné vzdělávání - Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 

(KA2)  

- Projekty spolupráce – Školní vzdělávání a projektů z programu TANDEM- 

Program podpory odborných praxí. 

C2 - Podpora mezinárodních projektů navazujících na projekty realizované v rámci 

Programu celoživotního učení EU COMENIUS 

- Partnerství škol a LEONARDO DA VINCI  

- Projekty mobility a Projekty partnerství a Programu ERASMUS+ - Klíčová akce 1 

(KA1) Projekty mobility osob  

- Odborné vzdělávání - Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 

(KA2) Projekty spolupráce – Školní vzdělávání. 
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C.1 Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace určená 

na jeden projekt činí 75 tis. Kč. 

C.2 Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace určená 

na jeden projekt činí 120 tis Kč. 

 

Uznatelné výdaje projektu: 

 Okruh A, B a C2: Dotaci lze použít pouze na úhradu:  

- stravování a ubytování, 

- dopravy,  

- cestovních náhrad pedagogů, 

- vstupného,  

- pojištění a víz,  

- nákladů na reciproční pobyt na území JMK (doprava, vstupné, ubytování a 

stravné), 

V projektu je nutné dodržet následující limity pro reciproční pobyt:  

- společenská večeře nebo oběd - max. 200 Kč/osoba,  

- ubytování - max. 600 Kč/noc,  

- vstupné - max. 550 Kč/osoba celkem,  

- celkem náklady na reciproční pobyt na území JMK max. 50% nákladů projektu. 

 

 Okruh C1: Dotaci lze použít na úhradu (dofinancování) následujících aktivit: 

- stravování a ubytování,  

- dopravy,  

- cestovních náhrad,  

- pojištění a víz, 

- nákladů na reciproční pobyt na území JMK (doprava, vstupné, ubytování a 

stravné),  

- nákupu materiálu a služeb potřebných k zajištění akce, které se spotřebují v 

průběhu projektu. 

 

Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněna částka 4 000 tis. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních 

nebo vyšších odborných škol v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zapsaných v 

rejstříku škol  

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.6 Oblast sociální a rodinné politiky 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/763-1-Socialni+a+rodinna+politika.aspx 

E.6.1  Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o 

předškolní děti 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/763-1-Socialni+a+rodinna+politika.aspx
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Mgr. Michaela Tučková, telefon: 541 651 138, email: tuckova.michaela@kr-jihomoravsky.cz. 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu je podpora alternativních a inovativních forem péče o předškolní děti 

umožňujících pečujícím rodičům realizovat svobodnou volbu ohledně míry jejich zapojení, resp. 

opětovného návratu na trh práce. 

 

V rámci dotačního programu bude podporováno poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině. Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto dotačního programu rozumí 

činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence 

poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 zákona o dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o 

dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo 

domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, 

rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

 

Celková částka určená na dotační program: 2.000.000 Kč. Minimální výše dotace na jednu žádost: 

50.000 Kč. Maximální výše dotace na jednu žádost: 200.000 Kč.  

Je požadována minimální spoluúčast příjemce dotace ve výši 40 % celkových neinvestičních 

nákladů projektu. 

 

Dotaci lze použít na tyto neinvestiční výdaje: 

a) provozní a osobní výdaje (nájem, mzdové a ostatní osobní náklady  

a odvody na sociální a zdravotní pojištění, vč. pracovníků zaměstnaných na základě dohod o 

pracovní činnosti a dohod o provedení práce, školení zaměstnanců realizovaná v souladu s 

předmětem činnosti organizace a vypsaným dotačním programem, telefon, internet, energie 

apod.),  

b) nákup nábytku a vybavení (stoly a židle vč. dětských, skříně, vybavení šatny, přebalovací 

pulty, dětské postýlky, nástěnky, boxy na hračky, koberce apod.), 

c) nákup elektroniky a spotřebičů (mikrovlnná trouba, kávovar, varná konvice, vysavač, CD-

přehrávač, počítač vč. programového vybavení apod.), 

d) nákup kancelářských a výtvarných potřeb, hraček, knih, hudebních nástrojů a sportovních 

potřeb (míče, overbally, žebřiny, lavičky, švédská bedna, trampolína, skluzavka, terapeutické 

bazénky s míčky, molitanové stavebnice, Orffovy nástroje apod.), 

e) dovoz, montáž či zapojení položek uvedených v písm. b), c), d). 

Žadatelem mohou být: 

- pouze poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovat službu péče o 

dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování této služby, které 

vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů služby. Zápis do evidence provádí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

- Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je fyzická nebo právnická 

osoba, která za podmínek stanovených zákonem o dětské skupině poskytuje službu 

péče o dítě v dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím 

příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů, je-li 

zaměstnavatelem rodiče. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
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E.6.2 „Dotační program na podporu pečujících osob“ pro rok 2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, email: sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu je podpora neformálně pečujících osob, aktivit nestátních neziskových 

organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče v souladu s Koncepcí 

rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019, opatření 3.5. Opatření na podporu 

rodin v obtížné životní situaci nebo se specifickou potřebou. 

 

Podporované aktivity: 

V rámci výše uvedeného cíle dotačního programu budou podporovány následující aktivity: 

- programy na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů, které jsou 

ohroženy z důvodu péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, 

- programy pro osoby pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora 

(např. duchovní programy, programy pro rozvoj osobnosti, svépomocné skupiny 

aj.), 

- osvětově-vzdělávací aktivity na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním 

postižením nebo seniora, 

- vzdělávání pečujících osob o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, 

- zpracování odborných studií a analýz na téma neformální péče o člena rodiny se 

zdravotním postižením nebo seniora, 

- poskytování poradenství a podpory osobám pečujícím o člena rodiny se zdravotním 

postižením nebo seniora v jejich přirozeném prostředí. 

Součástí výše uvedených aktivit může být i vydávání propagačních materiálů a publikací k tématu 

péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora. Cílem podpory jsou neformálně 

pečující osoby, což jsou příbuzní a známí, kteří pečují o svého blízkého v nepříznivé životní 

situaci v jeho přirozeném prostředí. 

 

Celková částka určená na dotační program: 1.000.000 Kč. Minimální výše dotace na jeden 

projekt: 50.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt: 150.000 Kč. 

 

Dotaci lze použít na tyto výdaje: 

 a) provozní a osobní výdaje (nájem, mzdové a ostatní osobní náklady a odvody na sociální 

a zdravotní pojištění, vč. pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a 

dohod o provedení práce, školení zaměstnanců realizovaná v souladu s předmětem činnosti 

organizace a vypsaným dotačním programem, telefon, internet, energie apod.), 

 b) lektorné (zajištění kurzů a přednášek z oblasti psychologické, medicínské, právní, 

spirituální, péče o dítě, harmonizace vztahů v rodině apod.), 

 c) nákup elektroniky (počítač vč. programového vybavení, digitální fotoaparát, 

dataprojektor apod.), 

 d) nákup kancelářských a výtvarných potřeb, hraček, knih, hudebních nástrojů a 

sportovních potřeb (míče, overbally, žebřiny, lavičky, švédská bedna, trampolína, 

skluzavka, terapeutické bazénky s míčky, molitanové stavebnice, Orffovy nástroje apod.), 

 e) zajištění konferencí a seminářů, 

 f) úhradu cestovních náhrad souvisejících s poskytováním poradenství a podpory pečujícím 

osobám v jejich přirozeném prostředí, 

mailto:sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz
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 g) informační a koncepční materiály (tvorba, zpracování, tisk, distribuce koncepčních a 

propagačních materiálů, organizace kulatých stolů apod.). 

Žadatelem mohou být: 

- spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, 

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, 

- ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- církevní právnické osoby zřízené podle 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. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.6.3  Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Ing. Jan Tuček, tel. 541 652 163, tucek.jan@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Jihomoravský kraj vyhlašuje pro rok 2015 dotační řízení k poskytnutí dotace na rok 2015 pro 

podporu poskytování sociálních služeb, které je kryto dotací pro Jihomoravský kraj ze státního 

rozpočtu pro rok 2015.  

 

Dotace se poskytuje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních 

druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů 

sociálních služeb.  

 

Dotace se poskytuje k financování běžných neinvestičních výdajů, které souvisejí s poskytováním 

sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje 

(viz § 95 písm. d) zákona o sociálních službách), tj. bude podporováno poskytování sociálních 

služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015-2017, resp. Akčním plánu rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2015.  

 

Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či 

regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či 

regionálními potřebami (podpora sociálních služeb podle ustanovení § 101a zákona o sociálních 

službách). 

 

Priority Jihomoravského kraje pro dotační řízení na rok 2015: 

a) chráněné bydlení s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením 

b) tísňová péče 
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c) sociální rehabilitace s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním + s cílovou skupinou 

osob s poruchou autistického spektra 

d) odborné sociální poradenství – občanské poradny 

e) služby naplňující program transformace a deinstitucionalizace 

f) osobní asistence 

g) podpora samostatného bydlení. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- pouze poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru podle 

ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách. 

Termín uzávěrky: 

Žádost o dotaci pro rok 2015 je možné zpracovat a podat v období 30 kalendářních dnů po 

zpřístupnění webové aplikace Ministerstvem práce a sociálních věcí, které bude následovat bez 

zbytečného odkladu po vyhlášení tohoto dotačního řízení ze strany Jihomoravského kraje. 

 

Za první den 30denní lhůty je považován kalendářní den následující po dni zpřístupnění webové 

aplikace. O zpřístupnění aplikace pro žadatele v tomto dotačním řízení bude zveřejněna informace 

na dotačním portálu Jihomoravského kraje (http://dotace.kr-jihomoravsky.cz). Okamžik 

zveřejnění této informace nemá vliv na běh lhůty podle předchozího odstavce. 

E.6.4 Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými 

organizacemi 

Kontakt: 

odbor sociálních věcí, Mgr. Jana Pízová, telefon: 541 652 169, email: pizova.jana@kr-

jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000,-Kč. 

 

Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací v 

souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje v oblastech: 

 podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, 

 podpora harmonizace rodinného a profesního života, 

 podpora utváření pro-rodinného klimatu, 

 podpora zdravého životního stylu. 

 

V rámci výše uvedených oblastí budou prioritně podporovány tyto aktivity: 

- programy pro rodiny zahrnující komplexní práci s celou rodinou za účelem 

podpory její stability, 

- volnočasové a osvětově-vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti za účelem 

prevence sociálního vyloučení v důsledku dlouhodobější sociální izolace, 

- inovativní aktivity pro seniory (např. dobrovolnictví seniorů při péči o děti),  

- programy podporující mezigenerační soužití, 

- manželské, rodinné a vztahové poradenství. 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4596-506-Dotacni+program+%E2%80%9EPodpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+nestatnimi+neziskovymi+organizacemi%E2%80%9C+pro+rok+2016.aspx


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     508 

Minimální výše dotace na jeden projekt: 20.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt: 

50.000 Kč. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které 

poskytují služby pro rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje (např. centra 

pro rodinu, mateřská centra, kluby maminek apod.), 

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, které poskytují služby pro rodiny s 

dětmi a působí na území Jihomoravského kraje, 

- ústavy zřízené po dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které poskytují služby pro 

rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje, 

- církevní právnické osoby zřízené podle 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, které poskytují 

služby pro rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.6.5 Dotační program "Podpora rodinné politiky na úrovni obcí" pro rok 

2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Mgr. Bořivoj Sekanina, sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz, 541651424 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji 

v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje v oblastech: 

 podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, 

 podpora harmonizace rodinného a profesního života, 

 podpora utváření pro-rodinného klimatu, 

 podpora zdravého životního stylu. 

 

V rámci výše uvedených oblastí budou prioritně podporovány tyto aktivity: 

- koncepční a informační činnost (zpracování koncepce rodinné politiky, plánu 

rozvoje rodinné politiky, tvorba propagačních materiálů, organizace kulatých stolů, 

podpora účasti v soutěži Obec přátelská rodině apod., vč. personálního zabezpečení 

koordinace rodinné politiky na obcích), 

- zpracování koncepce rozvoje dostupného bydlení a startovacích bytů pro mladé 

rodiny, 

- založení a rozvoj Family Pointů v obcích, 

- rodinné poradenství, 

- inovativní aktivity pro seniory a vícegenerační soužití 

- programy a propagace principu tzv. komunitních škol 

- volnočasové aktivity pro rodiny. 
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Dotaci lze použít na tyto výdaje: 

1. neinvestiční výdaje 

- a) zajištění konferencí a seminářů (vč. např. pronájmu sálu, konferenčních 

místností na jednorázové akce), 

- b) zřízení a vybavení Family Pointu, 

- c) lektorné a dohody o provedení práce (zajištění kurzů a přednášek z oblasti 

psychologické, medicínské, právní, péče o dítě, harmonizace vztahů v rodině apod., 

koordinace aktivit rodinné politiky v obci), 

- d) nákup nábytku, vybavení,  

- e) nákup kancelářských a výtvarných potřeb, hraček, knih, hudebních nástrojů a 

sportovních potřeb, 

- f) nákup elektroniky a spotřebičů, 

- g) informační a koncepční materiály (tvorba, zpracování, tisk, distribuce 

koncepčních a propagačních materiálů, organizace kulatých stolů apod.). 

 

2. investiční výdaje 

- a) podpora bezbariérovosti, 

- b) vybavení dětských hřišť 

- c) vybavení prostor pro setkávání rodin. 

 

Celková částka určená na dotační program: 1.000.000 Kč. Minimální výše dotace na jeden 

projekt: 20.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt: 50 000 Kč. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- obce a města na území Jihomoravského kraje a Městské části Statutárního města 

Brna 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.6.6 Program víceleté podpory sociálních služeb na území JMK 

Kontakt: 

odbor sociálních věcí 

Kontaktní osoba:  

Ing. Eva Földešiová, e-mail:foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz, tel.:541 652 204 

Ing. Lenka Kršňáková, e-mail:krsnakova.lenka@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 162 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Tento program je určen na podporu sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, které 

jsou součástí sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji a jsou v souladu se SPRSS a jeho 

prováděcím dokumentem Akčním plánem.  

 

Program je určen na podporu sociálních služeb podle zákona o sociálních službách poskytovaných 

v souladu s místními či regionálními potřebami, jejichž převažující působnost je vymezena 

územím Jihomoravského kraje a na jejichž poskytování má kraj zájem. Pro Jihomoravský kraj je 

prioritou podpora služeb sociální péče a sociální prevence se zaměřením na přímou práci s 

uživatelem služby. 
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Maximální spoluúčast Jihomoravského kraje na spolufinancování sociálních služeb v systému 

víceletého financování činí 30%. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- občanská sdružení 

- církevní právnické osoby  

- obce, které samy nebo svými organizacemi zajišťují pečovatelskou službu v oblasti 

specializované péče o osoby s postižením 

- ostatní právnické nebo fyzické osoby vyjma příspěvkových organizací.  

Uvedené subjekty musí provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb určenou 

občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.6.7 Řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 

2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků 

Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách – II. kolo 

Kontakt: 

odbor sociálních věcí, Ing. Iva Rausová, e-mail: rausova.iva@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 

652 163, Ing. Eva Földešiová, e-mail: foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 204 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi 

u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb. 

Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona 

č. 108/2006 Sb. Období, v němž lze stanoveného účelu dosáhnout, je 1.1.2016 – 31.12.2016. 

 

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na 2. kolo řízení o přiznání finanční podpory v 

rozpočtu Jihomoravského kraje činí 3 % ze směrného čísla pro rok 2016, tj. 22 974 345 Kč. 

 

Druhé kolo řízení o přiznání finanční podpory je určeno výhradně službám uvedeným v Akčním 

plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016, které se z objektivních příčin 

nemohly prvního kola řízení o přiznání finanční podpory účastnit (např. v době sběru žádostí do 

prvního kola řízení o přiznání finanční podpory nedisponují pravomocným rozhodnutím o 

registraci služby).  

Druhé kolo řízení o přiznání finanční podpory není určeno na dofinancování služeb podpořených v 

prvním kole řízení. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

 každá sociální služba, která je: 

- registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb. 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4746-506-Vyhlaseni+2kola+rizeni+o+priznani+financni+podpory+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2016+v+oblasti+podpory+poskytovani+socialnich+sluzeb+z+prostredku+Jihomoravskeho+kraje+v+souladu+s+ustanovenim+%C2%A7+101a+zakona+c1082006+Sb+o+socialnich+sluzbach.aspx
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast3
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast3
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- součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, která byla 

schválena na 19. zasedání ZJMK dne 25.6.2015 usnesením č. 1905/15/Z19. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.6.8 Řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 

2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků 

Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách – II. kolo 

Kontakt: 

odbor sociálních věcí, Ing. Lenka Kršňáková, e-mail: krsnakova.lenka@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 

541 652 162 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Jihomoravský kraj vyhlašuje řízení o přiznání finanční podpory za účelem spolufinancování 

poskytování sociálních služeb z vlastních prostředků, tj. z rozpočtu kraje, a to v návaznosti na § 95 

zákona č.108/2006 Sb. 

 

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u 

jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části 

třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb. Období, v němž lze stanoveného účelu 

dosáhnout, je 1.1.2016 – 31.12.2016. 

 

Podpora je poskytována na základě § 95 zákona č. 108/2006 Sb., který kraji určuje mj. povinnost 

zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území. 

 

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na toto řízení o přiznání finanční podpory v 

rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace činí 4 154 382 Kč, pro ostatní 

poskytovatele sociálních služeb činí 25 650 050 Kč. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

Žadatelem o finanční podporu může být sociální služba: 

 registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., která v době sběru žádostí do prvního kola 

řízení nedisponovala pravomocným rozhodnutím o registraci služby, 

 zařazená do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, která byla schválena na 

19. zasedání ZJMK dne 25.6.2015 usnesením č. 1905/15/Z19, 

 která byla v prvním kole řízení vyřazena z důvodu nedoložení povinných příloh k žádosti 

nebo chybějícího požadavku na dotaci v žádosti,  

 zařazená do programu podpory „B“ MPSV – podpora sociálních služeb s nadregionální 

nebo celostátní působností, 

 která z objektivních příčin se nemohla prvního kola řízení zúčastnit (např. v souvislosti s 

technickými problémy, pro které nebylo možno podat žádost). 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4739-506-Vyhlaseni+2kola+rizeni+o+priznani+financni+podpory+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2016+v+oblasti+podpory+poskytovani+socialnich+sluzeb+z+prostredku+Jihomoravskeho+kraje+v+souladu+s+ustanovenim+%C2%A7+105+zakona+c1082006+Sb+o+socialnich+sluzbach.aspx
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast3
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Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

 

E.7 Dotační oblast - Prevence a požární ochrana 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/765-1-Prevence+a+pozarni+ochrana.aspx 

E.7.1 Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky k 

řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Odbor kancelář hejtmana  

Jiřina Nečasová, necasova.jirina@kr-jihomoravsky.cz, 541 651 582 

Bc. Petra Grycová, grycova.petra@kr-jihomoravsky.cz, 541 651 563 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH obcí 

Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do „Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje 

jednotkami požární ochrany“.   

 

Dotace jsou určeny na: 

- nákup a rekonstrukci mobilní požární techniky (dopravní automobily a cisternové 

automobilní stříkačky) vyhovující podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 

35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 

- opravy a nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (např. 

zásahová a pracovní výstroj a výzbroj apod.), vyhovující podmínkám Přílohy č. 4 

vyhlášky ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 

255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů 

- nákup a opravy speciálního vybavení pro záchranné a likvidační práce odpovídající 

místním rizikům dle Havarijního plánu Jihomoravského kraje nebo schváleného 

povodňového plánu. 

- nákup a opravy jiných prostředků pro činnost předurčených JSDH na úseku civilní 

ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Výše dotace: 

Jihomoravský kraj, v případě schválení, poskytne dotaci maximálně do 70% celkových 

uznatelných výdajů akce - všechny výdaje musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty, v 

případě, že příjemce má nárok na její odpočet. 

 

Celková výše dotace se dále řídí těmito podmínkami: 

- na nákup a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu 

CAS (cisternová automobilní stříkačka) a AZ (automobilový žebřík) se poskytuje 

dotace v maximální výši 1.000.000,- Kč, 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/765-1-Prevence+a+pozarni+ochrana.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2766-506-Dotacni+program+JMK+na+pozarni+techniku+a+vecne+prostredky+k+reseni+mimoradnych+udalosti+JSDHO+JMK+2013-2016.aspx
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- na nákup a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu DA 

(dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický 

automobil) se poskytuje dotace v maximální výši 500.000,- Kč, 

- na opravy a nákup ostatních věcných prostředků a požární techniky v rámci požární 

ochrany se poskytuje dotace v maximální výši 300.000,- Kč, 

- na nákup a opravy jiných prostředků pro činnost předurčených JSDH na úseku 

civilní ochrany a ochrany obyvatelstva v maximální výši 300.000,- Kč.. 

Žadatelem mohou být: 

- obce a města 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.7.2 Dotační program Škola podporující zdraví v roce 2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Odbor školství 

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, 541 658 301, paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu je podpora činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách 

vzdělávání, vzdělávacím obsahu a v sebehodnocení škol - právnických osob vykonávajících 

činnost škol a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví. 

 

Dotace bude školám poskytována na projekty realizované v kalendářním roce 2016. U škol, které 

jsou členy národní sítě programu ŠPZ, musí být navíc podporované aktivity v souladu s vlastním 

Školním projektem podpory zdraví a jeho prováděcím plánem pro aktuální školní rok. 

 

Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněna částka ve výši 800 tis. 

Kč. 

 

Dotace bude poskytována na následující neinvestiční výdaje: 

 Odměna pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy 

Odměna je určena pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, kteří se podílí na tvorbě či 

realizaci Školního projektu podpory zdraví nebo podpůrného projektu školy. Finanční prostředky 

nejsou poskytnuty na platy zaměstnanců. Mohou být použity výhradně na odměny z dohod o 

provedení práce a pracovní činnosti (OPPP). 

 

 Materiál a služby 

Materiál a služby na činnosti školy související s přípravou nebo realizací Školního projektu 

podpory zdraví a podpůrného projektu.  

 

Minimální výše dotace na projekt činí 20 000 Kč. Maximální výše dotace na podpůrný projekt, na 

jehož základě vznikne Školní projekt podpory zdraví, kterým se bude škola ucházet o členství v 

národní síti ŠPZ, činí 70 000 Kč. Maximální výše dotace na podpůrný projekt školy, která je 

členem národní sítě programu ŠPZ činí 50 000 Kč. 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4467-506-Skola+podporujici+zdravi+v+roce+2016.aspx
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Žadatelem mohou být: 

- Školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení zřizované Jihomoravským krajem, 

které si do termínu ukončení podání žádosti o dotaci v dotačním programu Škola 

podporující zdraví v roce 2016 rovněž podaly přihlášku do národní sítě programu Škola 

podporující zdraví Státnímu zdravotnímu ústavu, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 

- Základní a střední školy všech zřizovatelů zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, 

které jsou členy národní sítě programu ŠPZ. V případě, že součástí základní školy je i 

škola mateřská, bude finančně podpořen pouze projekt vztahující se na základní školu.  

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.7.3 Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v 

roce 2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Odbor školství 

Mgr. Lenka Možná, tel.: 541 658 310, e-mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíle dotačního programu: 

Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k 

iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování. 

 

Zaměření projektů, které mají vztah ke vzdělávacím aktivitám, musí být v souladu s příslušnými 

RVP a ŠVP. Projekty by měly přispívat k optimalizaci sociálního klimatu a ke změně postojů a 

chování pedagogů, žáků a rodičů ve škole ve prospěch nácviků sociálních dovedností 

souvisejících se zdravým životním stylem. 

 

Prioritně budou podporovány dlouhodobé systematické projekty: 

 na podporu sociálního klimatu školy, 

 zaměřené na včasnou intervenci v oblasti specifické primární prevence, 

 zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů - problematika užívání legálních drog 

(alkohol, tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, 

sebepoškozování, komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu a další, 

 na zvyšování profesionality práce školních metodiků prevence a metodiků prevence 

pracujících v pedagogicko-psychologických poradnách, 

 na vzdělávání pedagogů - projekty zaměřené na oblast specifické primární prevence 

rizikového chování, 

 na kooperace mezi školami regionu (spolupráce v oblasti vzdělávací, metodické a 

strategické v rámci prevence rizikového chování). 

 

Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je 

80 tis. Kč. Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněna částka ve výši 

1 500 tis. Kč. 

mailto:mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4457-506-Preventivni+programy+realizovane+skolami+a+skolskymi+zarizenimi+v+roce+2016.aspx
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Žadatelem mohou být: 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a škol. zařízení všech zřizovatelů zapsané do rejstříku 

škol a školských zařízení. V případě práv. osob vykonávajících činnost výhradně škol. zařízení se 

DP týká pouze práv.osob vykonávajících činnost pedagogicko-psychologických poraden. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.7.4 Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Odbor školství 

Mgr. Lenka Možná, tel.: 541 658 310, e-mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíle a priority Dotačního programu: 

Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb, včetně programů a služeb uvedených 

v čl. II. odst. 6.3 tohoto Dotačního programu, se zaměřením na specifickou primární prevenci 

sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí dle následujících 

priorit: 

- podpora specifické primární prevence s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným 

rizikem výskytu sociálně patologických jevů, především se zaměřením na intervenční 

programy;  

- podpora vzdělávání, analýza současného stavu a potřeb, monitorování symptomů rizik v 

daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a 

terciární protidrogové prevence; 

- podpora včasné diagnostiky, intervence a poradenství v daných oblastech specifické 

primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové 

prevence;  

- podpora nízkoprahových zařízení zaměřených na práci s uživateli drog a jejich blízkými;  

- podpora ambulantní/stacionární a substituční léčby uživatelů drog a práce s jejich 

blízkými;  

- podpora léčby a resocializace uživatelů drog v terapeutických komunitách;  

- podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích programů a programů chráněného 

bydlení, dílen a zaměstnání pro uživatele drog;  

- podpora terénní výměnné služby zaměřené na kontaktování skryté populace drog a 

snižování rizik spojených s užíváním drog;  

- podpora péče o uživatele drog ve vězení a ve výkonu trestu. 

 

Předmětem Dotačního programu pro oblast protidrogových aktivit v roce 2016 je účelová 

neinvestiční finanční podpora projektů certifikovaných1 protidrogových programů a služeb, nebo 

programů a služeb uvedených v čl. II. odst. 6.3. tohoto dotačního programu, realizovaných v roce 

2016 zaměřených na prevenci drogových závislostí dle priorit výše uvedených v čl. I. odst. 1 

tohoto Dotačního programu. 

 

Minimální podíl spoluúčasti příjemce na uznatelných výdajích projektu z vlastních nebo jiných 

zdrojů činí 30 %. Do vlastních nebo jiných zdrojů nelze zahrnout finanční prostředky, které nejsou 

mailto:mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz
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evidovány v účetnictví žadatele. Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 9 000 tis. 

Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je 1 000 tis. Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky nebo poboční spolky 

- obecně prospěšné společnosti 

- církevní, náboženské společnosti 

- církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena 

na oblast protidrogových aktivit a které mají sídlo nebo působí na území 

Jihomoravského kraje nebo jejich činnost má přínos pro Jihomoravský kraj a jsou 

uvedeny ve Strategii protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010-

2018 v síti zařízení.  

Oprávněnými předkladateli žádosti nemohou být příspěvkové organizace zřizované obcí/svazkem 

obcí nebo příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.7.5 Dotační program oblast prevence kriminality v roce 2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Odbor školství 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Tichá, tel. 541 658 302, e-mail: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cíl dotačního programu 

Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování 

občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Podpora může být poskytnuta na preventivní 

aktivity na sekundární či na terciální úrovni dle následujících priorit:  

- projekty z oblasti situační prevence zaměřené na odstraňování kriminogenních 

situací, na omezování příležitostí ke spáchání zejména majetkové trestné činnosti 

(kapesní krádeže, krádeže předmětů z vozidel, krádeže jízdních kol apod.) a na 

zvyšování pravděpodobnosti dopadení pachatele, zvyšování pocitu bezpečí občanů 

a vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách, 

- projekty z oblasti sociální prevence zaměřené zejména na seniory a rizikové 

skupiny dětí a mládeže, 

- medializace prevence – zvyšování informovanosti občanů a jejich motivace k 

aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku. 

 

Předmětem dotačního programu pro oblast prevence kriminality v roce 2016 je poskytnutí účelové 

neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektů 

prevence kriminality realizovaných v roce 2016 dle priorit výše uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto 

dotačního programu. 

 

Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněna částka ve výši 1 500 tis. 

Kč. Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt 

je 200 tis. Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů. Nejméně 30% 

z celkově vynaložených výdajů na projekt. 

mailto:ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz
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Žadatelem mohou být: 

Obce se sídlem na území Jihomoravského kraje 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.8 Oblast zdravotnictví 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/767-1-Zdravotnictvi.aspx 

E.8.1 Podpora a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících 

veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor zdravotnictví, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  

Ing. Antonín Žirovnický, tel. 541652172, email: zirovnicky.antonit@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

 Program 1 - Program podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti 

poskytování zdravotní péče na území Jihomoravského kraje 

  

Tento program je určen pro projekty zaměřené na rozvoj a zkvalitnění všech typů ošetřovatelské 

nebo jiné zdravotní péče včetně rehabilitace, která je poskytovaná pracovníky dle zákona č. 

96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, a všech 

typů lékařské péče související s poskytováním ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, která je 

poskytovaná pracovníky dle zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, tato péče je poskytovaná žadatelem zejména ve 

vlastním sociálním prostředí pacientů, působnost žadatele je vymezena územím kraje a kraj má na 

poskytování péče zájem.  

  

Podmínkou pro poskytnutí dotace v rámci tohoto programu je doložení kopie registrace nestátního 

zdravotnického zařízení nebo kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

  

 Program 2 - Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících v 

oblasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje 

 

Tento program je určen na podporu činnosti NNO zaměřujících se na zdravotnickou osvětu 

týkající se zejména zdravého životního stylu a prevenci závažných civilizačních onemocnění.  

  

Pro oba programy platí, že v rámci jedné žádosti je formulován jeden projekt. 

 

V rámci Programu 1 se dotace poskytuje do 40 % rozpočtovaných nákladů (výdajů) na 

schválený projekt. Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5 000,- Kč. Maximální 

výše podpory na jeden projekt/akci/činnost do 7.000.000.  

 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/767-1-Zdravotnictvi.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4374-506-Dotacni+rizeni+na+poskytnuti+dotaci+z+rozpoctu+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2016+na+podporu+a+rozvoj+nestatnich+neziskovych+organizaci+zajistujicich+verejne+prospesnou+cinnost+v+oblasti+zdravotnictvi.aspx
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V rámci Programu 2 se dotace poskytuje do 90 % rozpočtovaných nákladů (výdajů) na 

schválený projekt. Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5 000,- Kč. Maximální 

výše podpory na jeden projekt/akci/činnost do 200.000.  

Oprávněnými žadateli jsou: 

- Spolky a pobočné spolky 

- církevní právnické osoby evidované podle 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 

Uvedené subjekty musí provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví určenou 

občanům Jihomoravského kraje, kteří se nacházejí v nepříznivé zdravotní situaci. Příjemcem 

dotace může být pouze subjekt, který má sídlo nebo působí na území kraje a který splňuje 

podmínky uvedené v těchto Zásadách. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.8.2 Program podpory poskytování domácí hospicové péče v JMK 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor zdravotnictví, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  

Ing. Antonín Žirovnický, tel: 541 652 172, email: zirovnicky.antonin@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Jihomoravský kraj podporuje poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji. 

Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života 

dožití ve vlastním sociálním prostředí. 

 

Celkový objem finančních prostředků na podporu domácí hospicové péče je limitován objemem 

prostředků v celkové výši 10.000 tis. Kč, který na tyto účely pro rok 2016 schválilo Zastupitelstvo 

Jihomoravského kraje. Maximální výše dotace z rozpočtu JMK činí 80 % rozpočtovaných nákladů 

(výdajů) na schválený projekt. 

 

Dotace z rozpočtu JMK se poskytuje účelově a lze ji použít pouze na úhradu nezbytně nutných 

nákladů provozované služby. Využitím prostředků se rozumí finanční vynaložení. Dotaci lze 

použít pouze na úhradu nákladů, které věcně a časově souvisejí s kalendářním rokem 2016, a to i 

před nabytím účinnosti Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemce je oprávněn využít 

prostředky dotace k úhradě osobních nákladů za měsíc prosinec 2016 a k úhradě dalších běžných 

provozních nákladů vzniklých v měsíci prosinci 2016. Úhrada veškerých nákladů účetního období 

roku 2016 vykázaných jako vynaložení dotace musí být provedena nejpozději do 31. 1. 2017. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- fyzické nebo právnické osoby 

Uvedené subjekty musí být schopny zajistit poskytování hospicové péče ve vlastním sociálním 

prostředí pacienta. Žadatel musí předložit: 

 oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

 vymezení území, na kterém je schopen zajistit domácí hospicovou péči, 

 doklad o zkušenostech resp. vzdělávání v oblasti hospicové péče resp. paliativní péče, 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4375-506-Poskytovani+dotaci+z+rozpoctu+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2016+na+podporu+poskytovani+domaci+hospicove+pece+v+Jihomoravskem+kraji.aspx
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 jmenovité složení komplexního týmu zajišťujícího ve vymezeném území domácí paliativní 

péči zahrnující zejména služby zdravotnické, psychologické, sociální, spirituální včetně 

uvedení příslušné odbornosti, délky praxe, rozsahu úvazku, 

 doklad o minimálně tříleté praxi v oboru paliativní péče,  

 prohlášení o spolupráci se zařízením poskytujícím lůžkovou paliativní péči,  

 doložení minimálně čtyř celých úvazků zdravotních sester, 

 seznam smluvních zdravotních pojišťoven s uvedením typu financované zdravotní péče, 

 garanci resp. potvrzení o nepřetržité (24 hodin 7 dní v týdnu) dostupnosti domácí 

hospicové péče, 

 vzor zdravotnické dokumentace, která bude pro tento typ péče používaná, 

 prohlášení o návrhu způsobu propagace zahrnující distribuci informačních letáků u 

praktických lékařů, v odborných ambulancích a veřejnosti, dále osvětu formou minimálně 

jedné besedy s občany pořádané v součinnosti s poskytovatelem dotace. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.9 Ostatní dotace 

E.9.1 Individuální dotace z rozpočtu JMK 2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, odbor kanceláře hejtmana 

- Ing. Marie Gelnarová, tel: 541 651 582, e-mail: gelnarova.marie@kr-

jihomoravsky.cz 

- Mgr. Petra Grycová, tel.: 541 658 898, e-mail: grycova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

- Ing. Jan Macrkle, tel: 541 658 825, e-mail: mackrle.jan@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1964-506-Individualni+dotace+JMK+2016.aspx 

 

Jihomoravský kraj v zájmu kraje a občanů kraje k realizaci opatření a naplnění Programu rozvoje 

Jihomoravského kraje a cílů obsažených v dalších rozvojových dokumentech poskytuje finanční 

podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací. Tyto dotace jsou určeny 

pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, 

které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů. 

 

Dotace z rozpočtu kraje se subjektu poskytuje účelově. Účel, na který je poskytována individuální 

dotace, musí korespondovat s prioritami, opatřeními a aktivitami Programu rozvoje 

Jihomoravského kraje, případně s jinými rozvojovými dokumenty Jihomoravského kraje. Projekt 

musí být realizován na území Jihomoravského kraje nebo jejich realizace musí mít přínos pro 

Jihomoravský kraj. 

 

Dotaci z rozpočtu kraje lze použít pouze na úhradu nákladů na realizaci projektu. Čerpáním dotace 

se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních 

prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či 

fyzické osoby. 

mailto:gelnarova.marie@kr-jihomoravsky.cz
mailto:gelnarova.marie@kr-jihomoravsky.cz
mailto:grycova.petra@kr-jihomoravsky.cz
mailto:mackrle.jan@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1964-506-Individualni+dotace+JMK+2016.aspx
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Oprávněnými žadateli jsou: 

- fyzické osoby, které mají bydliště (trvalý pobyt) nebo místo podnikání na území 

Jihomoravského kraje 

- právnické osoby, které mají sídlo na území Jihomoravského kraje.  

Termín uzávěrky: 

Průběžně 

E.9.2 Dotační program "Zdravé obce, města a mikroregiony JMK - ZOOM 

2016 

Kontakt: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, OZ, Martina Brtnická, 

tel.: 541 652 151, e-mail: brtnicka.martina@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem dotačního programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, 

udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných a tím podporovat zvyšování kvality 

veřejné správy. 

 

V rámci tohoto Programu mohou být financovány projekty a činnosti, jejichž obsah koresponduje 

s cíli Programu rozvoje Jihomoravského kraje. Účelem poskytnutí dotace je podpora uplatňování 

principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v 

souladu s principy MA 21 a popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, MA 21 a 

Zdraví 21 na úrovni obcí, měst a mikroregionů v JMK.  

 

Podpořeny budou činnosti s přímou vazbou na plnění Kritérií MA 21, kterými se rozumí: 

- zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví jako je např. 

Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů, 

Běh T. Foxe apod., včetně publicity těchto akcí, 

- příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů o tématech 

souvisejících s MA 21, ochranou a podporou zdraví a udržitelným rozvojem, 

- zavádění principů udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu do praxe 

žadatelem zřizovaných či spravovaných organizací (např. pořádání besed, podpora 

ekologických auditů, školení personálu apod.), 

- pořádání osvětových akcí, přednášek, školení, seminářů, kulatých stolů, konzultací, 

výstav a prezentací k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a MA 21, 

- aplikace nástrojů a metod zapojujících veřejnost a další zainteresované strany do 

činností směřujících k podpoře zdraví a uplatňování principů udržitelného rozvoje a 

MA 21 v praxi (dotazníková šetření, diskusní fóra, moderované kulaté stoly, 

apod.), 

- tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, 

podpoře zdraví nebo uplatňování principů MA 21 za účasti veřejnosti a 

zainteresovaných stran včetně analytických podkladů (analýza zdravotního stavu, 

průzkumy a jiné), 

- sledování a vyhodnocování indikátorů MA 21 nebo udržitelného rozvoje, 

mailto:brtnicka.martina@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4425-506-Dotacni+program+Zdrave+obce+mesta+mikroregiony+JMK+-+ZOMM+2016.aspx
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- implementace nástrojů a metod posilujících systém řízení kvality ve veřejné správě, 

které zohledňují principy udržitelného rozvoje a podporu zdraví (např. EMAS, 

model CAF apod.), 

- vzdělávání k tématům souvisejícím s MA 21 (vzdělávání úředníků, politiků, 

zájmových skupin spolupracujících na zavádění MA 21),  

případně další aktivity, které jsou v souladu s hlavním cílem tohoto Programu. Tyto aktivity je 

však nutné patřičně odůvodnit a jejich schválení podléhá administrátorovi Programu. 

 

V rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 byla schválena částka ve výši 300 000,- Kč. 

Maximální výše dotace na jednu akci činí 20 000,- Kč. Minimální výše dotace na jednu akci činí 5 

000,- Kč. 

Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 20 % celkových uznatelných 

výdajů akce, dotace ze strany kraje tedy činí maximálně 80 % celkových uznatelných výdajů akce. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů) 

v územním obvodu Jihomoravského kraje, 

- svazek obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších 

předpisů) v územním obvodu Jihomoravského kraje, 

- mikroregion (zájmové sdružení právnických osob, spolek) v územním obvodu 

Jihomoravského kraje. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

E.10 Program SoMoPro 3 

Informace o programu: 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=273445&TypeID=2 

 

Program SoMoPro 3 navazuje na úspěšné programy SoMoPro I a SoMoPro II, které administruje 

JMK ve spolupráci s JCMM. Cílem programu SoMoPro je vytvořit atraktivní podmínky pro 

příchod špičkových vědců ze zahraničí do Jihomoravského kraje. Program SoMoPro je tak 

důležitým nástrojem pro rozvoj a zvýšení kvality vědy a výzkumu v Jihomoravském kraji. Do 

dnešního dne bylo v rámci programů SoMoPro I a SoMoPro II podpořeno celkem 53 projektů. 

 

Program SoMoPro 3 byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 

1377/14/Z13 na jeho 13. zasedání konaném dne 18. 9. 2014. Grantová dohoda mezi 

Jihomoravským krajem a Evropskou komisí byla uzavřena dne 25. 6. 2015. 

 

SoMoPro 3 je regionální program realizovaný výhradně na jižní Moravě. Je spolufinancován 

Jihomoravským krajem a Evropskou komisí v rámci akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 

schématu COFUND. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. (JCMM) působí 

jako administrátor programu. 

 

Základním cílem výzvy je poskytnout výzkumným pracovníkům vzdělávání a profesní rozvoj a 

posílení výzkumné a inovační aktivity v Jihomoravském kraji přilákáním nejlepších výzkumných 

pracovníků. 

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=273445&TypeID=2
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Tato vzájemně výhodná spolupráce mezi realizátory SoMoPro 3, hostitelskými institucemi a 

organizacemi je jedním z klíčových prvků strategie regionální specializace v letech 2014-2020. 

SoMoPro 3 podporuje výzkumné projekty v pěti oblastech výzkumu, definovaných regionální 

“smart specialization” strategií (S3): pokročilé materiály, informační a komunikační technologie, 

elektronika a fotonika, pokročilé výrobní technologie a biotechnologie a biomedicína. Tematické 

priority jsou dále konkretizovány na webových stránkách: http://www.jcmm.cz/en/somopro.html. 

 

Celková výše finanční alokace pro oblast programu SoMoPro 3 v rámci 1. výzvy představuje 

částku ve výši 1,840 mil €. 1. výzva zde: http://www.jcmm.cz/en/somopro.html 

  

Možná délka jednotlivých projektů v rámci 1. výzvy bude 12 - 36 měsíců. Počátek realizace 

projektů je plánován nejdříve v březnu roku 2016. Všechny projekty musí být dokončeny 

nejpozději do 31. května 2020. 

 

Výzva je zveřejněna na webových stránkách JCMM a na webových stránkách Jihomoravského 

kraje. Návrhy jsou předkládány on-line prostřednictvím elektronického systému pro předkládání 

návrhů portálu JCMM. Veškeré důležité informace pro vypracování a předložení návrhu jsou 

uvedeny v Příručce pro žadatele. JCMM portál je otevřen 8 týdnů před datem uzávěrky. Portál je 

přístupný na adrese: http://www.jcmm.cz/en/somopro-application-3.html. 

Oprávněnými žadateli jsou: 

- Vědci s doktorským titulem nebo se alespoň 4 roky výzkumné praxe, 

- Zahraniční a čeští vědci, kteří strávili alespoň 2 z posledních 3 letech mimo území 

České republiky. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

http://www.jcmm.cz/en/somopro-application-3.html
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F. DOTAČNÍ PROGRAMY OSTATNÍCH INSTITUCÍ 

F.1 Nadace Partnerství 

Kontakt: 

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, tel: 515 903 111, fax: 515 903 110,  

e-mail: pship@ecn.cz , www.nadacepartnerstvi.cz ; Přehled grantů  

F.1.1 Cyklisté vítáni 

Kontaktní osoba programu Cyklisté vítáni: Petr Kazda, tel.: 515 903 118, petr.kazda@nap.cz; 

Podrobné informace 

Informace o projektu: 

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a 

vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. 

Obcím, které mají zájem o zlepšení podmínek pro cyklisty a rozvoj šetrných forem cestovního 

ruchu na svém území nabízí nadace partnerství v projektu Cyklisté vítáni. V rámci tohoto 

partnerství mají obce mimo jiné možnost certifikovat zdarma jeden hotel, kemp nebo turistické 

zařízení známkou Cyklisté vítáni. 

F.1.2 Soutěž Cesty městy 

Kontakt: 

Nadace Partnerství, Krátká 26, 100 00 Praha 10, tel./fax: 274 816 727, e-mail: petr.smid@nap.cz  

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Soutěž CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) vznikla v roce 2002 na 

popud a pod organizačním zajištěním Dopravního programu Nadace Partnerství. 

 

Téma soutěže: 

Zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšování podmínek 

pro rozvoj šetrné mobility, zkvalitňování veřejných prostorů ve městech a obcích ČR, osvěta a 

komunikace s veřejností. 

 

Cíle soutěže: 

 upozornit na problémy spojené s dopravou v našich sídlech 

 propagovat a ocenit kvalitní dopravní řešení, která se mohou stát inspirací pro další 

obdobné projekty 

 podpořit lepší komunikaci orgánů samosprávy s veřejností 

 přispět k lepší informovanosti veřejnosti o zásadách bezpečného a zodpovědného 

dopravního chování 

 přispět k zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zvláště těch 

nejzranitelnějších 

 vytvořit databázi vzorových řešení dopravy a veřejných prostorů ve městech a obcích ČR 

 

mailto:pship@ecn.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty
mailto:petr.kazda@nap.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Setrna-turistika-a-cykloturistika/Cykliste-vitani
mailto:petr.smid@nap.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Zklidnujeme-dopravu/Cesty-mesty
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Kromě ocenění nejlepších soutěžních řešení v jednotlivých kategoriích toho mohou být uděleny 

zvláštní ceny: 

1. cena společnosti Škoda Auto (za systematickou podporu vzdělávacích a dalších aktivit 

zaměřených na zvyšování dopravní bezpečnosti) 

2. cena časopisu Moderní obec (za příkladné propojení funkční a estetické stránky dopravního 

řešení) 

Soutěže se mohou účastnit: 

obce, sdružení obcí, mikroregiony, města nebo městské obvody a části na celém území České 

republiky, zastoupené svým statutárním zástupcem. 

Termín uzávěrky: 

Pravidelně s uzávěrkou v červenci. Vyhlášení v dubnu. 

F.1.3 Greenways 

Kontakt: 

Nadace Partnerství, Údolní 33 602 00, Brno, tel.: +420 515 903 111, fax.: +420 515 903 110, 

partnerstvi@nap.cz 

 

Bližší informace k formálním náležitostem žádosti podá: 

Zuzana Kyjovská, grantový tým, Nadace Partnerství, granty@nap.cz, 515 903 115 

 

Informace k práci s webovým rozhraním Grantys: 

Radim Cenek, grantový tým Nadace Partnerství, radim.cenek@nap.cz, 515 903 115 

 

Bližší informace o jednotlivých stezkách Greenways podají: 

Labská stezka, Evropský zelený pás a Stezka železné opony, Greenways Praha-Vídeň, projekty v 

Praze 

Daniel Mourek, daniel.mourek@nap.cz, mob.: 736 747 361 

 

Moravské vinařské stezky, další Greenways na Moravě a ve Slezsku 

Luboš Kala, lubos.kala@nap.cz, mob.: 777 184 172 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Oficiální web 

 

Nadace Partnerství s podporou Nadace České spořitelny, generálního partnera programu 

Greenways, vyhlášuje grantový program Greenways 2013 zaměřený na rozvoj a péči o stezky 

Greenways. 

 

Hlavní cíl programu je podporovat dlouhodobý rozvoj a péči o víceúčelové trasy a stezky, které 

nesou jméno Greenways, jsou spojené se stávajícími Greenways (Greenway Praha-Vídeň, 

Moravské vinařské stezky, Greenway Krakow-Morava-Wien, Labská stezka, Greenway Jizera, 

Greenway Berounka-Střela, Greenway Mrlina, Stezka železné opony), nebo podporovat aktivity 

vedoucí ke vzniku nových Greenways v České republice. 

 

Zelené stezky Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s 

jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti 

mailto:partnerstvi@nap.cz
mailto:granty@nap.cz
mailto:radim.cenek@nap.cz
mailto:daniel.mourek@nap.cz
mailto:lubos.kala@nap.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Setrna-turistika-a-cykloturistika/Greenways
http://www.greenways.cz/uvod.aspx
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ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou 

výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Zelené stezky 

vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v 

jejich obci a komunitě. 

 

Maximální výše grantu je 80.000 Kč. 

 

Doporučené typy projektů: 

1. Partnerství pro stezku - spolupráce více partneru (neziskové organizace, obec, podnikatelé, 

školy, jednotlivci) podél páteřní trasy nebo stezky. Cílem spolupráce muže být 

návrh stezky, tvorba informačních systému, zapojení nových turistických atraktivit, zlepšování 

vybavenosti, poskytování informací o stezce nebo rozvoj služeb pro uživatele stezky 

2. Akce na Greenways - cílem je podpora organizátoru netradičních akcí na stezkách Greenways, 

například v rámci Dne Země nebo Evropského týdne mobility, který probíhá pravidelně v září. 

Žadatelem mohou být: 

- občanská sdružení 

- nadační fondy 

- obecně prospěšné společnosti, 

- místní samosprávy a jimi zřízené organizace, sdružení nebo spolek obcí. 

- fyzické osoby (mohou žádat o příspěvek na výkon funkce Strážce nebo Partner 

stezky - viz program Adoptuj stezku) 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.1.4 Fond pro NNO 

Kontakt: 

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: +420 515 903 111, fax: + 420 515 903 110, 

partnerstvi@nap.cz 

Nadace rozvoje občanské společnosti, nap@fondnno.cz 

Informace o programu: 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vyhlasili-jsme-2-vyzvu-k-predkladani-

zadosti-do-p-cs 

 

Konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství vyhlásilo 2. výzvu k 

předkládání žádostí o poskytnutí grantu z FNNO. Zároveň také lze předkládat žádostí o poskytnutí 

Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (FBS) v rámci 

FNNO. 

Cílem programu FNNO je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální 

spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Celková alokace pro program FNNO byla 

208.760.852 Kč.  

 

Program FNNO má dvě části: 

a) Fond pro nestátní neziskové organizace (v definovaných prioritních oblastech) 

Program je zaměřen na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti, stejně jako na 

specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Cílem je posílit kapacitu nestátních 

neziskových organizací, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírňovat regionální rozdíly v oblasti 

mailto:%20partnerstvi@nap.cz
mailto:nap@fondnno.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vyhlasili-jsme-2-vyzvu-k-predkladani-zadosti-do-p-cs
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vyhlasili-jsme-2-vyzvu-k-predkladani-zadosti-do-p-cs
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působení nestátních neziskových organizací v rámci České republiky. Program je navíc zaměřen 

na ochranu životního prostředí a klimatické změny. 

Na přímou podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO) bylo v rámci programu 

FNNO vyčleněno celkem 205.060.852 Kč. 

 

b) Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni 

Jednou z klíčových priorit EHP fondů 2009 - 2014 je také posílení bilaterální spolupráce mezi 

Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy). Účelem Fondu pro 

bilaterální spolupráci na programové úrovni je posílení přímé výměny zkušeností a know-how, 

sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty z donorských 

států. Pro Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni byly vyčleněny prostředky ve výši 

3.700.000 Kč. 

 

České nestátní neziskové organizace se zájmem o rozvoj spolupráce mohou žádat o tyto 

prostředky prostřednictvím dvou forem podpory: 

- Mikrograntů pro vyhledávání partnerů a rozvoj bilaterálních projektů (celková 

alokovaná částka – 1.500.000 Kč), 

- Doplňkových grantů jako doplňkového zdroje financování pro posílení 

bilaterálního partnerství mezi českými NNO, které obdržely grant z programu 

FNNO a subjekty z donorských států (celková alokovaná částka – 2.200.000 Kč). 

 

Tento dokument zahrnuje dvě Výzvy, vyhlášené v rámci programu FNNO: 

1. Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci FNNO 

Tato Výzva se vztahuje k části programu FNNO, popsané výše pod bodem „a“. 

Výlučně této Výzvy se týkají kapitoly 3 až 9 a kapitola 12. Této Výzvy se přímo netýkají kapitoly 

10 a 13. Ostatní kapitoly se vztahují k oběma výzvám společně. 

 

2. Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální 

spolupráci na programové úrovni. 

Tato Výzva se vztahuje k části programu FNNO, popsané výše pod bodem „b“ – část „Doplňkové 

granty“. Výlučně této Výzvy se týkají kapitoly 10 a 13. Této Výzvy se přímo netýkají kapitoly 3 

až 9 a kapitola 12. Ostatní kapitoly se vztahují k oběma Výzvám společně. 

 

Cílem programu FNNO je posílit občanskou společnost v definovaných prioritních oblastech, 

podpořit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a Českou republikou, posílit kapacitu NNO, 

rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírnit regionální rozdíly v oblasti působení NNO v rámci České 

republiky a posílit demokracii, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost. 

 

Program FNNO podporuje projekty v následujících čtyřech prioritních oblastech podpory: 

I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory: 

- a. Ochrana lidských práv a multikulturalismus 

- b. Genderová rovnost 

- c. Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti 

II. Děti a mládež v ohrožení 

III. Sociální inkluze 

IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny 

 

Prioritní oblasti podpory vedou k pěti výsledkům programu FNNO: 

Výsledek 1: Ochrana demokratických hodnot včetně lidských práv je podpořena 

Výsledek 2: Aktivní občanství je posíleno 

Výsledek 3: Sociální služby vybraným cílovým skupinám jsou rozšířeny 

Výsledek 4: Ohrožené skupiny jsou ve společnosti podpořeny/posíleny 
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Výsledek 5: Koncept udržitelného rozvoje je posílen 

Žadatelem mohou být: 

- Nestátní neziskové organizace 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.1.5 Malé granty Strom života 

Kontakt: 

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: +420 515 903 111, fax: + 420 515 903 110, 

partnerstvi@nap.cz 

Bližší informace o Malých grantech poskytne: Ivana Adámková, tel. 515 903 131, 

ivana.adamkova@nap.cz 

Informace o programu: 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/male-granty 

Výzva 

 

Podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí. Zapojení širší 

veřejnosti do sázení a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora „společenského“ 

postavení malých občanských sdružení typu okrašlovacích spolků nebo škol, jejich aktivizace, 

povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů. 

 

Na co lze žádat 

- zakoupení sazenic stromů a keřů (do max. hodnoty 2 000 Kč za 1 sazenici); 

- zakoupení nezbytného materiálu (pletivo, kůly); 

- náklady bezprostředně související se zabezpečením výsadby (doprava). 

 

Hlavní kritéria pro výběr projektů 

- míra zapojení veřejnosti; 

- vyvážený a realistický rozpočet; 

- zajištění následné péče o vysazené stromy; 

- výběr stanovištně vhodných druhů dřevin (Nadace Partnerství nepodporuje výsadby 

exotických druhů dřevin ‐ například tújí, cypřišů, stříbrných smrků); 

- tvůrčí i finanční účast dalších partnerů (nevládních organizací, místních samospráv, 

podnikatelů apod.). 

 

Maximální výše grantu je 20.000 Kč. 

Celková rozdělovaná částka: 600.000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- občanská sdružení 

- obecně prospěšné společnosti 

- obce, školy 

- příspěvkové organizace 

- církevní právnické osoby 

- sdružení a spolky obcí. 

mailto:%20partnerstvi@nap.cz
mailto:ivana.adamkova@nap.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/male-granty
http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/www-upload/napcz_stromzivota/files/2012/Granty_2012/MPS_2012/informace-o-vyzve-male-granty_2012.pdf
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Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.1.6 Na zelenou  -  Bezpečné cesty do školy 

Kontakt: 

Nadace Partnerství, Dopravní program, Krátká 26, Praha 10, tel./fax: 274 816 727 

Kontaktní osoba: Radek Patrný, radek.patrny@nap.cz, tel. 774 676 139 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Výzva 

 

Projekt je založen na práci s dětmi, které do mapek okolí školy vyznačují místa, kde se necítí 

bezpečně. Na základě souhrnné mapy problematických míst je zpracována dopravní studie 

navrhující opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí školy. Tato studie pak slouží obci jako podklad 

pro další kroky, jejichž konečným cílem je realizace návrhů obsažených ve studii. Škola může v 

rámci školního projektu sama navrhnout a uskutečnit celou řadu drobných opatření podporujících 

bezpečnou, zdravou a udržitelnou mobilitu (více v příručce Na zelenou - bezpečné cesty do školy) 

 

Cíle grantového programu: 

- zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy 

- podpora udržitelné dopravy a zdravého životního stylu 

- zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování 

- zvýšení zájmů žáků i rodičů o věci veřejné 

- zlepšení životního prostředí v okolí škol 

- nastartování dlouhodobého procesu výchovy k šetrné mobilitě 

Žadatelem mohou být: 

O grant mohou žádat školy, školská zařízení a obecně prospěšné společnosti pracující s dětmi. 

Žádost o grant nemohou předkládat jednotlivci, obce ani sdružení obcí, nadace a nadační fondy, 

organizační složky státu, politické strany atd. 

Termín uzávěrky: 

Grantová výzva Na zelenou pro rok 2016 nebude vyhlášena. Děláme vše pro to, abychom 

počátkem roku 2017 mohli program obnovit v jeho původním rozsahu. 

F.1.7 Základní grantový program 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Posláním programu je podporovat účast občanů a jejich sdružení na věcech veřejných. Děje se tak 

podporou aktivit směřujících k řešení lokálních i celostátních environmentálních problémů. 

Základní grantový program se zaměřuje zejména na oblasti, kterým nevěnuje dostatek pozornosti 

stát, samospráva ani jiné nestátní zdroje nebo jiné programy Nadace Partnerství. Prostředky jsou 

rozdělovány v otevřeném grantovém řízení jedenkrát ročně. 

 

mailto:radek.patrny@nap.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Zklidnujeme-dopravu/Na-zelenou
http://www.nadacepartnerstvi.cz/NAP/files/ad/adc064d1-fc91-4bb3-880e-cd3c24cdda31.pdf
http://www.nadacepartnerstvi.cz/zakladni-grantovy/nejblizsi-uzaverka
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Prostředky rozdělované Základním grantovým programem pocházejí převážně z výnosů 

nadačního jmění Nadace Partnerství. Abychom mohli podporovat užitečné projekty ve větším 

rozsahu, snažíme se nadační jmění navýšit. 

 

Maximální výše grantu: zvýšena na 300.000 Kč. Celkem k rozdělení v roce 2011: 1.000.000 Kč. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.1.8 Škola pro udržitelný život 

Kontakt: 

Krajští koordinátoři pro jednotlivé kraje: 

Jihočeský kraj, Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, Lucie Cíchová, Jizerská 4, 

370 11 České Budějovice, mobil: 723 782 507, cichova@cegv-cassiopeia.cz 

Jihomoravský kraj, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Zdeňka Jičínská, 

SEV Rychta Krásensko, Krásensko 76, 683 04 Drnovice, telefon: 517 385 429, mobil: 736 

473 849, zdenka.jicinska@lipka.cz 

Karlovarský kraj, ZO ČSOP Kladská, Kateřina Dvořáková, Goethovo náměstí 11, 353 01 

Mariánské Lázně, mobil: 608 714 929, katka.dvorakova@slavkovskyles.cz 

Královéhradecký kraj, Středisko ekologické výchovy SEVER, Radka Urbánková, Kavčí plácek 

121, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 580 319, mobil: 739 203 209, 

radka.urbankova@ekologickavychova.cz 

Liberecký kraj, Středisko ekologické výchovy Divizna, Martina Horáková, Masarykova 1347/ 

31, 460 01 Liberec 1, telefon: 482 712 982, horakova@zooliberec.cz 

Moravskoslezský kraj, Vita – občanské sdružení, Jana Masníková, Gen. Janouška 4, 702 00 

Ostrava, telefon: 596 616 155, jana.masnikova@vitaova.cz 

Olomoucký kraj, ČSOP - RS Iris, Eliška Valentová, Husovo náměstí 67, 796 01 Prostějov, 

mobil: 603 298 039, iris@iris.cz 

Pardubický kraj, Ekocentrum PALETA, Jiří Bureš, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice, telefon: 

466 614 352, ekocentrum@paleta.cz 

Plzeňský kraj, Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia - ZČ HB Forest, Erika 

Hovorková, Jizerská 4, 370 11 České Budějovice, mobil: 728 858 868, hovorkova@cegv-

cassiopeia.cz 

Středočeský kraj, Sdružení Tereza, Jan Blažek, Haštalská 17, 110 00 Praha 1, telefon: 224 

816 868, jan.blazek@terezanet.cz 

Kraj Vysočina, Chaloupky o.p.s., Eva Králíková, Široká 378, 588 32 Brtnice, telefon: 567 

213 662, mobil: 733 156 735, eva.kralikova@chaloupky.cz 

Ústecký kraj, Středisko ekologické výchovy SEVER, Leona Pekárová, Na Valech 53, 412 01 

Litoměřice, telefon: 416 734 838, mobil: 606 789 766, leona.pekarova@ekologickavychova.cz 

Zlínský kraj, ALCEDO – Středisko volného času Vsetín, Jaroslav Hlinský, Záviše Kalandry 

1095, 755 01 Vsetín, telefon: 571 424 077, mobil: 736 761 327, jaroslav.hlinsky@alcedovsetin.cz 

 

KONTAKTNÍ OSOBA PRO TUTO VÝZVU: 

Marta Marková (Popelářová), Vedoucí programu, Nadace Partnerství, e-mail: 

marta.markova@nap.cz, telefon: 515 903 124, mobil: 775 856 985, skype: meruzalka2 

Lucie Tomášková, Národní koordinátorka programu, SEVER, e-mail: 

lucie.tomaskova@ekologickavychova.cz, mobil: 739 454 756 

Zuzana Eliška Veselá, Národní koordinátorka programu, Nadace Partnerství, e-mail: 

zuzana.vesela@nap.cz, telefon: 515 903 139, mobil: 775 856 985, skype: patronka.lisa 

mailto:cichova@cegv-cassiopeia.cz
mailto:zdenka.jicinska@lipka.cz
mailto:katka.dvorakova@slavkovskyles.cz
mailto:radka.urbankova@ekologickavychova.cz
mailto:horakova@zooliberec.cz
mailto:jana.masnikova@vitaova.cz
mailto:iris@iris.cz
mailto:ekocentrum@paleta.cz
mailto:hovorkova@cegv-cassiopeia.cz
mailto:hovorkova@cegv-cassiopeia.cz
mailto:jan.blazek@terezanet.cz
mailto:eva.kralikova@chaloupky.cz
mailto:leona.pekarova@ekologickavychova.cz
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mailto:lucie.tomaskova@ekologickavychova.cz
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Informace o programu: 

Podrobné informace 

http://www.skolaprozivot.cz/granty-info 

 

Cílem programu je zapojení žáků a partnerů školy do zpracování vize a plánu udržitelného rozvoje 

obce či okolí školy, do promýšlení a přípravy projektového záměru a do uskutečnění praktických 

místních projektů iniciovaných společně školami a partnery. 

 

Projekty mohou zahrnovat například tyto oblasti:  

- Energie – využití alternativních zdrojů energie a úspory energie na školách (s 

prokazatelným dopadem nejen uvnitř školy, ale v širší komunitě). 

- Odpady – nakládání s odpady ve škole a v obci (s prokazatelným efektem nejen uvnitř 

školy, ale v širší komunitě). 

- Voda – ochrana malých vodních toků (studánky, studny, pítka), mapování vody v krajině, 

povodně, ochrany vody a ochrana před vodou, informační cedule, naučné stezky, výsadba 

dřevin  

- Odpovědné spotřebitelství – opatření k úsporám vody, používání ekologicky šetrných 

výrobků (s prokazatelným přínosem pro místní komunitu), osvěta v oblasti odpovědného 

spotřebitelství 

- Potraviny, biopotraviny, místní potraviny – zavedení biopotravin do školního bufetu s 

možností nákupu pro veřejnost, otevření „biopotravinového“ informačního centra pro 

veřejnost, zavedení biopotravin do školní jídelny s možností odběru obědů i pro strávníky 

z řad veřejnosti, vzdělávací seminář pro rodiče, děti a veřejnost o zdravém stravování a 

udržitelném zemědělství, exkurze pro děti, učitele a veřejnost na ekologickou farmu, 

uspořádání bio dne pro veřejnost, spolupráce s místními biozemědělci, biopotraviny na 

školní zahradě 

- Stromy a zeleň – výsadba stromů a zeleně, školní zahrada pro ekologickou výchovu, 

zahrada jako biotop, obnova alejí, obnova a péče o veřejně přístupné zahrady, ovocné sady 

- Volná příroda, krajina, chráněná území – výsadba biokoridorů, naučné stezky (naučné 

tabule, příručky, …), mapování v krajině (památné stromy, chráněné rostliny a 

živočichové, …) 

- Doprava – bezpečné cesty do školy, cyklostezky, pěší trasy, dopravní řešení. 

- Veřejná prostranství – úprava veřejných prostranství v okolí školy nebo v obci, výsadba 

stromů a další zeleně, instalace mobiliáře a herních prvků atp. (s prokazatelným efektem 

zlepšení životního prostředí místa a za předpokladu, že úpravy budou sloužit nejen žákům 

školy!). 

- Interpretace místního dědictví – naučné stezky, informační tabule, a jiné kreativní nástroje 

interpretující místní historické, kulturní a přírodní zajímavosti, tradice a zvyky 

- Rozvojová spolupráce a pomoc 

- Environmentálně šetrné podnikání 

 

Celková alokace na tuto výzvu je 260 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

Grantová podpora programu Škola pro udržitelný život je vyhrazena školám, které jsou členy sítě 

Škol pro udržitelný život. Těmto školám je také při přípravě projektu i jeho realizaci k dispozici 

krajský koordinátor radou i pomocí.  

Termín uzávěrky:  

Je po termínu uzávěrky. 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Vzdelavani/Skola-pro-udrzitelny-zivot
http://www.skolaprozivot.cz/granty-info
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F.1.9 Projekt Výsadby stromů  

Kontakt: 

Zuzana Šeptunová, zuzana.septunova@nap.cz, tel: 515 903 127, mobil: 775 856 985 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Výzva 

 

Podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí. Zapojení širší 

veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora 

společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry 

při psaní a realizaci konkrétních projektů. 

 

Na co lze žádat: 

 zakoupení sazenic stromů a keřů 

- do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH); 

- od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů); 

 zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo 

jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky);  

 dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob 

přepravy; 

 zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 

10% celkové žádané částky); 

 propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10% celkové 

žádané částky). 

 

Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu je 30 000 Kč. Celkově bude 

rozděleno minimálně 350 000 Kč. 

 

Hlavní kritéria pro výběr projektů: 

 míra zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu; 

 počet a výběr stanovištně vhodných původních druhů stromů a keřů; 

 budou upřednostňovány projekty výsadeb na místě přístupném veřejnosti; 

 vyvážený a realistický rozpočet (ceny je třeba uvádět včetně DPH u jednotlivých položek); 

 zajištění kvalitní následné péče o vysazené stromy na dobu minimálně 5 let, která spočívá 

především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů a je-li 

třeba zajištění výchovných řezů (je třeba důvěryhodně doložit popisem zajištění následné 

péče); 

 tvůrčí i finanční účast dalších partnerů - místních sdružení, spolků, samosprávy, školy, 

podnikatelů apod.; 

 kvalitní zpracování žádosti a příloh; 

 v případě, že je žadatelem obec, budou upřednostněny projekty: 

- 1. realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi; 

- 2. předloženy obcemi s malým rozpočtem; 

- 3. připravené na základě komunitního plánování se zapojením veřejnosti 

Žadatelem mohou být: 

- spolky,  

- ústavy,  

- obecně prospěšné společnosti,  

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vysadba-stromu
http://www.nadacepartnerstvi.cz/getmedia/af1f1987-d41e-4355-855f-45df7a9afea0/Informace-o-vyzve-podzimni-vysadba-stromu-2016.pdf.aspx
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- církevní právnické osoby,  

- příspěvkové organizace,  

- společenství vlastníků jednotek,  

- družstva, 

- školské právnické osoby,  

- obce a svazky obcí. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.1.10 Nestlé pro vodu v krajině 

Kontakt: 

Ivana Adámková nebo Miroslava Floriánová, tel.: 515 903 125, grantyprovodu@nap.cz 

Informace o programu: 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Nestle-pro-vodu-v-krajine 

 

Cílem je podpora zapojování místních komunit do zlepšování retenčních schopností krajiny, 

protipovodňové ochrany, uplatňování efektivního a přírodě blízkého hospodaření s vodou a 

zvyšování povědomí místních obyvatel o této problematice. 

 

Podpořeny budou projekty kombinující vzdělávací, ekovýchovnou a realizační složku z 

následujících tematických okruhů (jeden projekt může kombinovat i více okruhů). 

 

 1. Zvyšování retenčních schopností krajiny (snižování rizika sucha i povodní) 

 

- Výsadby, které podpoří přirozené zadržování vody a protierozní funkce v krajině 

(např. liniové pásy podél cest a vodotečí, remízky, obnova mezí). 

- Tvorba tůní a údržba mokřadů. 

- Přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů. 

- Šetrné obhospodařování zemědělské půdy (např. pěstování plodin minimalizujících 

erozi půdy, kosení a pastva travních porostů) 

 

 2. Hospodaření s vodou v obci (ve městech) 

 

- Náhrada povrchů nepropustných za povrchy s lepší vsakovací schopností nebo 

jejich přeměna na plochy zeleně. 

- Přírodě blízké čištění odpadních vod, které bude sloužit veřejnému zájmu (např. 

školám, budovám občanské vybavenosti, obcím) a také recyklace použité vody. 

- Sběr a využití dešťové vody např. pro potřeby obecní zeleně. 

 

 3. Hospodaření s vodou v budovách a na přilehlých pozemcích 

- Šetrné způsoby čištění tzv. šedé odpadní vody a její následné využití. 

- Sběr dešťové vody a její následné využití (např. pro zalévání zahrady). 

- Opatření na úsporu vody v provozu organizací (škol, úřadů, aj.). 

 

Maximální výše žádané částky je 100 000 Kč. Celková částka určená k rozdělení v roce 2014 je 

900 000 Kč. Maximální výše grantu: 100 000 Kč. 

mailto:grantyprovodu@nap.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Nestle-pro-vodu-v-krajine
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Žadatelem mohou být: 

Oprávněnými žadateli jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, obce, 

sdružení a spolky obcí a občanských sdružení, příspěvkové organizace (např. školy), 

církevní právnické osoby. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.1.11 Sídliště žije 

Kontakt: 

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: +420 515 903 111, partnerstvi@nap.cz 

granty@nap.cz – technické náležitosti žádostí (v souvislosti se systémem Grantys), tel.: (+420) 

515 903 115 

martin.nawrath@nap.cz – obsahové náležitosti žádostí, tel.: (+420) 515 903 134 | mobil: (+420) 

776 133 361 

V případě dotazů se obracejte na: 

Nikola Vavrous e-mail vavrous@nadaceokd.cz, tel: 596 262 118 

Informace o programu: 

Informace na webu Nadace ODK 

Informace na webu Partnerství 

 

Grantový program „Sídliště žije“ otevřela Nadace OKD ve spolupráci s Nadací Partnerství. 

 

V rámci grantu můžete vytvořit nebo obnovit parčík, prostor pro venčení psů, sportovní hřiště, 

klubovnu pro maminky s dětmi nebo odpočinkové místo pro všechny bez ohledu na generační 

rozdíly. 

 

Co můžete získat? 

- finanční podporu až do výše 1 milionu Kč 

- odborné vedení při realizaci vašeho projektu v jakékoliv oblasti, která pomůže ke 

zkvalitnění života na sídlišti 

 

Grantový program je zaměřen na podporu obnovy nebo tvorby veřejných prostranství a oživení 

aktivit místní komunity na sídlištích. Program klade důraz na aktivní účast veřejnosti. Výzva je 

určena pro žadatele působící v okresech Karviná, Ostrava a Frýdek-Místek.  

 

Cílem programu je aktivovat obyvatele sídlišť a k oživování veřejných prostorů v místě jejich 

bydliště. Program podporuje především úpravy jasně vymezených veřejných prostranství uvnitř 

sídlištních ploch, ale také související aktivity, které pozitivně stimulují aktivní využívání daných 

veřejných prostranství. Povinnou součástí realizace projektu je přímé zapojení místních občanů. 

Občané se v těchto projektech zapojí do hledání a plánování aktivit nebo nové podoby řešených 

prostranství včetně realizace výsledných úprav. Pro účely programu se za sídliště a její komunitu 

považuje územně ucelená skupina bytových domů s minimálně 15 bytovými jednotkami.  

 

Maximální výše grantu je 1 000 000 Kč. Minimální výše grantu je 400 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- Občanská sdružení 

mailto:partnerstvi@nap.cz
mailto:granty@nap.cz
mailto:martin.nawrath@nap.cz
mailto:vavrous@nadaceokd.cz
http://sidlistezije.cz/jak-se-zapojit/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Sidliste-zije
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- Obecně prospěšné společnosti 

- Církevní organizace 

- Příspěvkové organizace 

- Sdružení a spolky obcí 

- Obce 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.1.12 Granty na přírodní zahrady 

Kontakt: 

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: +420 515 903 111 

Ivana Adámková, ivana.adamkova@nap.cz, tel: 515 903 125, 608 704 389 

Informace o programu: 

Výzva 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Granty-na-prirodni-zahrady 

 

Výzva k podávání projektů na tvorbu přírodních zahrad a výsadbu ve veřejných prostorech 

 

Cíl grantu: 

Podpora výsadby kvetoucích trvalek, keřů a stromů, které rozšíří potravní nabídku užitečnému 

hmyzu (čmeláci, divoké včely, pestřenky, motýli, apod.) v zahradách a zastavěných oblastech. 

Výsadby vycházející z principů přírodních zahrad by měly sloužit jako ukázka dobré praxe pro 

uživatele prostoru. Zapojení širší veřejnosti do výsadeb a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v 

němž žijí. 

 

Na co lze žádat: 

- zakoupení sazenic trvalek, keřů a stromů; 

- zakoupení cibulí, hlíz a semen rostlin; 

- zakoupení potřebného materiálu (organická hnojiva, mulč, kůly, pletivo proti okusu, apod. 

- je třeba specifikovat a vysvětlit k čemu bude při výsadbě použit); 

- doprava sazenic a materiálu na místo výsadby (upřednostněni by měli být lokální 

dodavatelé); 

- odborné poradenství k výběru a výsadbě rostlin (maximálně do výše 10% celkové žádané 

částky); 

- zakoupení/zapůjčení nářadí potřebné k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 

10% celkové žádané částky); 

- tvorba a příprava materiálů pro EVVO (maximálně do výše 10% celkové žádané částky) 

- propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 5% celkové 

žádané částky). 

 

Minimální výše grantu je 5 000 Kč, maximální výše grantu je 30 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- příspěvkové organizace (vyjma těch, které vykonávají státní správu a samosprávu), 

- školské právnické osoby,  

- spolky,  

- ústavy,  

http://www.nadacepartnerstvi.cz/getmedia/7308ff9a-6460-4db1-998e-a57621d6c2a0/Informace-o-vyzve-na-tvorbu-prirodnich-zahrad.pdf.aspx
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Granty-na-prirodni-zahrady
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- sociální družstva,  

- obecně prospěšné společnosti,  

- církevní právnické osoby,  

- obce,  

- sdružení a spolky obcí 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.1.13 Zdravé stromy pro zítřek 

Kontakt: 

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: +420 515 903 111 

Informace o programu: 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zdrave-stromy-pro-zitrek 

http://zdravestromy.cz/bezplatne-osetreni-stromu/prihlasit-strom-k-osetreni/ 

 

Máte ve svém okolí významný strom, který si zaslouží ošetřit? Získejte pro něj odborné ošetření. 

Prodloužíte tím jeho život i zajistíte, aby byl bezpečný. Strom sponzorsky ošetří certifikovaní 

arboristé. 

 

V jarních měsících proběhnou ošetření stromů vybraných v 7. ročníku Zdravých stromů pro zítřek. 

Do projektu je možné přihlásit jeden vzrostlý strom (bez ohledu na věk či velikost). Všechny 

přihlášené stromy zdarma získají hodnocení stavu. V tomto ročníku poskytujeme cca 14 poukazů 

na odborné ošetření stromu 

 

Svou žádost vyplňte do on-line grantové databáze Grantys! 

Žadatelem mohou být: 

obce, občanská sdružení, školy a další 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.1.14 Zelené oázy 

Kontakt: 

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: +420 515 903 111 

Zuzana Šeptunová, zuzana.septunova@nap.cz, tel: 515 903 127, mobil: 775 856 985  

Hana Zuchnická, hana.zuchnicka@nap.cz, mobil: 775 863 865  

Další informace najdete na webových stránkách www.zeleneoazy.cz 

Informace o programu: 

Výzva 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy 

 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zdrave-stromy-pro-zitrek
http://zdravestromy.cz/bezplatne-osetreni-stromu/prihlasit-strom-k-osetreni/
mailto:zuzana.septunova@nap.cz
mailto:hana.zuchnicka@nap.cz
http://www.zeleneoazy.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/getmedia/64c0881b-d076-429c-9ab0-5254ba33eca6/Vyzva_Zelene-oazy.pdf.aspx
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy
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Podpora projektů realizovaných především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, 

které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit s aktivním zapojením veřejnosti 

do všech fází projektu. 

 

Témata podporovaných projektů 

 Tvorba a úprava: 

- veřejných prostranství se zastoupením zeleně (parky, náměstí, návsi, ulice) 

- přírodních zahrad u škol, školek a veřejných budov 

- produkčních komunitních zahrad, políček nebo školních zahrad (veřejně 

přístupných) 

- přírodně hodnotných lokalit (remízky, meze, trvalé travní porosty, květnaté louky) 

- přitažlivých nebo zajímavých přírodně hodnotných nebo krajinářsky zajímavých 

lokalit 

- starých sadů a krajových odrůd se zachováním nebo rozšiřováním genofondu 

 

 Hospodaření s vodou v obci: 

- čištění veřejných prostranství nebo vodních lokalit 

- náhrada povrchů nepropustných za povrchy s lepší vsakovací schopností 

- sběr a využití dešťové vody, např. pro potřeby obecní zeleně 

- přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů 

 

Na co lze žádat: 

- zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin (maximální 

cena sazenice stromů do 2000 Kč včetně DPH) 

- zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, 

hřebíky, atd.) 

- dopravu sazenic a materiálu na místo realizace, je nutné uvést vzdálenost a způsob 

přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele) 

- zakoupení/zapůjčení nářadí (max. do 10% z žádané částky) 

- odborné poradenství (10% z žádané částky, max. však 8000 Kč) 

- tvorba výukových materiálů (10% z žádané částky) 

- propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 5 % 

celkové žádané částky) 

- mzdové náklady (20 % z žádané částky včetně odvodů) 

 

Minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč. Celkově bude 

rozděleno 1 500 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky,  

- ústavy,  

- obecně prospěšné společnosti,  

- církevní právnické osoby,  

- příspěvkové organizace,  

- společenství vlastníků jednotek,  

- družstva,  

- školské právnické osoby,  

- obce a svazky obcí 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
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F.2 Nadace VIA 

Kontakt: 

Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, tel: 23311 3370, fax 23311 3380, www.nadacevia.cz;  

Podrobné informace o grantových uzávěrkách  

F.2.1 Rychlé granty – Města z jiného těsta 

Kontakt:  

Pavla Jenková, 731 873 272, email: pavla.jenkova@nadacevia.cz 

Kristýna Járová, 604 515 120, email: kristyna.jarova@nadacevia.cz 

Informace o programu: 

Stránka o programu 

 

Rychlé granty představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se 

netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme 

jimi povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. 

O Rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla 

nečinnost výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu. 

 

Podporujeme rozhodovací procesy se zapojením veřejnosti a otevřenou věcnou diskusi o tématech 

veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách. 

Chceme podporovat aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální a regionální 

úrovni, zajistit financování pro krátkodobé projekty, které vznikají jako odpověď na nečekané 

změny či již vyhrocené situace v komunitách či regionech, dodat odvahu těm, kteří chtějí hájit 

veřejný zájem, ale chybí jim finanční prostředky. 

 

 „Rychlým grantem“ můžeme podpořit např.: 

- plánování a organizaci informačních kampaní k aktuálním kauzám, 

- odborné posudky, 

- poradenství a konzultace, 

- petiční akce, 

- organizaci místních referend, 

- právní služby, 

- náklady spojené se soudními spory a další… 

 

Maximální výše grantu je 30 000,-. 

Žadatelem mohou být: 

- Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob 

- odvážným občanům a občankám, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své 

obce a hájí svá práva 

Termín uzávěrky: 

- každý první čtvrtek v měsíci. 

http://www.nadacevia.cz/
http://www.nadacevia.cz/aktualni-uzaverky-3/
http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/
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F.2.2 Živé granty – Města z jiného těsta 

Kontakt: 

Veronika Bröcknerová, Ondřej Šindelář, 233 113 370 (ústředna) nebo 731 873 272 

Informace o programu: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-

zive-granty-2015 

 

Živými granty přispíváme k oživení veřejného prostoru v konkrétních ulicích, městských čtvrtích 

nebo městských částech. Chceme spolupracovat s lidmi, kterým záleží na tom, jak bude jejich 

okolí vypadat a jaké v něm budou mezilidské vztahy a do uskutečnění svých nápadů zapojí různé 

skupiny lidí z místní komunity. 

 

CO NABÍZÍME? 

- Celkem 850 000 Kč, 

- maximálně 70 000 Kč na jeden projekt, 

- nefinanční podporu ve formě vzdělávacích workshopů během celého roku, 

- sdílení zkušeností a inspirace s lidmi, kteří dělají podobné věci v celé České 

republice, 

- možnost podpory rozvoje fundraisingu vaší organizace nebo inciativy. 

 

Projektový záměr se musí týkat veřejného prostoru v městském prostředí na území České 

republiky. Jeden žadatel se může hlásit pouze s jedním projektovým záměrem. 

Žádaná částka činí maximálně 90 % a minimálně 20 % celkových nákladů. Spoluúčast může být 

zajištěna i formou dobrovolnické nebo nehonorované práce. 

 

HLEDAJÍ NÁPADY, KTERÉ … 

 promyšleně oživují veřejný prostor, 

 jsou realizovány v městském prostředí, 

 jsou založeny na dobrovolnické práci členů komunity, 

 reagují na sdílenou potřebu místních lidí oživovaný veřejný prostor využívat a dále 

zlepšovat, 

 během všech fází své realizace zapojí různé skupiny lidí a nejsou tedy určeny pouze úzké 

skupině lidí, 

 v dlouhodobém horizontu přispějí ke zlepšení života v dané lokalitě, 

 realizujete jako projekty v období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, 

 jsou ve fázi zrodu nebo rozjezdu a potřebují vstupní impulz. 

Žadatelem mohou být: 

 Lidem, kteří aktivně rozvíjejí a oživují veřejný prostor v místě, kde žijí. 

 Nestátním neziskovým organizacím založeným na dobrovolnické práci a neformálním 

skupinám aktivních lidí. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-zive-granty-2015
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-zive-granty-2015
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F.2.3 Program pro aktivní život obce 

Kontakt: 

Kateřina Bláhová, e-mail: katerina.blahova@nadacevia.cz , fax: 233 113 380, tel.: 233 113 370 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Zaměření programu: 

a) Podpora veřejně prospěšných projektů nevládních neziskových organizací, které usilují o 

zlepšení fyzického a kulturního prostředí města či obce a zároveň vytvářejí příležitosti a 

prostor pro setkávání a společné aktivity místních občanů. 

b) Podpora vzniku a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními občany, neziskovými 

organizacemi, podnikateli a veřejnou/místní správou a vytváření příležitostí pro místní 

dárcovství a dobrovolnou práci.  

 

Co podporuje: 

- Obnovu nebo výstavbu veřejných prostranství pro nekomerční kulturní a 

společenské aktivity, které vedou k oživení místních tradic a spolkového života 

obce. Jedná se například o úpravy náměstí, návsí, parků, míst pro odpočinek apod. 

- Rekonstrukci a oživení veřejných budov pro kulturní, zájmové, setkávací a 

obdobné účely, které výrazně zlepší společenský život obce/města. 

Žadatelem mohou být: 

České nevládní neziskové organizace z celé ČR, registrované jako občanská sdružení, nadace, 

nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.2.4 Místo, kde žijeme 

Kontakt: 

- Markéta Kunešová, marketa.kunesova@nadacevia.cz, tel.: 233 113 370, 777 221 

643 (od 9 do 17 hod)  

- Ondřej Šindelář, ondrej.sindelar@nadacevia.cz, tel.: 233 113 370, 731 873 272 (od 

8 do 16 hod) 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je 

společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach. Program nabízíme těm, kteří chtějí 

propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství. 

Chceme pomoci takovým proměnám prostranství, které se stanou základnou pro další růst vašeho 

společenství. Podpoříme pět žadatelů formou finančního grantu, odborného konzultanta a tří 

vzdělávacích seminářů. Pomůžeme vám začít, ale hodně toho bude na vás!  

 

Chceme vás podpořit v tom, abyste:  

- nastartovali či rozvinuli spolupráci různých aktérů a díky tomu využili lépe 

potenciál místních lidí, neziskovek, firem a institucí  

mailto:katerina.blahova@nadacevia.cz
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/dobrocinny-fond-philip-morris-celorepublikovy-program-milion-pro-aktivni-zivot-obce-2009
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/misto-kde-zijeme-2015-2016
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- vytvořili bezpečný prostor k tomu, aby si lidé naslouchali, vyjádřili svůj názor a 

domluvili se na společném cíli  

- přeměnili konkrétní veřejný prostor tak, aby dobře sloužil potřebám místního 

společenství  

- prohloubili vztah lidí k místu, kde žijí, a odpovědnost za jeho budoucnost  

- umožnili lidem aktivně se zapojit do života obce a podpořili tím rozvoj kultury 

svépomoci 

 

Co můžete získat: 

1) Nadační příspěvek ve výši 300 000 Kč na plánovací proces a obnovu/výstavbu veřejného 

prostranství.  

2) Odborného konzultanta, který vám poskytne komplexní poradenství v oblasti strategického 

plánování projektu, při přípravě plánovacího a stavebního postupu a při organizaci a moderování 

veřejných setkání (prostředky na konzultanta neuvádějte v rozpočtu projektu).  

3) Účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z realizace projektů (plánovací 

setkání s veřejností, stavba s dobrovolníky apod; prostředky na semináře neuvádějte v rozpočtu 

projektu). 

 Žadatelem mohou být: 

- neziskové organizace (NO) 

- obce – do 2 000 obyvatel (v obcích a městech nad 2 000 obyvatel musí být 

nositelem projektu NO/PO, obec/město bude partnerem projektu) 

- příspěvkové organizace (PO)  

- účelová zařízení církví. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.2.5 Fond místních iniciativ 

Kontakt: 

Ondřej Šindelář, tel.: 233 113 370, 731 873 272 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

Výzva 

 

Fond místních iniciativ shromažďuje finanční prostředky na uskutečnění nápadů, které zlepšují 

podobu veřejného prostoru nebo upevňují vztahy mezi lidmi (v ideálním případě obojí). Je určen 

aktivním lidem, kteří se snaží o zlepšení životního prostředí v nejširším slova smyslu a nebojí se 

do svého úsilí zapojovat i své okolí - sousedy, podnikatele, radnici. 

 

O podporu se mohou ucházet projekty, které zajímavým a neotřelým způsobem pracují s veřejným 

prostorem, tedy se vším, co se nachází za okny našich domů a ploty našich parcel. V této sezoně 

chceme podpořit především nápadité iniciativy z větších měst, projekty duchem mladé a v dobrém 

smyslu slova aktivistické.  

 

Hlavním cílem Fondu místních iniciativ je podpora nových či rodících se myšlenek vedoucích ke 

zlepšení veřejného prostoru. Může jít jak o změnu fyzickou, tak o posun v uvažování a postojích. 

 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-mistnich-iniciativ-2013
http://aa.ecn.cz/img_upload/7751cd0dfc8f98c62e6e1a96f3c09cdb/urbanspace-vyhlaseni_2013.pdf
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Dílčí cíle: 

- vytváření společného prostoru a příležitostí pro setkávání, rozvíjení a upevňování 

vztahu k místu, kde žijeme, upevňování sousedských vztahů 

- zapojování širší komunity do diskuse o budoucí podobě veřejného prostoru 

- přeměna životaschopných záměrů v dlouhodobé projekty, čili jejich udržitelnost 

 

Co můžete získat: 

- maximálně 70 000 Kč na rozjezd projektu 

- konzultace, poradenství a vzdělávání 

- odbornou pomoc a finanční příspěvky na pokračování a udržitelnost projektu 

- celkem k rozdělení je 700 000 Kč 

 

Jaká jsou témata: 

- Zlepšování společenského, kulturního a životního prostředí.  

Například: oživení veřejných prostranství, péče o veřejná prostranství, lokální kultura ve 

veřejném prostoru, zviditelnění a řešení systémovějších městských problémů (korupce, 

doprava, ekologie, hazard, developeři…) 

- Upevnění a rozvoj vztahů mezi všemi aktéry místního dění.  

Například: rozpoutání a vedení diskuse o budoucím vývoji obce či regionu, zapojování 

veřejnosti do rozhodovacích procesů, efektivní, otevřené a demokratické fungování místní 

samosprávy 

Žadatelem mohou být: 

nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví  

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

Program se vyhlašuje jednou ročně, zpravidla v létě. 

F.2.6 ČSOB a ERA pro podporu regionů 

F.2.6.1 Menší komunitní granty (2013) 

Kontakt: 

Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, csob_era.grant@nadacevia.cz, Lucie Voláková  

tel.: 233 113 370, 731 873 272 

Informace o programu: 

Podrobné informace - ČSOB 

Podrobné informace - ERA 

 

Prostřednictvím programu ČSOB a Era pro podporu regionů – Menší komunitní granty podporují 

Československá obchodní banka a Era komunitní projekty v celé České republice a pomáhají těm, 

kteří usilují o zlepšování životního prostředí, společenského a kulturního života v obcích, městech 

a regionech. 

 

Program si klade za cíl zvýšit zájem občanů o dění v jejich okolí a povzbudit je k vlastní aktivitě. 

Usiluje o upevnění dobrých sousedských vztahů a partnerství mezi občany, neziskovými 

mailto:csob_era.grant@nadacevia.cz
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mensi-komunitni-granty-grantovy-fond-csob
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mensi-komunitni-granty-grantovy-fond-era
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organizacemi, podnikateli a veřejnou správou. Podporuje projekty, do kterých je aktivně 

zapojována místní veřejnost a jejichž výsledkem je pozitivní změna v komunitě. 

 

Nezbytnou podmínkou úspěchu v programu je aktivní zapojení místní veřejnosti do příprav a 

realizace projektu – pro získání podpory nestačí, aby veřejnost byla pouhým příjemcem výsledků. 

Plánování a spolupráce na realizaci s místní veřejností jsou stejně důležité jako výsledky projektu. 

Místní veřejností přitom rozumíme zástupce nejrůznějších věkových a sociálních skupin místních 

obyvatel a těch, kteří se podílejí na životě v daném místě. 

 

 Grantový fond ERA 

Cílem Grantového fondu Era je utváření aktivních komunit a zapojování občanů do společenského 

a veřejného života v místě, kde žijí. 

 

Fond pomáhá projektům, které usilují o rozvoj dané komunity, jsou (vedle hmatatelných 

výsledků) zaměřeny na posilování pozitivních mezilidských vztahů a vztahů k danému místu a 

vytvářejí příležitosti k zapojování místních občanů. Zaměřuje se zejména na nastartování nových 

aktivit, podporu čerstvých nápadů a probouzení dosud spících komunit, které mají vyšší potenciál 

změny. 

 

Z grantového fondu jsou podporovány projekty, které: 

- vycházejí ze znalosti prostředí, 

- mají potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti (společný zájem žadatele a 

komunity), 

- těží z vnitřních zdrojů komunity (historie, tradice, osobnosti, dovednosti atd.), 

- vytvářejí příležitosti k podílení se místních na utváření veřejného prostoru, 

- stojí na skutečné spolupráci, utváření partnerství a vztahů (v komunitě a mezi 

sektory), 

- podporují propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních 

obyvatel, 

- obohacují účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti, 

- jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných 

znalostí), 

- podporují odpovědnost místních občanů za daný stav věcí.  

 

Maximální výše jednoho grantu je 70 000 Kč. 

České nevládní neziskové organizace mohou požádat o příspěvek v rozmezí 20–90 % celkových 

nákladů projektu. Obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace mohou požádat o příspěvek v 

rozmezí 50–90 % celkových nákladů projektu. Spoluúčast lze do výše 10 % celkových nákladů 

vyčíslit i závazným vkladem nehonorované či dobrovolnické práce. V rámci rozpočtu projektu lze 

žádat o příspěvek až do výše 10 % grantu na režii organizace. Částka k rozdělení v rámci 

Grantového fondu Era činí 1 000 000 Kč. 

 

Jaká jsou témata: 

- utváření aktivních komunit 

- zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí 

 

 Grantový fond ČSOB 

- podporuje projekty zapojující veřejnost do přímé péče o přírodní a kulturní dědictví 

na místní úrovni. Realizace podpořených projektů bude mít pozitivní dopad na 

danou lokalitu, podpoří proces změny. Místní lidé si opět osvojí schopnost sami se 

starat o věci a místa kolem sebe. 
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Projekty se mohou týkat těchto oblastí: 

- přímá péče o životní prostředí (výsadba stromů, obnova cest, záchrana vzácných 

přírodních lokalit), ochrana přírodních lokalit významných pro místní komunitu (čištění 

potoků a řek, roklí, sečení luk); 

- obnova a zachování místních památek a drobného kulturního dědictví (obnova křížů, kaplí, 

kostelů; přepisování kronik; hledání místní paměti); 

- podpora utváření pozitivního vztahu k místnímu životnímu prostředí, zvyšování zájmu 

veřejnosti o místní přírodní a kulturní dědictví; 

- aktivity zvyšující povědomí veřejnosti o kulturním a přírodním dědictví v přímé 

souvislosti s dalšími cíli projektu (oživování zapomenuté historie místa).  

 

Zapojení místních do realizace projektu je podmínkou pro přidělení grantu. Cílem je ochrana 

životního prostředí a kulturních památek prostřednictvím aktivní veřejnosti. 

 

Maximální výše jednoho grantu je 70 000 Kč. 

České nevládní neziskové organizace mohou požádat o příspěvek v rozmezí 20–90 % celkových 

nákladů projektu. Obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace mohou požádat o příspěvek v 

rozmezí 20–50 % celkových nákladů projektu. Spoluúčast lze do výše 10 % celkových nákladů 

vyčíslit i závazným vkladem nehonorované či dobrovolnické práce. 

V rámci rozpočtu projektu lze žádat o příspěvek až do výše 10 % grantu na režii organizace. 

Částka k rozdělení v rámci Grantového fondu ČSOB činí 1 000 000 Kč. 

 

Jaká jsou témata: 

- utváření aktivních komunit 

- zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí  

Žadatelem mohou být: 

- České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a 

nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví; 

- obce a sdružení obcí; 

- příspěvkové organizace. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.2.6.2 Velké komunitní granty 

Informace o programu: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/csob-a-era-pro-podporu-

regionu-velke-komunitni-granty-2013 

 

Prostřednictvím programu Velké komunitní granty ČSOB podporuje Československá obchodní 

banka, a. s. projekty zaměřené na obnovu kulturní krajiny a přímou péči o životní prostředí v celé 

České republice.  

 

V rámci programu budou podpořeny 3 projekty z celé České republiky, přičemž každý získá 

finanční podporu ve výši 200 000 – 300 000 Kč. Celkově tak bude rozděleno až 900 000 Kč. 

 

Cílem programu je podpořit projekty, které řeší problematiku obnovy krajiny a přímé péče o 

životní prostředí a které mají zároveň pozitivní komunitní dopad, protože do realizace aktivně 

zapojí místní obyvatele a zvýší jejich zájem o otázky životního prostředí.  

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/csob-a-era-pro-podporu-regionu-velke-komunitni-granty-2013
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/csob-a-era-pro-podporu-regionu-velke-komunitni-granty-2013
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Aktivní zapojení veřejnosti do projektu je nezbytnou podmínkou získání podpory. Široká 

veřejnost není pouze příjemcem výsledků projektu, ale je přímo vtažena do příprav a realizace 

projektu. Projektové procesy (např. komunitní plánování konkrétní podoby projektu, spolupráce se 

samosprávou, školami, firmami, spolky a dalšími subjekty, dobrovolnické zapojení občanů do 

pracovních brigád a doprovodných akcí atd.) jsou tak stejně důležité jako výsledky projektu.  

Projekty mohou být zaměřené na témata, jako je např. obnova původních a zakládání nových 

krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny, podpora šetrné údržby a 

zlepšování prostupnosti krajiny, obnova cest a stezek, péče o drobné stavby a památky v krajině v 

rámci péče o rozsáhlejší krajinný celek, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, péče o 

lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny apod.  

 

Východiskem programu je vědomí, že každá krajina je specifická a neopakovatelná. Nejsou dvě 

stejné krajiny. Každou krajinu tvoří přírodní podmínky, které jsou dané, a člověk, který ji po 

tisíciletí tvořil. Místní kultura, přírodní a kulturní specifika formovala každou krajinu naprosto 

jedinečně. Pokud chceme do krajiny zasahovat, formovat ji a přizpůsobovat potřebám jejích 

obyvatel, musíme jí rozumět a znát. Proto je důležité, aby do procesu plánování změn dané 

lokality bylo zahrnuto co možná nejvíce lidí z okolí a to ideálně za účasti odborné veřejnosti 

(odborná podpora, konzultace). 

Projekty se musí týkat lokalit ve volné krajině mimo zastavěné části obcí a měst. 

 

Témata: 

- obnova kulturní krajiny 

- péče o životní prostředí 

 

Z PROGRAMU LZE PODPOŘIT 

- Investiční i neinvestiční projekty zaměřené na obnovu krajiny či péči o krajinu, 

přičemž podmínkou je vždy zapojení veřejnosti. 

- Přesně definovanou a ohraničenou část dlouhodobého projektu, jehož řešení 

přesahuje časový i finanční rámec grantového programu. 

- Osobní náklady a režijní náklady spojené s realizací projektu. 

- Propagační a informační aktivity, a to pouze jako doprovodné aktivity projektů 

zaměřených na přímou péči o krajinu. 

- Opravu drobných staveb v krajině, a to tehdy, bude-li součástí projektu zaměřeného 

na péči o rozsáhlejší krajinný celek  

Žadatelem mohou být: 

- Nadace 

- nadační fondy 

- obce 

- občanská sdružení 

- obecně prospěšné společnosti 

- příspěvkové organizace 

- sdružení obcí 

- účelová zařízení církví. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
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F.2.7 ERA – starosta roku 2014 

Kontakt: 

Renata Wilflingová, renata.wilflingova@nadacevia.cz, tel: 233 113 370, mobil: 604 965 559. 

Adresa pro zaslání nominace poštou: Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1. 

Nominace zasílejte emailem: starosta.grant@nadacevia.cz.  

Informace o programu: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/era-starosta-roku-2014 

 

Cílem soutěže Era Starosta roku je ocenit práci starostů a starostek malých obcí, tj. obcí do 2 000 

obyvatel. Hledáme takové starosty a starostky, kteří se své funkci věnují jak hlavou, tak srdcem, 

kterým záleží na místě, kde žijí, a kteří berou veřejnost jako rovnocenného partnera při 

rozhodování o obecních záležitostech, a kteří pomáhají vytvářet dobré podmínky pro rozvoj 

společenského a kulturního života v obci. 

 

CO BY MĚL SPLŇOVAT IDEÁLNÍ KANDIDÁT NA CENU STAROSTA ROKU? 

- Je v době nominace starostou obce do 2 000 obyvatel. Nezáleží na tom, jak dlouho tuto 

funkci zastává. 

- Je pro své občany, ale i okolní starosty vzorem a inspirací. Roli starosty nevnímá jen jako 

práci, ale jako jedinečnou šanci pozitivně ovlivňovat další směřování obce a jejích 

obyvatel. 

- Obyvatelé si ho váží. 

- Komunikuje s občany, naslouchá jejich potřebám. 

- Aktivně podporuje zapojení občanů do rozhodování o veřejných záležitostech. 

- Při rozhodování bere v úvahu názory a stanoviska obyvatel obce. Obyvatelé obce jsou pro 

něj v diskuzích o směřování obce rovnocenným parterem. 

- Informuje občany obce nejen o aktuálních výsledcích jednání obecního zastupitelstva, ale s 

předstihem také o dlouhodobých plánech obce. 

- Je otevřený odlišným názorům a kritice. 

- Je dobrým hospodářem, schopným získávat pro obec finanční prostředky a rozumně s nimi 

nakládat. 

- Vede svůj úřad transparentně a otevřeně. 

- Svou práci v úřadu vykonává tak, aby se lidem v obci dobře žilo. 

- Podporuje činnost místních spolků (finančně i jinak). 

- Podporuje rozvoj kulturního a společenského života obce. 

 

JAK NOMINOVAT SVÉHO STAROSTU ČI STAROSTKU DO SOUTĚŽE? 

- Nominaci (přihlášku do soutěže) mohou vyplnit a zaslat jen osoby starší 18 let. 

- Vyplněnou přihlášku musí podepsat nejméně 20 osob trvale nebo přechodně 

žijících v dané obci. Deset z nich uvede informace o svém povolání a zapojení do 

života obce. 

- Originál přihlášky (označený „ORIGINÁL“) spolu s podpisy + 1 kopie musí být 

odeslán poštou (rozhoduje datum poštovního razítka na obálce), nebo osobně 

doručen do Nadace VIA nejpozději do 20. srpna 2014. 

- Přihlášku ve formátu *.doc(x) je třeba zaslat e-mailem na adresu 

starosta.grant@nadacevia.cz. Spolu s přihláškou musí být poslány také 

naskenované podpisové archy a případné další přílohy (ve formátu *.pdf). 

 

JAK SOUTĚŽ PROBÍHÁ? 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/era-starosta-roku-2014
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Od 18. června do 20. srpna je možné zasílat nominační přihlášky. Nominace posoudí devítičlenná 

odborná porota. Do druhého kola postoupí 30 nejlépe hodnocených kandidátů. Tito nominovaní 

starostové a starostky budou mít možnost vyplnit krátký dotazník. Porota na svém zasedání v 

polovině října na základě bodového hodnocení a dotazníku vyplněného starostou vybere 5 

kandidátů postupujících do 3. kola. Ve 3. kole členové poroty navštíví všech 5 finalistů, aby se na 

místě seznámili s jejich prací a s fungováním obce. Na druhém zasedání porota vybere vítězného 

starostu, který získá titul Era Starosta roku a pro svou obec finanční prémii, ve výši 250 000 Kč. 

Slavnostní vyhlášení spojené s předáním ceny se uskuteční v Praze. Šestý ročník soutěže pak 

zakončí slavnost na počest starosty přímo v jeho obci. 

 

DŮVODY PRO VYLOUČENÍ PŘIHLÁŠKY ZE SOUTĚŽE: 

- nedodržení podmínek soutěže; 

- nedostatečně vyplněná přihláška; 

- chybějící podpisy; 

- do tohoto ročníku nelze nominovat TOP 5 finalistů z roku 2013. 

F.2.7.1 Podkategorie „SAMOSPRÁVA ROKU“ 

Za úspěšným rozvojem obce stojí úsilí větší skupiny lidí – obecní samosprávy (obecního 

zastupitelstva, starosty, obecní rady a dalších komisí a výborů). Záměrem podkategorie 

„Samospráva roku“ je práci těchto obecních samospráv vyzdvihnout a ocenit. 

Hledáme takovou samosprávu, která je k občanům otevřená a vstřícná, samosprávu, která hraje 

férově a která dokáže na rozvoji obce pracovat jako tým nejen mezi sebou, ale také společně s 

místními obyvateli. 

 

JAKÁ BY MĚLA BÝT IDEÁLNÍ OBECNÍ SAMOSPRÁVA? 

- Umožňuje obyvatelům obce aktivní zapojení do projednávání obecních záležitostí a sama 

je k tomuto zapojení motivuje. 

- Dává prostor názorům všech stran. 

- Je přístupná konstruktivní kritice a podnětům ze strany obyvatel. 

- Je férová. 

- Hraje s otevřenými kartami – zpřístupňuje včas obyvatelům obce výstupy (zápisy, 

usnesení) z jednání. 

- Funguje jako tým. 

 

JAK NOMINOVAT SAMOSPRÁVU SVÉ OBCE DO SOUTĚŽE? 

- Nominace do podkategorie je nepovinná, je však podmíněná nominací do hlavní 

kategorie. 

- Nominaci (přihlášku do soutěže) může vyplnit a zaslat pouze tatáž osoba, která 

vyplní a zašle zároveň přihlášku do hlavní kategorie. 

- Nominující osoba stvrdí svým podpisem, že není členem obecního zastupitelstva 

ani jiného orgánu obecní samosprávy. 

- Vyplněnou přihlášku musí podepsat nejméně 20 osob trvale nebo přechodně 

žijících v dané obci. Deset z nich uvede informace o svém povolání a zapojení do 

života obce. 

- Originál přihlášky (označený „ORIGINÁL“) spolu s podpisy + 1 kopie musí být 

odeslán poštou (rozhoduje datum poštovního razítka na obálce), nebo osobně 

doručen do Nadace VIA nejpozději do 20. srpna 2014. Přihláška zaslaná poštou 

nebo doručená osobně musí být v jedné obálce s přihláškou a příslušnými podpisy 

pro hlavní kategorii. 



Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     547 

- Přihlášku ve formátu *.doc(x) je třeba zaslat e-mailem na adresu 

starosta.grant@nadacevia.cz. Spolu s přihláškou musí být poslány také 

naskenované podpisové archy a případné další přílohy (ve formátu *.pdf). 

Elektronická verze přihlášky a sken podpisů musí být v jednom e-mailu s 

elektronickou verzí přihlášky a skenem podpisů pro hlavní kategorii. 

JAK SOUTĚŽ PROBÍHÁ? 

Od 18. června do 20. srpna je možné zasílat nominační přihlášky. Nominace posoudí devítičlenná 

odborná porota, která na svém zasedání v polovině října vybere na základě bodového hodnocení 

až 5 kandidátů postupujících do 2. kola. Ve 2. kole členové poroty navštíví postupující obce, aby 

se na místě seznámili s prací obecní samosprávy. Slavnostní vyhlášení spojené s předáním ceny se 

uskuteční v Praze. 

 

DŮVODY PRO VYLOUČENÍ PŘIHLÁŠKY ZE SOUTĚŽE: 

- nedodržení podmínek soutěže; 

- nedostatečně vyplněná přihláška; 

- chybějící podpisy; 

- chybějící nominace do hlavní kategorie;. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.2.8 Darujme.cz – Sdružení VIA (2013) 

Kontakt: 

Sdružení VIA, Jelení 195/9, Praha 1, tel.: 220 518 586, Lukáš Hejna 

Informace o programu: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/darujme-cz-sdruzeni-via-2013 

 

Služba DARUJME.CZ nabízí neziskovým organizacím možnost využít pro svůj online 

fundraising platby kartou a platby převodem pomocí optimalizovaného webového widgetu a 

platební brány. DARUJME.CZ nabízí snadný přístup k technologiím potřebným pro úspěšný 

online fundraising.  

 

DARUJME a online fundraising – hlavní výhody:  

- Minimální poplatky! 

Při převodu z účtu dárce na účet neziskové organizace neplatíte žádný poplatek. Při platbě kartou 

činí poplatek exkluzivně pouhých 0,4 procenta z poukázané částky (tzn. z daru ve výši 100 Kč 

banka strhne 0,4 Kč). Běžně tyto poplatky přitom dosahují výše několika procent.  

- Jednoduchý registrační proces!  

Nemusíte mít registrovanou veřejnou sbírku u orgánů státní správy ani zřizovat speciální sbírkový 

účet. Stačí splnit základní podmínky transparentnosti a zaslat nám požadované dokumenty.  

- Neanonymní dárcovství!  

Efektivní komunikace s dárci je základ úspěšného fundraisingu! Proto Vám garantujeme a 

zajišťujeme předání základních osobních dat, které dárce vyplňuje při platbě Vaší neziskové 

organizaci. Je jen na Vás jak své dárce v budoucnu oslovíte a co jim nabídnete, dárcem vyplněný 

kontakt ovšem vždy patří Vaší neziskovce! 

Žadatelem mohou být: 

- církevní právnické osoby (s výjimkou církví a církevních společností) 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/darujme-cz-sdruzeni-via-2013
http://www.darujme.cz/
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- nadace 

- nadační fondy 

- občanská sdružení 

- obecně prospěšné společnosti 

- veřejné knihovny 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.2.9 Techsoup Česká republika – Sdružení VIA (2013) 

Kontakt: 

Sdružení VIA, Jelení 195/9, Praha 1, tel.: 220 518 586, podpora@techsoup.cz 

Informace o programu: 

http://www.nadacevia.cz/techsoup/ 

 

TechSoup Česká republika je partnerem organizace TechSoup Global sídlící v San Franciscu, 

která se zaměřuje na budování technologických kapacit neziskových organizací. TechSoup patří 

mezi nejstarší a největší neziskové organizace působící v oblasti informačních technologií.  

 

Neziskovým organizacím nabízí širokou škálu produktů od technologických společností Microsoft 

(produkty: Windows 7, Office 2010 ad.), GiftWorks a SAP.  

 

Jste nezisková organizace, potřebujete nový a legální software? Neváhejte se registrovat a 

objednávejte právě přes TechSoup! Celý proces je velmi jednoduchý a nezabere mnoho času!  

 

Stačí se zaregistrovat prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.techsoup.cz, zaslat 

požadované dokumenty a pokud splňujete programová kritéria, získáte oprávnění k darovanému 

softwaru. Poté si budete moci snadno objednávat softwarové produkty v klasickém internetovém 

obchodě.  

 

Záleží jen na Vás, pro který software se rozhodnete a je pro Vaši potřebu ten nejideálnější. 

Software na Techsoup.cz je pro neziskové organizace ZDARMA, resp. platí se pouze 

administrativní poplatek odpovídající několika procentům běžné tržní ceny.  

 

Chcete se dozvědět více? Navštivte http://www.techsoup.cz  

Žadatelem mohou být: 

- charitativní organizace a zařízení zřízená církvemi 

- nadace 

- nadační fondy 

- občanská sdružení 

- obecně prospěšné společnosti 

- veřejné knihovny 

Termín uzávěrky: 

Průběžně 

mailto:podpora@techsoup.cz
http://www.nadacevia.cz/techsoup/
http://www.techsoup.cz/
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F.2.10 Fond kulturního dědictví  

Kontakt: 

Lucie Voláková, tel.: 233 113 370, 604 965 559 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem tohoto programu je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí, a napomáhat posilování jejich 

vzájemné sounáležitosti prostřednictvím spoluúčasti na opravách a oživení drobných památek 

místního významu. Nejde nám pouze o samotnou fyzickou opravu památky, chceme podpořit 

obyvatele v objevování historie místa, kde žijí, v navazování nových vztahů mezi sebou a 

upevňování těch stávajících. Míra zapojení veřejnosti je při výběru projektů klíčová. Proto také 

nese program podtitul „Darujme památkám nový příběh!“ 

Drobnou památkou rozumíme krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu (např. 

kapličky, boží muka, pomníčky, volně stojící sochy, smírčí kříže, mohyly atd.). V letošním 

ročníku Fondu kulturního dědictví chceme část prostředků věnovat také na obnovu drobných 

židovských památek (např. náhrobků). 

 

CO NABÍZÍME? 

— grant až 40 000 Kč 

— až 2 000 Kč na odborné konzultace podpořeného projektu 

— 2 vzdělávací workshopy 

 

Jednou z hlavních priorit tohoto programu je zapojení místní veřejnosti a posílení jejího zájmu o 

péči o památky v krajině, proto bude důležitým kritériem pro posuzování grantových žádostí 

výrazný podíl dobrovolné práce a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry při 

záchraně, obnově a údržbě památek v rámci plánovaného projektu. 

Žadatelem mohou být: 

- České nevládní neziskové organizace registrované jako spolky, obecně prospěšné 

společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy; 

- účelová zařízení církví (charity a diakonie); 

- farnosti; 

- obce. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.2.11 Via Bona (2015) 

Kontakt: 

Martina Vošahlíková, martina.vosahlikova@nadacevia.cz, tel: 734 257 140, 233 113 370  

Informace o programu: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-filantropie/via-bona-2015 

 

Nadace Via otevřela nominace 18. ročníku Ceny VIA BONA, která oceňuje české filantropy. Jde 

o prestižní ocenění jednotlivců i firem za jejich dobročinné úsilí v Česku. Nominovat na cenu 

může kdokoliv – firmy, neziskové organizace, firmy, školy i jednotlivci. 

http://www.nadacevia.cz/fond-kulturniho-dedictvi/
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-filantropie/via-bona-2015
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Cenu pořádá Nadace Via pod záštitou Velvyslanectví USA. Letošní ročník představí dvě novinky. 

Cena za dar ze závěti si klade za cíl uvést toto téma do širšího povědomí. Poprvé v tomto roce 

bude navíc možné účastnit se hlasování v rámci hlasování veřejnosti, které bude probíhat od 

začátku září 2015 na webových stránkách ceny www.cenaviabona.cz.  

 

Nominovat je možné v těchto kategoriích: 

 Cena pro individuálního dárce je určena osobnosti či mecenáši, který nezištně ze 

soukromých zdrojů podporuje dobročinnou činnost neziskové organizace nebo významně 

přispěl na konkrétní počin v kulturní, sociální, vzdělávací či ekologické oblasti, nebo v 

oblasti místního rozvoje. 

 Cena pro mladého filantropa je určena pro děti a mládež ve věku do 26ti let. Oceněni 

mohou být jednotlivci, skupiny, celé třídy základních, středních a vysokých škol, členové 

volnočasových sdružení a klubů a další, kteří přispívají k uskutečňování dobročinných 

projektů. 

 Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku je udělována člověku, který se s výrazným osobním 

nasazením angažuje ve prospěch dobročinných projektů nebo konkrétní neziskové 

organizace. 

 Cena pro malou a střední firmu je určena dárci, který strategicky a kvalifikovaně 

podporuje obecně prospěšnou činnost a který může být dobrým příkladem přístupu k 

dárcovství. 

 Cena pro velkou firmu je podobně jako u kategorie malých a středních firem určena 

dárcům, kteří strategicky a kvalifikovaně podporují obecně prospěšnou činnost. 

 Cena za otevírání nových cest upozorňuje na dárce či dobrovolníky, kterým se podařilo 

pro možnosti podpory otevřít nové téma, nebo nalezl nový přístup a neotřelý způsob řešení 

tradičních témat. Cena je určena individuálním dárcům i firmám. 

 

Více o ceně VIA Bona najdete na stránkách www.cenaviabona.cz 

Nominovat mohou: 

jednotlivci / firmy / školy / občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a další neziskové 

organizace. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.2.12 Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny (2014 - Regionální 

fond rozvoje) 

Kontakt: 

Lucie Voláková, e-mail: lucie.volakova@nadacevia.cz 

Renata Wilflingová, e-mail: renata.wilflingova@nadacevia.cz 

tel.: 233 113 370 (kancelář Nadace VIA), 604 965 559 

Informace o programu: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/regionalni-fond-rozvoje-

2014 

 

Cílem programu je zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí, 

podpora utváření aktivních komunit a dobrých sousedských vztahů. 

http://www.cenaviabona.cz/
http://www.cenaviabona.cz/
mailto:lucie.volakova@nadacevia.cz
mailto:renata.wilflingova@nadacevia.cz
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/regionalni-fond-rozvoje-2014
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/regionalni-fond-rozvoje-2014
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Z programu budou podporovány projekty, které usilují o sblížení a rozvoj místní komunity, 

zlepšování a posilování pozitivních mezilidských vztahů v daném místě i vztahů k samotnému 

místu. Hmotné výstupy jsou přitom považovány za vedlejší přidanou hodnotu projektů. 

 

Program klade důraz na aktivní zapojování a reálné zapojení místní veřejnosti do celého cyklu 

projektu. Místní veřejnost chápeme v co možná nejširším slova smyslu a řadíme sem všechny 

subjekty, které se podílejí na životě v daném místě – všechny věkové a sociální skupiny místních 

obyvatel, neformální uskupení občanů, neziskové organizace, ale i podnikatele a místní 

samosprávu. Nezbytnou podmínkou úspěchu v programu bude mimo jiné míra příležitostí pro 

dobrovolnou činnost a aktivní zapojení občanů do příprav, plánování a realizace projektu, ale i 

spolupráce a rozvoj partnerství mezi jednotlivými subjekty. 

 

Program se zaměřuje zejména na nastartování nových aktivit, podporu čerstvých nápadů a 

probouzení dosud spících komunit, které nabízejí vyšší potenciál kvalitativní změny mezilidských 

vztahů. 

 

Cílem programu je podporovat projekty, které: 

- vycházejí ze znalosti prostředí; 

- mají potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti (společný zájem žadatele a komunity); 

- těží z vnitřních zdrojů komunity (historie, tradice, osobnosti, dovednosti atd.); 

- vytvářejí příležitosti k podílení se místních na utváření veřejného prostoru; 

- stojí na skutečné spolupráci, utváření partnerství a vztahů; 

- podporují propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních obyvatel; 

- obohacují účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti; 

- jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných znalostí); 

- podporují odpovědnost místních občanů za daný stav věcí.  

 

Tématem je podpora sousedských vztahů a pospolitosti.  

 

Co můžete získat: 

- grant až do výše 100 000 Kč 

- bezplatné vzdělávání (účast na 3 seminářích). 

Žadatelem mohou být: 

- nadace  

- nadační fondy 

- obce 

- obecně prospěšné společnosti 

- příspěvkové organizace  

- sdružení obcí  

- spolky (včetně původních občanských sdružení)  

- účelová zařízení církví 

- ústavy 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 
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F.2.13 souSedíme si – podzimní kolo 

Kontakt: 

Lucie Voláková, e-mail: lucie.volakova@nadacevia.cz 

Renata Wilflingová, e-mail: renata.wilflingova@nadacevia.cz 

tel.: 233 113 370 (kancelář Nadace VIA), 604 965 559 

Informace o programu: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/sousedime-si-2015-

podzimni-kolo 

 

Poštovní spořitelna a Nadace VIA věří, že dobré sousedské vztahy jsou základem fungující místní 

komunity. Jsme přesvědčeni, že lidé, kteří se vzájemně poznají, k sobě mají blíž a dokáží spolu 

vytvořit lepší prostředí pro život.  

 

Cílem programu souSedíme si proto je rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských 

komunit, do jejichž života se může zapojit každý, kdo má chuť a zájem.  

 

V aktuální výzvě chceme podpořit zejména projekty, které zlepšují sousedské vztahy v 

„potřebných“ komunitách – tam, kde dosud nedošlo k jejich navázání či naopak došlo k narušení 

vztahů (znesvářené komunity, nefunkční vztahy mezi starousedlíky a novousedlíky, vyloučené 

lokality a oblasti, které vlivem vysídlení či odsunu původních obyvatel trpí vykořeněním). 

 

Jaký je ideální projekt tohoto programu?  

Především takový, který vychází z potřeb samotné sousedské komunity a na jehož realizaci se 

komunita sama významnou měrou podílí. Má-li být totiž projekt komunitě prospěšný, musí mít 

její členové možnost se do něj zapojit v průběhu celého trvání od plánování přes realizaci až po 

závěrečné ukončení a převzetí výsledků. V projektech proto vítáme vytváření příležitostí pro 

dobrovolnickou činnost občanů, i rozvoj spolupráce a partnerství mezi místními subjekty. 

Sousedská komunita spojená s konkrétní obcí, ulicí či čtvrtí přitom v našem pojetí zahrnuje 

všechny věkové a sociální skupiny obyvatel, všechna uskupení občanů, neziskové organizace, ale i 

podnikatele a místní samosprávu. 

Zaměřujeme se zejména na nastartování nových aktivit, podporu čerstvých nápadů  

a probouzení dosud spících komunit, které mají velký potenciál pro zlepšování mezilidských 

vztahů. 

 

K rozdělení jsou připraveny až 2 000 000 korun. Maximální výše jednoho grantu je 100 000 

korun. 

 

Upřednostňují projekty, které: 

 vycházejí ze znalosti prostředí a z potřeb a přání místních; 

 těží z vnitřních zdrojů komunity (historie, tradice, osobnosti, dovednosti atd.); 

 mají potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti (společný zájem žadatele a komunity); 

 nabízejí místním obyvatelům příležitosti podílet se na utváření veřejného prostoru; 

 jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných znalostí); 

 stojí na skutečné spolupráci a partnerství; 

 podporují propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních obyvatel; 

 obohacují účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti; 

 podporují odpovědnost místních občanů za daný stav věcí; 

 posilují společnou identitu a vztah lidí k místu kde žijí i k sobě navzájem. 

mailto:lucie.volakova@nadacevia.cz
mailto:renata.wilflingova@nadacevia.cz
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/sousedime-si-2015-podzimni-kolo
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/sousedime-si-2015-podzimni-kolo
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Žadatelem mohou být: 

- České nevládní neziskové organizace registrované jako spolky, obecně prospěšné 

společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církví (charity a 

diakonie); 

- příspěvkové organizace 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.2.14 Podpora sociálního podnikání v České republice – Lepší byznys 

2015-2016 

Kontakt: 

Tereza Mádlová, 732 862 903, email: tereza.madlova@nadacevia.cz, Nadace Via, Jelení 195/9, 

118 00 Praha 1 

Informace o programu: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/lepsi-byznys-podpora-socialniho-

podnikani-2015 

 

Program Podpora sociálního podnikání v České republice – Lepší byznys 2015-2016 podporuje 

podnikatelské aktivity, které mají jasnou motivaci a potenciál přinést pozitivní společenskou 

změnu. Máme za cíl podpořit sociální podniky se sociálním, environmentálním, komunitním a 

ekonomickým přínosem. 

 

Program se realizuje ve spolupráci s UniCredit Foundation a UniCredit Bank. 

 

Jakou podporu program poskytne: 

 Finanční podporu ve formě grantů (celková částka určená k čerpání grantů je 1 705 000,- 

Kč), žadatelé budou moci žádat o grant v maximální výši 340 000,-Kč 

 Podpora formou odborných konzultací od expertů na různé oblasti (např. finance, 

marketing, PR…) 

 3 vzdělávací workshopy 

 Možnost soutěžit o cenu Your Choice Your Project spojenou s udělením finanční podpory 

na rozvoj sociálního podniku v hodnotě 130 000,- Kč. Vítěz je vybrán na základě 

hlasování zaměstnanců UniCreditBank. 

 Možnost získat cenu za nejlepší realizaci akčního plánu v hodnotě 130 000,- Kč. 

 

Účastníci budou vybráni ve dvoukolovém výběrovém procesu: 

Prosinec 2015: V prvním kole výběru bude vybráno 12 uchazečů na základě posouzení zaslaných 

přihlášek. Výsledky se dozvíte do 31. 12. 2015. 

 

Leden 2016: Dvanáct vybraných uchazečů bude vyzváno k rozpracování akčních plánů a rozpočtů 

podnikání, které představí hodnotící komisi. Ta na základě prezentací vybere 5 až 8 žadatelů, kteří 

získají podporu v programu. Výsledky se dozvíte do 20. 1. 2016. 

 

Leden až srpen 2016: Realizace akčního plánu a čerpání podpory bude probíhat od 21. 1. 2016 do 

31. 8. 2016. 

 

Komise bude zvažovat následující kritéria: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/lepsi-byznys-podpora-socialniho-podnikani-2015
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/lepsi-byznys-podpora-socialniho-podnikani-2015
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- Ekonomický dopad 

- Sociální dopad 

- Environmentální dopad 

- Komunitní dopad 

- Inovativnost projektu 

- Udržitelnost projektu 

- Připravenost k realizaci projektu 

- Finanční efektivita využití grantu  

 

Komise bude posuzovat pouze kompletně vyplněné žádosti se všemi požadovanými přílohami. 

Komise posoudí, zda žadatel splňuje podmínku startupového sociálního podniku. 

Žadatelem mohou být: 

 subjekty, které již provozují startupový (v počáteční fázi rozvoje) sociální podnik po dobu 

nejméně šesti měsíců a maximálně po dobu tří let.  

 

Subjekty, které mohou žádat o podporu: 

- NNO sídlící v České republice, které jsou autonomní s vlastní samosprávou a 

nezávislé na místních, regionálních nebo národních orgánech státní správy a 

politických stranách, operující v rámci jedné z následujících právních forem: 

spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy a účelová zařízení církví 

- Komerční subjekty existující v rámci jedné z následujících právních forem a sídlící 

na území České republiky (společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní 

společnost, družstvo, komanditní společnost, akciová společnost, evropská 

společnost). Žádat o účast v programu mohou pouze ty komerční subjekty, které 

usilují o zisk a zároveň naplňují jasně definované společenské poslání, přičemž by 

alespoň 50% zisku mělo být využito na veřejně prospěšné cíle. 

- OSVČ, které předloží koncept reinvestice zisku do podniku nebo využití zisku k 

maximalizaci plánovaného veřejně prospěšného cíle. 

 

Subjekty, které nemohou žádat o podporu: 

Rozpočtové a příspěvkové organizace, veřejní poskytovatelé sociálních služeb, politické strany a 

církve. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.3 International Visegrad Fund 

Kontakt: 

International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic 

Tel: +421 2 59 20 38 11, Fax: +421 2 59 20 38 05, http://www.visegradfund.org/  

e-mail: Standardní granty: standard@visegradfund.org ; 

malé granty: smallgrants@visegradfund.org ;  

strategické granty: strategic@visegradfund.org 

Informace o programu: 

Informace o grantech  

http://www.visegradfund.org/
mailto:standard@visegradfund.org
mailto:smallgrants@visegradfund.org
mailto:strategic@visegradfund.org
http://www.visegradfund.org/grants.html
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Vlády zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a 

Slovenská republika), řídíce se ustanoveními Společného prohlášení visegrádské čtyřky 

podepsaného 14. května 1999 v Bratislavě se 9. června 2000 dohodly na zřízení Mezinárodního 

visegrádského fondu se sídlem v Bratislavě. Úředním jazykem Fondu je angličtina. 

Účelem Fondu je podporovat rozvoj užší spolupráce mezi smluvními stranami, posilovat pouta 

mezi státy smluvních stran a integrovat státy smluvních stran do Evropské unie. Jinými slovy, 

podporovat regionální spolupráci visegrádských zemí podporováním rozvoje společných 

kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční spolupráce. 

Žadatelem mohou být: 

Právnické osoby nebo jednotlivci  

F.3.1 Standardní granty 

Podrobné informace  

Podle schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v 

oblastech: kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkum, školství, výměny mladých lidí, 

přeshraniční spolupráce, podpora turismu. 

Při financování upřednostňuje Fond takové projekty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí 

V4. Fond nepodpoří projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v 

oblasti přeshraniční spolupráce. 

Částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Standardních grantů je vyšší než 4.000 

EUR. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. 

Termín uzávěrky: každoročně 15. března a 15. září 

F.3.2 Malé granty 

Podrobné informace  

V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností 

v oblastech: kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkum, školství, výměny mladých, 

přeshraniční spolupráce, podpora turismu. 

Při financování upřednostňuje Fond takové projekty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí 

V4. Fond nepodpoří projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v 

oblasti přeshraniční spolupráce. 

Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 4.000 EUR. 

Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. 

Termín uzávěrky: každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince. 

F.3.3 Strategické granty 

Podrobné informace 

V rámci programu Strategických grantů mohou žádat o podporu pouze projekty, na kterých se 

podílí partneři (spolupořadatelé) ze všech čtyř Visegrádských zemí. Všichni partneři se musí 

aktivně podílet na projektové implementaci. Žadatelé ze zemí mimo V4 mohou žádat o grant za 

stejných podmínek, pokud se projekt tématicky týká visegrádské spolupráce. 

Částka udělená jednomu projektu je většinou mezi 40.000 a 200.000 EUR. Finanční příspěvek 

Fondu může dosahovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt.  

 

http://visegradfund.org/grants/standard-grants/
http://visegradfund.org/grants/small-grants
http://visegradfund.org/grants/strategic-grants
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Projekty by měly být v souladu s následujícími prioritami: 

- Vytváření příznivějších podmínek pro vědecký výzkum 

- Evropský integrační process: Sdílení “visegrádského know-how” se sousedními 

region 

- Dobré vládnutí (Good Governance) ve veřejném sektoru 

- Propagace V4: Moderní přístupy k rozšiřování povědomí o visegrádské spolupráci 

Termín uzávěrky: každoročně 15. února, 15. května. 

F.4 Česko-německý fond budoucnosti 

Kontakt: 

Česko-německý fond budoucnosti, Na Kazance 634/7, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: 283850512-

14, e-mail: info@fb.cz , http://www.fondbudoucnosti.cz  

Žádosti nelze zasílat v papírové podobě poštou. 

Informace o programu: 

Posláním Fondu je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet 

vzájemných setkání a rozšiřovat formy spolupráce podporou společných projektů. 

Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt 

realizují společně s německým partnerem. 

Finanční příspěvek je poskytován maximálně do výše 50% celkových nákladů. 

Oblasti programů: Mládež; Školy a vzdělávání; Sociální projekty a menšiny; Stavební projekty; 

Dialogy; Ekologie; Kultura; Publikace, věda; Stipendia Fondu budoucnosti. 

Termín uzávěrky: 

průběžná uzávěrka 

1. čtvrtletí nebo později:   do  30. září předchozího roku 

2. čtvrtletí nebo později:   do  31. prosince předchozího roku 

3. čtvrtletí nebo později:   do  31. března 

4. čtvrtletí nebo později:   do  30. června 

Uzávěrka pro projekty renovací památek je pouze jedna, a to 15. 8. v příslušném roce. Jedná se 

o projekty, jejichž realizace je plánována od následujícího kalendářního roku. Rozhodnuto o 

těchto projektech bude vždy koncem roku, kdy byla žádost podána. 

Termín pro odevzdání žádostí o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti je vždy k 15. 

prosinci pro následující akademický rok. 

F.5 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

Kontakt: 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Senovážné náměstí 2, Praha 1, tel.: 224 216 883, 224 

217 331, fax.: 224 217 082, E-mail: vdv@telecom.cz ,  http://www.vdv.cz/poskytovani-grantu/  

ZELENÁ LINKA - BEZPLATNÉ INFORMACE: denně od 8 do 17 hod. tel.: 800 111 010 

Informace o programu: 

Dnes je hlavním posláním nadace podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, 

sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním 

postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Nadace usiluje o to, aby pomoc, 

kterou poskytuje, zahrnovala celé území ČR, aby sledovala odbornou úroveň služeb a odpovídala 

aktuální společenské potřebě. 

javascript:%20Mail('info@fb.cz')
http://www.fondbudoucnosti.cz/
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http://www.vdv.cz/poskytovani-grantu/
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Nadace poskytuje granty organizacím, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace, 

v těchto oblastech: zdravotnictví, vzdělání, sociální, lidská práva. 

Žadatelem mohou být: 

občanská sdružení, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti, školy, obce a fyzické 

osoby, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace. 

Termín uzávěrky: 

Průběžně, každoročně 

25. února a 25. srpna - Fond vzdělání  

Bude upřesněno - Stipendia Nikoly Tesly 

26. února a 20. září - program Senior  

31. března - program Obyčejný život – NIF 

10. dubna - Letní jazyková škola anglického jazyka 

1. března - Fond pomoci dětem s DMO 

28. dubna 2016 - Sasakawa Asthma Fund 

průběžně po celý rok - Cesty k integraci 

O příspěvek z programu Cesty k integraci lze žádat průběžně po celém roce 

F.6 Purkyňova nadace – Památky a občané  

Kontakt:  

Purkyňova nadace, Slatina č.p. 11, 410 02 Lovosice 2, Tel., fax.: 416 591 552 

e-mail: purknadace@seznam.cz ; http://www.purknadace.cz/  

Informace o programu: 

http://www.purknadace.cz/Vyhlaseni_2_2011.pdf 

 

Posláním Purkyňovy nadace je veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních, uměleckých a 

církevních památek a tradic a též přírodního a životního prostředí.  

 

Program je určen pro občanské iniciativy, které působí v oboru památkové péče a vyvíjejí 

soustavné a cílevědomé úsilí o záchranu a smyslu plné využití zachráněné nemovité památky. 

Grant může být využit na zajištění činnosti občanské iniciativy a základních potřeb, které jsou 

nutné pro přípravu a organizační zabezpečení realizace projektu záchrany nemovité památky. 

Žadatelem mohou být: 

Program je určen pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, 

nadace a nadační fondy, které působí v oboru památkové péče a vyvíjejí soustavné a cílevědomé 

úsilí k záchraně a smysluplnému využití nemovité památky. 

Termín uzávěrky:  

Průběžně (na jaře a na podzim). 

mailto:purknadace@seznam.cz
http://www.purknadace.cz/
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F.7 Nadace Občanského fóra - Opomíjené památky + Památky a 

zdraví 

Kontakt: 

Nadace Občanského fóra, Hálkova 2, 120 00 Praha 2, tel. a fax: 224 941 305-7; E-mail: 

info@nadaceof.cz ; http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/pamatky-a-zdravi 

Informace o programu: 

Opomíjené památky - Smyslem programu je podpořit záchranu opomíjených památek v České 

republice prostřednictvím občanských iniciativ. 

Památky a zdraví - V rámci tohoto programu poskytovány granty na záchranu historických 

budov, provozujících sociální či zdravotní službu. 

Žadatelem mohou být: 

- spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nestátní zdravotnické zařízení 

se zaměřením na zdravotní a sociální péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji 

činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Tyto organizace musí být 

registrovány podle právních předpisů České republiky a musí svou činnost vykonávat na 

území České republiky. Do grantového programu mohou přihlásit jeden projekt splňující 

níže uvedená kritéria. Registrované základní články větších organizací mohou své projekty 

přihlásit samostatně. Žádat o grant nemohou právnické osoby založené za účelem 

podnikání, rozpočtové organizace např. územně samosprávné celky. 

Termín uzávěrky:  

Je po termínu uzávěrky. 

F.8 NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU 

Kontakt:  

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU, Klatovská 427/18, 602 00 Brno, tel.: 

603 420 526, nadace@nadacezdravi.cz ; http://www.nadacezdravi.cz  

Informace o programu: 

http://www.nadacezdravi.cz/ 

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU vyhlašuje grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a 

příspěvkové organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, 

pracující v oblasti prevence a podpory zdraví.  

 

Cílem nadace je vytváření příznivých podmínek pro zlepšování péče o zdraví dětí i dospělých, 

propagaci a reklamu ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti. Dále pak 

organizace klimatických léčebných pobytů chronicky nemocných a tělesně postižených.Ve své 

činnosti se zaměřuje na pomoc alergikům, astmatikům, tělesně postiženým a jiným chronicky 

nemocným a tak též na boj proti kouření a jiným toxikomániím. 

Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení projektu. Z programu nelze hradit 

výzkum, nebo souběh úkonů hrazených pojišťovnami na jednorázové akce, které nemají trvalejší 

vliv na zdraví obyvatel a projekty, které nejsou spojeny s účastí veřejnosti.  

 

Cílem projektu je zajistit finanční podporu organizace pomáhající zlepšování zdraví každého 

jednotlivce a to zejména: 

mailto:info@nadaceof.cz
http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/pamatky-a-zdravi
mailto:nadace@nadacezdravi.cz
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 využíváním informací, poznatků a zkušeností z oborů zabývajících se zajištěním fyzického 

a duševního zdraví 

 rozvoj progresivních metod preventivní a klasické medicíny (alternativní medicíny- pokud 

je účinek těchto metod dokazatelný metodami klasické medicíny), sociální aktivity  

 propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti, 

podpora organizování klimatických léčebných pobytů v ekologicky čistých místech  

 motivace občanů (zejména chronicky nemocných a mentálně postižených) k vytváření 

podmínek pro zlepšení jejich tělesného a duševního zdraví, podpora zdravého vývoje dětí. 

 Žadatelem mohou být: 

O grant mohou žádat organizace registrované v České republice, které se v rámci své činnosti 

zabývají výše uvedenou problematikou - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, 

účelová zařízení církví, ostatní rozpočtové nebo příspěvkové organizace a dále jednotlivci – 

individuální žadatelé prostřednictvím organizací. 

Termín uzávěrky:  

každoročně 31. 3. a 31. 8. 

F.9 Nadace Open Society Fund Praha 

Kontakt: 

Nadace Open Society Fund Praha (OSF), Seifertova 47, 130 00 Praha 3, tel. 222 540 979, fax 

222 540 978, e-mail osf@osf.cz ; http://www.osf.cz/ ;  

Kontaktní osoba: Vlasta Hirtová, vlasta.hirtova@osf.cz  

F.9.1 Program East East 

Informace o programu: 

Podrobné informace na stránkách OSF 

 

Program East East je významným, ojedinělým a zároveň nejstarším programem nadace. Je 

zaměřen na podporu konkrétní vzájemné spolupráce a konstruktivního dialogu mezi zeměmi 

střední a východní Evropy a střední Asie s cílem posílit roli pluralitní otevřené společnosti a 

občanské angažovanosti. Podporuje projekty dlouhodobější spolupráce, které napomáhají řešit 

společné či podobné problémy v postkomunistických zemích, projekty, které přispívají k 

pozitivním změnám a mají vliv na rozvoj a kvalitu života celé společnosti. 

Program East East 

 podporuje mezinárodní spolupráci a partnerství s cílem vzájemného předávání zkušeností, 

 podporuje veřejný dialog na mezinárodní úrovni, 

 pomáhá identifikovat témata,  

 vyhledává institucionální a lidské zdroje pro úspěšnou realizaci projektů, 

 hledá řešení, která vedou k pozitivním společenským změnám, 

 poskytuje prostor pro strukturované řešení témat se zapojením veřejnosti, 

 přispívá k rozvoji intenzivních mezinárodních kontaktů. 

Podporovány jsou projekty z různých oblastí společenského života, zaměřené například na: 

 posilování právního státu a role práva, 

mailto:osf@osf.cz
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 rozvoj neziskového sektoru a kultivaci filantropie, 

 boj s korupcí, 

 reformy stávajícího systému (např. zdravotnictví či školství), 

 rovné příležitosti (např. zapojování žen do účasti v politickém životě), 

 multikulturní vzdělávání, 

 migrační a azylovou politiku, 

 posilování práv znevýhodněných skupin. 

 

Program East East podporuje projekty dlouhodobé spolupráce, kde součástí projektu je například 

seminář, workshop, stáž, či jiná forma pracovního setkání v některé ze zemí, které na projektu 

participují. Jednou z podmínek programu je aktivní účast minimálně dvou zemí. Partnery nadace 

při realizaci projektů programu East East bývají. 

Program East East za posledních 10 let podpořil více než dva tisíce mezinárodních projektů, z 

toho v České republice 20–30 projektů ročně a zároveň po dobu svého trvání umožnil stovkám 

českých odborníků zúčastnit se projektů pořádaných v zahraničí, respektive v těch zemích střední 

a východní Evropy a střední Asie, kde má Sorosova nadace své zastoupení a kde East East 

program hraje velmi důležitou roli zejména v období transformace, kdy země tohoto regionu 

procházejí řadou podstatných změn. 

 

Podmínkou programu je aktivní účast Sorosových nadací (minimálně dvou) v zemích střední a 

východní Evropy na předloženém projektu. Na programu East East se podílejí kanceláře Sorosovy 

nadace v těchto zemích: Albánii, Arménii, Azerbajdžánu, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, 

Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Jugoslávii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, 

Makedonii, Moldavsku, Mongolsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Tádžikistánu, 

Ukrajině a v České republice. Stejné podmínky platí i pro účast Běloruska, Ruska a Uzbekistánu, 

kde Sorosova nadace svoji činnost pozastavila. 

Žadatelem mohou být: 

zejména nevládní a neziskové organizace, akademické a další instituce 

Termín uzávěrky: 

Žádosti o podporu projektu jsou přijímány průběžně, nejpozději však tři měsíce před konáním 

akce. 

F.9.1.1 Program Evropská integrace 

Program Evropská integrace (Subprogram for European Integration) je součástí programu East 

East a je určen k podpoře spolupráce mezi novými členskými zeměmi EU, kandidátskými zeměmi 

a případně dalšími sousedními zeměmi východní Evropy. 

Více informací zde 

F.10 Nadace ČEZ 

Kontakt: 

Nadace ČEZ, Seifertova 570/55, Praha 3, Kontaktní osoba: Ivana Pojslová, Telefon: 211 046 720, 

Fax: 211 046 725, E-mail: nadacecez@cez.cz 

Informace o programech: 

Informace o nadaci 

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://ec.europa.eu/ewsi/en/
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Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti. Svou 

podporu Nadace ČEZ věnuje především třem oblastem: podpoře aktivit dětí a mládeže, pomoci 

handicapovaným spoluobčanům a aktivní spolupráci s regiony. Dary tak směřují do podpory 

veřejně prospěšných projektů v oblasti školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, 

sociální oblasti a životního prostředí. 

 

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení pro projekty: 

1. Projekt Oranžové hřiště 

- Nadační příspěvky mohou být poskytovány právnickým osobám, kterým zákon 

přiznává postavení právnické osoby a které realizující účel, k němuž se nadační 

příspěvek poskytuje.  

- Grantové řízení je určeno pro všechny právnické osoby. Maximální výše nadačního 

příspěvku není stanovena. 

- Termín uzávěrky: Od 1. října 2013, konečný termín není určen. Žádosti můžete 

podávat průběžně. 

 

2. Projekt Podpora regionů 

- Cílem grantu je podpora veřejně prospěšných projektů především v oblasti školství, 

vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální péče, rozvoje 

infrastruktury a životního prostředí. 

- Grantové řízení je určeno pro všechny právnické osoby. Maximální výše nadačního 

příspěvku není stanovena. 

- Termín uzávěrky: Od 1. října 2013, konečný termín není určen. Žádosti můžete 

podávat průběžně. 

 

3. Projekt Oranžová učebna 

- Předmětem projektu je vybavení odborných technických učeben a laboratoří 

takovým zařízením, které zkvalitní výuku. Může se jednat například o různé 

výukové simulátory, speciální výpočetní nebo multimediální techniku, přístrojové 

vybavení dílen a podobně. 

- V rámci projektu mohou být hrazeny také náklady na stavební úpravy související s 

instalací zařízení. 

- Termín uzávěrky: Je po termínu uzávěrky. 

 

4. Projekt Oranžové schody 

- Grantové řízení Oranžové schody 2016 je určeno na podporu bezbariérového 

přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Odstranění bariér zlepší 

možnosti vzdělávání žáků/studentů se zdravotním postižením, podpoří vzájemnou 

integraci a zajistí všem důstojné podmínky na cestě ke vzdělání. 

- Žadatelem může být pouze školní zařízení dle Podmínek grantového řízení. Každý 

žadatel může podat v grantovém řízení Oranžové schody 2016 pouze jednu žádost. 

- Termín uzávěrky: Je po termínu uzávěrky. 

 

5. Projekt Stromy 

- Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí 

prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. 

- Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části. Maximální výše příspěvku 

je 150 000 Kč. 

- Termín uzávěrky: Je po termínu uzávěrky. 

 

6. Projekt Oranžový přechod  
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Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na instalaci osvětlení dosud 

neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu. 

- Oprávnění žadatelé jsou Města a obce v ČR. Maximální výše nadačního příspěvku 

je 120 000 Kč. 

- Termín uzávěrky: Je po termínu uzávěrky. 

 

7. Projekt Zaměstnanecké granty 

- Cílem je podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují 

zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR. 

- Oprávnění uživatelé jsou Neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně angažují 

zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR. Maximální výše příspěvku je 30 000 Kč. 

- Termín uzávěrky: Je po termínu uzávěrky. 

F.11 Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR 

Kontakt: 

NADACE PRO PODPORU HASIČSKÉHO HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Husova 300, 582 22 Přibyslav, tel.: 569 484 572, 569 484 239; fax: 569 484 340; kontaktní osoby:  

František Čech, Jiří Pátek, e-mail: jpatek@chh.cz ; www.nphh.cz  

Informace o programu: 

Nadace poskytuje granty na činnost hasičů v oblastech: 

- muzejnictví, výstavní a archivní činnost dokumentů přibližující záslužnou práci 

hasičů, jako jsou regionální muzea a Síně hasičských tradic ve sborech, na 

částečnou úhradu nákladů spojených s ošetřováním sbírkových předmětů včetně 

jejich restaurování, 

- úhradu nákladů spojených se získáváním nových exponátů, různých předmětů 

dokumentující vznik, vývoj a současnost hasičského hnutí, 

- na úhradu nákladů spojených s organizováním zájmových a kulturních akcí, 

festivalů hasičských hudeb, divadelních přehlídek, soutěží kronikářů, na činnost 

sekce filatelie a sběratelů hasičských kuriozit. Dále na videotvorbu související s 

požární ochranou a na pořizování fotodokumentace z významných hasičských akcí, 

- na publikační činnost, jako je vydávání odborné literatury, materiálů o požární 

prevenci a o historii hasičstva v jednotlivých regionech, které budou sloužit 

hasičům i široké veřejnosti, 

- na výchovu mládeže, zapojování mladých hasičů do činnosti ve sborech, na 

podporu sportovní činnosti včetně přípravy soutěžních družstev na soutěže od 

okresních až po celostátní kola, 

- na propagování nové hasičské techniky a výstroje, 

- na opravu a údržbu zámku v Přibyslavi, kde sídlí Centrum hasičského hnutí a v 

provozu je Stálá expozice požární ochrany. Na provoz hasičského muzea včetně 

doplňování expozic o nové exponáty a úhrady nákladů za pronájem majetku, 

- na úhradu částečných nákladů spojených s rozvíjením mezinárodní spolupráce s 

hasiči a organizacemi různých zemí včetně podpory komise pro historii a 

dokumentaci požární ochrany členských zemích CTIF. 

Žadatelem mohou být: 

Sbory dobrovolných hasičů, okresní a krajská sdružení hasičů, odborné rady a komise, hasičské 

školy, Centrum hasičského hnutí, zařízení, která jsou začleněna do Sdružení hasičů Čech, Moravy 

mailto:jpatek@chh.cz
http://www.nphh.cz/
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a Slezska v celé ČR a organizace i občanská sdružení, které chtějí pomáhat hasičům v 

jednotlivých regionech.  

Termín uzávěrky: 

Každoročně v listopadu (15.11.). 

F.12 NADACE ACADEMIA MEDICA PRAGENSIS - Nadační 

příspěvky 

Kontakt: 

NADACE ACADEMIA MEDICA PRAGENSIS, Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3, e-mail: 

nadace@medical-academy.cz  

Informace o programu: 

Stránky nadace 

Podrobné informace 

Pokyny pro žadatele  

Co podporuje: 

a. všestranná podpora rozvoje vzdělávání, vědy a výzkumu ve zdravotnictví 

b. šíření vědeckých poznatků včetně mezioborového přístupu 

c. podpora standardů edukace v prostředí kontinuálního vzdělávání 

d. postgraduální vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků 

e. vzdělávání veřejnosti 

f. vědecké projekty v medicínském oboru 

a. podpora lektorské práce 

Žadatelem mohou být: 

Nadace poskytuje příspěvky občanským sdružením, účelovým zařízením církví, obecně 

prospěšným společnostem, školám, obcím a fyzickým osobám, jejichž záměry jsou v souladu s 

posláním a cíli nadace. 

Termín uzávěrky: 

Průběžná uzávěrka - žádosti mohou zájemci podávat celoročně. 

F.13 Nadace Orientačního běhu - Dotace na provozování 

sportovních center mládeže v orientačním běhu 

Kontakt: 

Nadace Orientačního běhu, Těšínská 4, Brno, 61200, mail: info AT obnadace.cz, Evžen Cigoš, 

telefon +420 603 149 107, email obnadace@obnadace.cz 

Informace o programu: 

http://www.obnadace.cz/files/zadavaci_dokumentace_scd_2016.pdf 

http://www.obnadace.cz/ 

 

Plnění grantu: 

Zabezpečit provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu pro rok 2016. 

mailto:nadace@medical-academy.cz
http://www.medical-academy.cz/
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_prog=2512
http://www.medical-academy.cz/podporujeme.html
mailto:info%20AT%20obnadace.cz
mailto:obnadace@obnadace.cz
http://www.obnadace.cz/files/zadavaci_dokumentace_scd_2016.pdf
http://www.obnadace.cz/
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Sportovní centra soustředí a poskytnout talentovaným jedincům ve věku 11 – 14 let tréninkovou 

péčí pro jejich výkonnostní růst v orientačním běhu ve spádové oblasti centra. 

 

Výše přidělených prostředků na jeden grant bude činit 0 - 80 000 Kč. 

Platba grantu proběhne ve dvou splátkách: 

1. splátka ve výši 90% grantu proběhne po uzavření smlouvy s příjemcem příspěvku. 

2. splátka ve výši 10% grantu proběhne po zaslání závěrečné zprávy nadaci 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.14 Nadace Landek 

Kontakt: 

Nadace Landek, Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava, telefon 596 620 045, info@nadace-

landek.cz, Ing. Jaroslav Přepiora  

Informace o programu: 

http://www.nadace-landek.cz 

http://www.nadace-landek.cz/docs/nzasadyposkytovani.pdf 

 

Tematické okruhy pro přihlášky: 

1. Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů. 

2. Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v minulosti 

souvisely. 

3. Osvětová činnost s tématikou hornictví, hornické historie a geologie. 

4. Podpora kultury v regionu i mimo něj. 

 

Program rozděluje výnosy z částky přidělené z Nadačního investičního fondu. 

Žadatelem mohou být: 

Neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), místní orgány 

veřejné správy/samosprávy, příspěvkové organizace, fyzické osoby nebo Hornické muzeum OKD 

v Ostravě - Petřkovicích. 

Termín uzávěrky: 

15. 10. 2016, 31. 3. 2017 - každoročně 

F.15 Nadace Proměny 

F.15.1 Program Parky – Městský prostor  

Kontakt: 

Nadace Proměny, Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9, Karla Kupilíková, grantový manažer/ka, e-

mail: kupilikova@nadace-promeny.cz, tel.: 234 768 004  

http://www.nadace-landek.cz/
http://www.nadace-landek.cz/docs/nzasadyposkytovani.pdf
mailto:kupilikova@nadace-promeny.cz
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Informace o programu: 

http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/program-parky.html 

 

Nadace PROMĚNY již potřetí od svého založení vyhlašuje grantovou výzvu v rámci programu 

PARKY. Města a obce v něm mohou usilovat o získání neobvyklé podpory pro své aktivity v 

oblasti oživování veřejných prostranství.  

 

Na co poskytujeme nadační příspěvek: 

Na projekty obnovy nebo založení veřejných prostranství:  

- městských parků  

- parkově upravených ploch  

- veřejně přístupných zahrad  

- ploch rekreační zeleně ve městech  

 

Předkládaný projekt musí: 

- být ojedinělý, inovativní, kreativní  

- odpovídat místním potřebám a velikosti města (místní komunity)  

- být v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje města  

- být vítán a podporován místní veřejností  

- nabízet prostor pro originální architektonické řešení  

- umožňovat přesahy do dalších oborů lidské činnosti (umění, kultura, výchova a 

vzdělávání, sport apod.)  

- zapojovat místní komunitu, spolky, školy či sdružení  

- být celoročně veřejně přístupný  

- mít trvale zajištěnou správu a údržbu na odpovídající úrovni  

Podrobná kriteria pro výběr projektu najdete v Metodice pro žadatele o nadační. 

Žadatelem mohou být: 

Města a obce od 8 000 obyvatel. 

Městským obvodům a městským částem s vlastními orgány samosprávy bez omezení. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. Další bude na konci roku 2016.  

Výzva je vyhlašována přibližně jednou za dva roky. 

F.15.2 Program Zahrada hrou 

Kontakt: 

Nadace Proměny, Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 

Ing. arch. Radek Janoušek, projektový specialista, t: 277 006 275, m: 775 654 397, e: 

radek.janousek@nadace-promeny.cz 

Informace o programu: 

http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/zahrada-hrou-grantova-vyzva-2015.html 

Metodika 

 

Cílem výzvy je podpořit obnovu nebo vybudování zahrad u mateřských škol, jejichž využití 

umožní propojení se školním vzdělávacím programem a pomůže příznivě ovlivnit rozvoj 

schopností, dovedností, tvořivosti a odpovědného přístupu dětí k životnímu prostředí. 

 

http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/program-parky.html
http://www.nadace-promeny.cz/static/62/V%202010-2011%20METODIKA.pdf
mailto:radek.janousek@nadace-promeny.cz
http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/zahrada-hrou-grantova-vyzva-2015.html
Metodika
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Celkový nadační příspěvek bude rozdělen podle etap projektu s tím, že část příspěvku určená pro 

2. etapu projektu bude poskytnuta, resp. neposkytnuta, na základě vyhodnocení průběhu 1. etapy 

projektu. Celková maximální výše nadačního příspěvku je 800.000 Kč. 

 

Nadační příspěvek podle etap projektu: 

1. etapa – Příprava projektu a zpracování projektové dokumentace 
Maximální výše nadačního příspěvku v 1. etapě projektu je 150.000 Kč. 

Nadační příspěvek je určen na participaci, tj. na úvodní zapojení uživatelů zahrady do projektu, a 

na zpracování projektové dokumentace pro realizaci zahrady vč. návrhu herních prvků, tj. 

architektonický návrh, prováděcí dokumentaci a plán údržby (dále jen „příspěvek na participaci a 

dokumentaci“). 

Příspěvek na participaci a dokumentaci bude žadateli zpravidla poskytnut do 30 kalendářních dnů 

ode dne podpisu rámcové smlouvy o nadační podpoře na grantový projekt. 

 

2. etapa – Realizace stavby zahrady 

Maximální výše nadačního příspěvku v 2. etapě projektu je 650.000 Kč. 

Nadační příspěvek je určen na realizaci zahrady, tj. na obnovu nebo vybudování zahrady, včetně 

vegetace, cest, herních prvků, mobiliáře, a na výkon autorského dozoru (dále jen „příspěvek na 

realizaci zahrady“). 

 

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na realizaci zahrady je včasné předložení zprávy o průběhu 

1. etapy projektu a splnění níže uvedených kritérií hodnocení: 

- úspěšné absolvování 1. etapy projektu; 

- způsob zapojení uživatelů (dětí, pedagogů a rodičů) do projektu, tj. do navrhování, 

realizace a následné údržby zahrady; 

- prezentace a obhajoba průběhu projektu a zapojení školy do projektu, představení 

architektonického návrhu zahrady a plánu zapojení uživatelů do údržby zahrady. 

Příspěvek na realizaci zahrady bude žadateli zpravidla poskytnut do 30 kalendářních dnů ode dne 

rozhodnutí nadace o poskytnutí příspěvku na realizaci zahrady. 

Žadatelem mohou být: 

Mateřská škola, která splňuje všechna níže uvedená kritéria: 

- nachází se na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje nebo hlavního města 

Prahy; 

- je zřízena městem nebo obcí, městskou částí nebo městským obvodem, krajem 

(Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Magistrát hlavního města Prahy), ministerstvem 

nebo církví; 

- je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení dle zákona č. 564/1990 

Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a má 

kapacitu min. 50 dětí. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. Uzávěrka konce roku 2017. 

F.15.3 Program Proměň své město 2016 

Kontakt: 

Mgr. Reza Vlasáková, t: 225 010 272, m: 737 737 528, reza.vlasakova@nadace-promeny.cz 

mailto:reza.vlasakova@nadace-promeny.cz
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Informace o programu: 

http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/promen-sve-mesto-grantova-vyzva-

2016.html?preview=1 

 

Cílem první grantové výzvy programu Proměň své město je podpořit oživení a rozvoj veřejného 

prostoru (s výjimkou vnitřních prostorů veřejných budov) na území Prahy a Středočeského kraje 

při zapojení místních občanských iniciativ. 

 

 Co nabízíme: 

 nadační příspěvek ve výši 15–75 tisíc Kč (celkem rozdělíme 500 tisíc) 

 odbornou konzultační a komunikační podporu při realizaci vašeho projektu 

 příležitosti ke vzdělávání 

 

Co podpoříme: 

 projekty, které napomáhají k pozitivní proměně či oživení konkrétního veřejného prostoru 

a zapojují přitom místní komunitu i širší veřejnost 

 projekty usilující o proměnu konkrétního místa ve veřejném prostoru města či obce nebo 

oživení takového místa a rozvinutí veřejné debaty o jeho podobě a fungování 

Žadatelem mohou být: 

- neziskové organizace, příspěvkové organizace, občanské iniciativy a neformální 

skupiny občanů o minimálním počtu tří osob (tato uskupení jsou reprezentována 

fyzickou osobou starší 18-ti let) 

- výzva je určena subjektům působícím na území Prahy a Středočeského kraje 

Termín uzávěrky: 

3. října 2016 / vyhlášení grantové výzvy 

16. listopadu 2016 / uzávěrka podání žádostí o nadační příspěvek 

F.16 Nadace Charty 77 - Konto bariéry: Počítače proti bariérám 

Kontakt: 

Melantrichova 5, 110 00 Praha 1 

Eva Hajdušková, koordinátor/ka programu, e-mail: eva.hajduskova@bariery.cz, fax: 224 213 647, 

tel.: 224 214 452, tel.: 224 225 092, tel.: 224 230 216  

Patrik Zalkat, kontaktní osoba, e-mail: patrik.zalmay@bariery.cz, tel.: 224 214 452, tel.: 224 

225 092, tel.: 224 230 216 

Informace o programu: 

Podrobné informace 

 

Cílem projektu je umožnit zájemcům se zdravotním postižením využívat osobní počítač při 

výkonu povolání. Naše pomoc spočívá v částečném nebo úplném financování vybavení domácího 

počítačového pracoviště osobním počítačem s potřebným příslušenstvím a ve vytvoření široké 

nabídky počítačových kurzů vyhovujících specifickým potřebám lidí se zdravotním postižením. 

 

Projekt je určen rovněž pro děti a mladé lidi, kterým počítač slouží jako kompenzační a studijní 

pomůcka. Přispíváme na nákup PC a různých speciálních přídavných zařízení dětem, kterým PC 

kompenzuje tělesnou nebo smyslovou vadu. V případě, že dítě nepotřebuje speciální počítačové 

vybavení, poskytujeme použitou výpočetní techniku. Pro zdravotně postižené studenty středních a 

http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/promen-sve-mesto-grantova-vyzva-2016.html?preview=1
http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/promen-sve-mesto-grantova-vyzva-2016.html?preview=1
mailto:eva.hajduskova@bariery.cz
mailto:patrik.zalmay@bariery.cz
http://www.kontobariery.cz/Projekty/Pocitace-proti-barieram.aspx
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vysokých škol je příspěvek na nákup kvalitního PC pomocí k získání potřebné kvalifikace a 

předpokladů k budoucímu profesnímu uplatnění.  

 

Co podporuje: 

- realizaci kurzů IT (Word, HTML, Corel Draw ad.) a na osobní asistenci pro jejich 

účastníky  

- chráněná pracoviště zaměstnávající pracovníky se zdravotním postižením  

- přídavné přístroje sloužící jako kompenzační pomůcka, která umožňuje nebo usnadňuje 

komunikci s okolím (hlasové výstupy, speciální velkoplošné klávesnice, trackbally apod.)  

- program MyVoice (hlasové ovládání PC) od společnosti Fugasoft 

 

V rámci projektu je možné zažádat o software a použitou výpočetní techniku.  

Žadatelem mohou být: 

- dospělé osoby – držitelé průkazky ZTP a ZTP/P mohou požádat naši nadaci o příspěvek na 

zakoupení osobního počítače, jeho příslušenství nebo software. Finanční příspěvek je 

vyšší, pokud bude využit na zřízení domácího počítačového pracoviště.  

- rodiče dětí, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P a jsou žáky vyšších ročníků základní 

školy nebo studenty středních škol, mohou požádat o finanční příspěvek na nákup počítače 

nebo příslušenství.  

- rodiče dětí se ZTP a ZTP/P, které navštěvují nižší ročníky základních škol, zvláštní či 

pomocné školy, mohou požádat o darování použitého PC nebo o příspěvek na speciální 

přídavná zařízení.  

- státní i neziskové organizace poskytující služby v oblasti sociální péče mohou požádat o 

finanční příspěvek, použitou výpočetní techniku nebo software pro vzdělávání svých 

klientů se zdravotním postižením. Organizacím můžeme také pomoci vybavit počítačovou 

učebnu, pokud bude určena pro výuku zdravotně postižených klientů. 

Termín uzávěrky: 

Průběžně 

F.17 Nadace OKD 

Kontakt: 

Nadace OKD, Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava, Karolína Drozdová, e-mail: 

drozdova@nadaceokd.cz, tel.: +420 596 262 116  

F.17.1 Pro region 

Informace o programu: 

http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy 

 

Nový program Pro region v sobě spojuje dosavadní programy Pro zdraví, Pro budoucnost a Pro 

radost. Žadatelé tak budou moci předložit záměry a získat tak finanční podporu. Bude brán zřetel 

především na dopad projektu pro cílovou skupinu ve vybraných obcích Moravskoslezského kraje. 

 

Maximální výše grantu je 200 000 Kč. Finanční spoluúčast příjemce příspěvku činí minimálně 20 

% z celkového rozpočtu projektu. 

 

mailto:drozdova@nadaceokd.cz
http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy
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Podporované oblasti: 

- Zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče; 

- Zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně 

aktivit zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení; 

- Pracovní a sociální terapie zdravotně postižených; 

- Pracovní rehabilitace; 

- Podporované zaměstnávání; 

- Zlepšení stavu životního prostředí a zachování biodiverzity; 

- Obnova hodnotných lokalit přírodního významu a jejich prezentace; 

- Péče a obnova nemovitých i movitých objektů kulturní, historické a technické 

hodnoty; 

- Rozvoj komunitně zaměřených aktivit, např. úprava veřejných prostranství, 

komunitní akce v obci/městě/regionu; 

- Volnočasové aktivity (primární zaměření na seniory, děti a mládež a mezigenerační 

aktivity). 

Žadatelem mohou být: 

- Spolky; 

- Občanská sdružení; 

- Obecně prospěšné společnosti; 

- Ústavy 

- Církevní organizace; 

- Příspěvkové organizace; 

- Obce; 

- Sdružení a spolky obcí. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.17.2 Pro Evropu 

Informace o programu: 

http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy 

 

Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných 

především ze strukturálních fondů EU nebo jiných obdobných programů (dále jen „fondů EU“) v 

různých oblastech (sociální, ekologické, vzdělávací, kulturní apod.). 

 

Podporované aktivity 

 Zajištění konzultanta pro přípravu žádosti do EU; 

 Vypracování podkladových dokumentů k žádosti o finanční prostředky EU zejména: 

- Vyplnění a podání žádosti o dotaci; 

- Zpracování finanční a ekonomické analýzy; 

- Vytvoření studie proveditelnosti; 

- Vypracování marketingového průzkumu; 

- Vypracování analýzy potřeb nebo analýzy trhu; 

- Pořízení dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) včetně 

podkladových studií a analýz; 

- Pořízení dokumentace pro územní nebo stavební řízení dle požadavků dotačního 

programu. 

http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy
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 Součástí příprav konkrétního projektu, jehož cílem je získat finanční prostředky z fondů 

EU je i vzdělávání zaměstnanců žadatele vždy ovšem zaměřené na přípravu a řízení 

daného projektu EU; 

 

Všechny výše uvedené aktivity budou podpořeny výhradně v návaznosti na předložení žádosti EU 

do zamýšleného fondu EU se všemi povinnými přílohami do data ukončení realizace. 

 

Maximální výše grantu je 100 000 Kč. Finanční spoluúčast příjemce příspěvku činí minimálně 20 

% z celkového rozpočtu projektu. 

Žadatelem mohou být: 

- Spolky; 

- Obecně prospěšné společnosti; 

- Ústavy 

- Církevní organizace; 

- Příspěvkové organizace; 

- Obce; 

- Sdružení a spolky obcí. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.17.3 Srdcovka 

Informace o programu: 

http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy 

 

Mezi našimi zaměstnanci je mnoho aktivních lidí, kteří se ve svém volném čase věnují 

nejrůznějším veřejně prospěšným aktivitám, ať už se jedná o sbory dobrovolných hasičů, psí 

útulky, přípravu kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, děti nebo kolektivy zdravotně či 

sociálně znevýhodněných osob nebo zájmové kroužky v různých oblastech činnosti. 

 

Díky programu Nadace OKD s názvem Srdcovka mohou požádat zaměstnanci společnosti OKD i 

dalších dárců Nadace OKD o finanční podporu organizacím na jejich činnost. Záleží nám na tom, 

aby byli naši zaměstnanci nejen motivováni ke své práci, ale aby se i mimo ni aktivně podíleli na 

rozvoji občanské společnosti. 

 

Žádat lze na všechny obecně prospěšné aktivity organizace („projekt“), na nichž se zaměstnanec 

aktivně sám podílí (nikoli člen jeho rodiny). Srdcovka nesmí být použita pro vlastní potřebu 

zaměstnance nebo jeho rodinných příslušníků, ani na krytí částek, které by byl pracovník povinen 

zaplatit organizaci (členské příspěvky apod.). Příklady podpořených projektů můžete najít na 

našich webových stránkách. 

 

Kdo může žádat? 

Žádat o Srdcovku Nadace OKD mohou všichni zaměstnanci OKD a dalších dárcovských firem 

nadace, jako jsou NWR, Green Gas, skupina AWT, RPG Byty a RPG Služby, prostřednictvím 

neziskové organizace, ve které zaměstnanec aktivně působí.  

Výše finančního příspěvku se pohybuje od 5 000 do 30 000 Kč. Příjemcem nemůže být fyzická 

osoba. Jinými slovy, zaměstnanec požádá o příspěvek prostřednictvím organizace, v níž sám 

aktivně působí. Tím se stává patronem daného projektu. 

http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy
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Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.18 Nadace Veronica 

Kontakt: 

Nadace Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 775, Mgr. Jasna Flamiková, ředitelka, e-

mail: jasna.flamikova@veronica.cz, www.nadace.veronica.cz 

F.18.1 Společně pro Brno 

http://nadace.veronica.cz/page/granty-a-podpora/aktualni-uzaverky.php 

 

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní 

aktivitě a zájmu o okolní prostředí, posilování komunitních vztahů zapojováním veřejnosti, 

zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života v Brně. 

 

Rozděleno bude 450.000 korun. Doporučená výše žádané částky do 40.000 korun. 

 

Podpora je určená pro projekty, které budou realizovány na území Brna, jsou zaměřené na 

zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně. Mohou se tedy například týkat obnovy a 

úprav veřejných prostranství, školních zahrad, zvyšování zájmu veřejnosti a utváření pozitivního 

vztahu k místnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví a životnímu prostředí. Podpořeny mohou být 

i projekty propojující lidi se zájmem o rozvoj komunitních vztahů, a další společensky prospěšné 

aktivity. Při přijímání žádostí bude kladen důraz na nové nápady a myšlenky a na aktivní zapojení 

veřejnosti do celého projektu. 

Žadatelem mohou být: 

- Neziskové organizace, studentské a občanské iniciativy, školy všech stupňů a mimoškolní 

zařízení, fyzické osoby. 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.18.2 Ekologická výchova 

Informace o programu: 

http://nadace.veronica.cz/?Grantovy-program-NIF 

 

Cílem programu je podporovat budování vztahů k přírodě, zvyšování povědomí lidí o jejich 

závislosti na přírodě a životním prostředí, posilování ohleduplnosti a odpovědnosti člověka k 

přírodě, životnímu prostředí, vůči sobě i druhým. 

 

Oblasti podpory: 

- 1) Podpora projektů především začínajících středisek ekologické výchovy a organizací 

věnujících se ekologické výchově. 

- 2) Podpora jednotlivců, kteří se v regionech dlouhodobě věnují ekologické výchově. 

mailto:jasna.flamikova@veronica.cz
http://www.nadace.veronica.cz/
http://nadace.veronica.cz/page/granty-a-podpora/aktualni-uzaverky.php
http://nadace.veronica.cz/?Grantovy-program-NIF
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- 3) Nadační příspěvek je určen na vzdělání v oboru ekologické výchovy.  

- 4) Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu kontaktu 

s přírodou (např. školní zahrady, drobné chovy apod.).  

 

Velikost příspěvku dle oblasti podpory : 

- 1) do 10 000,- Kč.  

- 2) nestanoveno 

- 3) do 5 000,- Kč.  

- 4) do 10 000,-Kč. 

V oblasti 1. a 2. je možné v případě příspěvkových a rozpočtových organizací přispět na projekt 

pouze 50%. 

Žadatelem mohou být: 

Nadace uděluje granty především občanským sdružením a školám. 

Termín uzávěrky: 

Vzhledem k nízkým výnosům nadačního jmění nebudou v letošním roce rozdělovány nadační 

příspěvky z fondu NIF. (obvykle 1. února a 30. září) 

F.18.3 Místní i regionální projekty na zachování přírodních a 

kulturních hodnot krajiny zejména na Moravě a Slezsku 

Informace o programu: 

http://nadace.veronica.cz/?Grantovy-program-NIF 

 

- Osvěta a vzdělávání v kontextu ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví, využití 

umění pro ochranu přírody.  

- Místní projekty trvale udržitelného rozvoje, které mají potenciál stát se inspirací pro jiné 

komunity.  

- Rozvoj myšlenky péče o krajinu založené na účasti místních obyvatel, podpora konceptu 

pozemkových spolků a dalších inovativních metod ochrany přírody a krajiny. 

 

Velikost příspěvku do 50 000,- Kč, výjimečně výše. 

 

Nadace se snaží vybrat a podpořit ty nejaktivnější žadatele a ty, kteří tyto peníze dovedou co 

nejefektivněji využít. 

Žadatelem mohou být: 

Nadace uděluje granty především občanským sdružením a školám. 

Termín uzávěrky: 

Vzhledem k nízkým výnosům nadačního jmění nebudou v letošním roce rozdělovány nadační 

příspěvky z fondu NIF. (obvykle 1. února a 30. září) 

F.19 Nadační fond České bankovní asociace 

Kontakt: 

Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání, Vodičkova 30, 110 00 Praha 1 

http://nadace.veronica.cz/?Grantovy-program-NIF
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Tel.: +420 224 422 094, Fax: +420 224 422 090, Email: info@kamaradivzdelani.cz 

Kontaktní osoba: Martina Vystavěl, vystavel@czech-ba.cz, tel.: 224 422 094 

Informace o programu: 

http://www.kamaradivzdelani.cz/grantova-rizeni 

Výzva 

 

Cílem grantového kola 2015 je: 

 podpořit projekty, jejichž prostřednictvím dojde k prohloubení spolupráce mezi základními 

školami (učiteli), rodiči žáků a žáky, což přispěje k posílení vnitřní motivace žáků o 

studium a vzdělání. 

 

Podpořeny budou jakékoli aktivity, které: 

- vedou k posílení motivace žáků o studium prostřednictvím zapojení rodiny do 

procesu vzdělávání, 

- vedou k posilování vzájemného vztahu mezi učiteli nebo vedením základních škol 

a rodiči žáků, 

- poskytují škole i rodičům zpětnou vazbu o potřebách dítěte v procesu vzdělávání. 

 

 Podpořit projekty, které prostřednictvím mentoringu či kolegiální podpory (spolupráce 

učitelů) zvyšují kvalitu učitelské práce, především ve smyslu vyhodnocování jejích dopadů 

na učení žáků. 

 

Podpořeny budou takové aktivity, které: 

- motivují učitele k reflexi vlastní práce a rozvíjí u nich dovednosti plánovat výuku, 

soustavně vyhodnocovat její dopady na učení každého žáka a na základě toho ji 

zkvalitňovat; 

- rozvíjí u učitelů komunikační a sociální dovednosti využitelné při kolegiální 

podpoře (spolupráci učitelů) a aplikují naučené dovednosti v praxi; 

- umožňují dlouhodobou systematickou společnou práci dvou a více učitelů týkající 

se přípravy, realizace i vyhodnocování výuky. 

 

Podpořeny budou projekty, které zapojí více škol. Preferovány budou projekty realizované v 

širším regionu (kraj, bývalý okres, několik obcí apod.), ideálně s možností jejich přenositelnosti a 

potenciálem dalšího rozvoje v dalších regionech ČR. Žádný z regionů ČR není vyloučen. 

Důležitým kritériem při hodnocení bude udržitelnost projektu - jeho případný rozvoj v dalším 

období. 

 

Celková maximální výše rozdělované podpory: 2,5 mil. Kč. Každý oprávněný příjemce může 

podat pouze jeden projekt v každé ze dvou kategorií. Projekt, na němž spolupracuje více 

organizací, musí být zastřešen jen jedním subjektem. Projekty mohou být podpořeny až do výše 

90 % celkových nákladů projektu. Zbývajících 10 % si příjemce projektu hradí ze svých zdrojů 

(možno i ze strukturálních fondů EU). 

Žadatelem mohou být: 

- spolky, 

- obecně prospěšné společnosti a ústavy ve smyslu občanského zákoníku, 

- evidované právnické osoby (včetně škol a církevních právnických osob). 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

mailto:info@kamaradivzdelani.cz
mailto:vystavel@czech-ba.cz
http://www.kamaradivzdelani.cz/grantova-rizeni
http://www.kamaradivzdelani.cz/sites/default/files/150601_nadacni_fond_2015_grantove_rizeni_final.pdf
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F.20 Nadace Preciosa  

Kontakt: 

Nadace Preciosa, Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou, Marcela Vojtíšková, e-mail: 

info@nadace.preciosa.cz, e-mail: marcela.vojtiskova@preciosa.com, tel.: 483 415 111, tel.: 488 

115 384 

Informace o programu: 

Nadace Preciosa vyhlašuje od roku 2001 každoročně grantové řízení (otevřené veřejné kolo 

rozdělování nadačních příspěvků) na podporu vzdělávání a školství a humanitárních a sociálních 

projektů z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za předchozí kalendářní rok.  

F.20.1 Veřejné otevřené výběrové řízení (grant) na podporu vzdělávání a 

školství 

Informace o programu: 

http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/granty.html 

 

Co podporuje: 

Odborná a vzdělávací činnost technických škol a škol s technickými směry studia. 

Žadatelem mohou být: 

 právnickým osobám (organizace a instituce), které jsou registrovány na území České 

republiky. 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit: 

- spolky (bývalá občanská sdružení) 

- obecně prospěšné společnosti 

- účelová zařízení církví 

- organizace zřízené státní správou a samosprávou (příspěvkové a rozpočtové 

veřejnoprávní organizace 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.20.2 Veřejné otevřené výběrové řízení (grant) na podporu 

humanitárních a sociálních projektů 

Informace o programu: 

http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/granty.html 

 

Rozvoj vybraného regionu - Turnovsko 

Podpora neziskových společností a aktivit především v oblasti sociální, vzdělávací, kulturní a 

sportovní. 

Žadatelem mohou být: 

 právnickým osobám (organizace a instituce), které jsou registrovány na území České 

republiky - nejlépe z Turnovska nebo tam působí. 

mailto:info@nadace.preciosa.cz
mailto:marcela.vojtiskova@preciosa.com
http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/granty.html
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Do výběrového řízení se mohou přihlásit: 

- spolky (bývalá občanská sdružení) 

- obecně prospěšné společnosti 

- účelová zařízení církví 

- organizace zřízené státní správou a samosprávou (příspěvkové a rozpočtové 

veřejnoprávní organizace) 

Termín uzávěrky: 

Je po termínu uzávěrky. 

F.21 Lesy ČR 

Kontakt: 

Ředitelství: 

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, tel.: 495 860 111, fax: 495 262 391, e-mail: 

lesycr@lesycr.cz, www.lesycr.cz 

 

Krajské ředitelství Brno: 

Jezuitská 13, Brno 602 00, tel.: 542 513 200, fax: 542 513 214, oi16@lesycr.cz 

Informace o programu: 

http://www.lesycr.cz/cs/home.ep/ 

http://www.lesycr.cz/oi16/krajske-reditelstvi-brno/hlavni-stranka.ep/ 

 

Nadační služba Lesů ČR již od roku 2009 neexistuje. O sponzorský dar si můžete zažádat 

prostřednictvím krajských ředitelství Lesů ČR. Ty 1 x do roka podporují menší regionální 

projekty. 

Termín uzávěrky: 

Žádost lze podat vždy na začátku nového roku. 

F.22 Nadační fond obětem holocaustu 

Kontakt: 

Nadační fond obětem holocaustu, Legerova 22/1854, 120 00 Praha 2 

Další informace: 

 PÉČE, PŘIPOMÍNKA a BUDOUCNOST 

- Bc. Andrea Fictumová, koordinátorka programů, e-mail: 

fictumova@fondholocaust.cz, tel.: 224 261 573, 737 905 629, fax: 224 262 563, 

http://www.fondholocaust.cz 

 

 OBNOVA 

- Mgr. Marta Malá, ředitelka, e-mail: mala@fondholocaust.cz, tel.: 224 261 615, 777 

331 937, fax: 224 262 563, http://www.fondholocaust.cz 

Informace o programu: 

http://www.fondholocaust.cz/ 

 

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech: 

mailto:lesycr@lesycr.cz
http://www.lesycr.cz/
mailto:oi16@lesycr.cz
http://www.lesycr.cz/cs/home.ep/
http://www.lesycr.cz/oi16/krajske-reditelstvi-brno/hlavni-stranka.ep/
mailto:fictumova@fondholocaust.cz
http://www.fondholocaust.cz/
mailto:mala@fondholocaust.cz
http://www.fondholocaust.cz/
http://www.fondholocaust.cz/
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F.22.1 Program PÉČE 

http://www.fondholocaust.cz/cs/program-pece 

 

 projekty sociální, zdravotní a psychologické péče o oběti holocaustu, i potřebné z řad 

druhé generace 

 preferujeme služby poskytované dle Standardů sociálních služeb Ministerstva práce a 

sociálních věcí a dle Zákona o sociálních službách 

 upřednostňujeme aktivizační služby (provoz denních center a další aktivity, které 

podporují kontakt s komunitou, terapeutické činnosti rozvíjející a udržující osobních a 

sociálních schopnosti klientů) 

 sociální práce a poradenství, domácí péče, pečovatelské služby, rezidenční péče, osobní 

asistence, paliativní péče, vzdělávání poskytovatelů služeb 

 

Mezi oblasti podpory patří: 

- Domácí péče 

Domácí péče patří mezi moderní služby, jejichž hlavním cílem je umožnit co nejdelší pobyt 

seniora v domácím prostředí (příp. omezit či zkrátit nutnost nemocniční péče) a dodat 

profesionální sociální a zdravotní služby do tohoto prostředí. Služby v terénu přinášejí seniorům 

důstojnost, nezávislost a bezpečí. 

 

- Rezidenční péče 

Kvalitní ústavní péče patří do nabídky služeb pro seniory stejně jako služby ostatní. NFOH 

preferuje podporu služeb splňujících standardy sociálních služeb. 

 

- Sociální práce v terénu 

Služby sociálních pracovníků pro klienty v terénu jsou počátkem a základní osou péče. Rozhovor 

s klientem o jeho potřebách, sociální poradenství, pomoc se získáním sociálních dávek, 

odškodnění, zprostředkování služeb dalších odborných pracovníků či dobrovolníků, společenský 

kontakt a umožnění kontaktu s blízkou komunitou. 

 

- Psychologická pomoc lidem s posttraumatickým syndromem 

Již mnoho let ukazují zahraniční výzkumy, že traumatická zkušenost holocaustu zásadně a trvale 

narušuje psychické zdraví nejen těch, kteří osobně persekuci prožili, ale přenáší se i na jejich 

rodiny, potomky. Tyto již tři generace lidí potřebují pomoc speciálně vyškolených odborníků. 

 

- Mapování potřeb židovských komunit v oblasti sociálních služeb a péče o seniory 

Podporujeme péči o členy židovských obcí – oběti holocaustu a projekty v sociální a zdravotní 

oblasti. Tyto aktivity jsou velmi často připravované členy a pro členy židovských komunit, proto 

jim věnujeme podporu i pozornost. 

 

- Oblasti podpory jsou závislé na pravidlech aktuálního výběrového řízení! 

- projekty sociální, zdravotní a psychologické péče o oběti holocaustu, i potřebné z 

řad druhé generace 

- preferujeme služby poskytované dle Standardů sociálních služeb Ministerstva práce 

a sociálních věcí a dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

- upřednostňujeme aktivizační služby (provoz denních center a další aktivity, které 

podporují kontakt s komunitou, terapeutické činnosti rozvíjející a udržující 

osobních a sociálních schopnosti klientů) 

- sociální práce a poradenství 

- domácí péče, pečovatelské služby 

- rezidenční péče 

http://www.fondholocaust.cz/cs/program-pece


Katalog dotací - Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016                     577 

- osobní asistence 

- vzdělávání poskytovatelů služeb. 

 

NFOH v tomto programu rozdělí 4,5 mil. Kč. Není stanovena maximální částka na jeden projekt. 

Minimální částka nadačního příspěvku je 10 000 Kč. 

F.22.2 Program PŘIPOMÍNKA 

Informace o programu: 

http://www.fondholocaust.cz/cs/program-pripominka 

 

Program podpory projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávacích 

aktivit o holocaustu. 

 

 projekty sloužící k důstojné připomínce židovských a romských obětí holocaustu 

 preferujeme vzdělávání mládeže, studentů základních a středních škol, zejména odborně 

vedené projekty, do kterých jsou zapojeni pamětníci šoa 

 např. přednášky, semináře, workshopy, výstavy, vzpomínkové akce, publikace, 

dokumentace a výzkumné práce 

 

Mezi oblasti naší podpory patří: 

- Výstavy fotografií, dětských prací a materiálů, které připomínají holocaust. 

- Koncerty vážné, tradiční židovské i romské hudby a taneční či divadelní 

představení 

- Publikační činnost - vzpomínky přeživších, historické studie a další 

- Památníky a pamětní desky připomínající místní židovské i romské komunity a 

oběti holocaustu. 

- Konference a semináře pro odbornou i laickou veřejnou 

- Výukové programy a besedy s přeživšími pro děti, pedagogy i veřejnost.    

- Výzkumná činnost – sběr výpovědí pamětníků, studium a archivace historických 

dat 

- Oblasti podpory jsou závislé na pravidlech aktuálního výběrového řízení! 

 

NFOH rozdělí v tomto grantovém kole celkem 3 000 000 Kč. Není stanovena maximální částka, o 

kterou lze žádat. Minimální částka nadačního příspěvku je 10 000 Kč. 

F.22.3 Program OBNOVA 

http://www.fondholocaust.cz/cs/program-obnova 

 

Program pro rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na 

území České republiky. 

 

 projekty opravy a údržby židovských movitých a nemovitých památek, zejména synagog, 

historicky cenných budov a hřbitovů 

 dokumentace hřbitovů 

 odborně vedené projekty údržby hřbitovů s aktivním zapojením mládeže, veřejnosti 

 

Mezi oblasti naší podpory patří: 

http://www.fondholocaust.cz/cs/program-pripominka
http://www.fondholocaust.cz/cs/program-obnova
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- Židovskými památkami rozumíme všechny movité a nemovité věci, nebo jejich 

soubory, dokládající náboženské způsoby, historický vývoj, tvůrčí schopnosti a 

život židovské komunity nebo jejích příslušníků. Zapsání památky do Ústředního 

seznamu MK ČR památek chráněných státem není v tomto směru podmínkou 

nezbytnou. Jedná se především o hřbitovy, synagogy a další historicky cenné 

budovy. 

- Podporujeme rozsáhlý soubor činností, které obecně směřující k uvedení památky, 

poškozené zejména dlouhodobým znemožněním údržby, neodbornými opravami a 

stavebními úpravami, erozí a vandalismem, do stavu odpovídajícímu originální 

podobě památky v době jejího vzniku. Případně obnovují památku do podoby, 

která zachycuje maximum nejcennějších architektonických a umělecko řemeslných 

prvků a zároveň umožňuje využití v současnosti. 

 

Mimořádně vyhlašujeme výběrové řízení v programu OBNOVA pro projekty realizované ještě v 

roce 2015. Podmínky výběrového řízení, formuláře a přílohy najdete zde. 

 

NFOH rozdělí v tomto grantovém kole celkem 13 000 000 Kč. Není stanovena maximální částka, 

o kterou lze žádat. Minimální částka nadačního příspěvku je 10 000 Kč. 

F.22.4 Program BUDOUCNOST 

Informace o programu: 

http://www.fondholocaust.cz/cs/program-budoucnost 

 

Program podpory vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu a rozvoje židovských komunit. 

 

 projekty vzdělávání v judaismu a rozvoje židovských komunit 

 aktivity, které pomáhají zachovat židovské tradice, nebo je přibližují široké veřejnosti 

 projekty prevence proti projevům antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu 

 např. přednášky, semináře, workshopy, programy židovských školek a škol, měsíčníky a 

zpravodaje židovských organizací, festivaly židovské kultury 

 

Mezi oblasti naší podpory patří: 

- Výukové programy a přednášky o judaismu pro členy židovských obcí a veřejnost 

(projekty spjaté s náboženstvím, historií, tradicemi a kulturou Židů – kromě období 

holocaustu) 

- Publikační činnost – periodika židovských obcí a organizací, publikace vztahující 

se k judaismu 

- Kulturní a společenská setkání při příležitosti židovských svátků 

- Rozvoj židovských komunit – podpora managementu židovských obcí a organizací. 

Tato oblast bude podporována pouze v případě získání zdrojů pomocí fundraisingu 

- Oblasti podpory jsou závislé na pravidlech aktuálního výběrového řízení! 

 

NFOH rozdělí v tomto grantovém kole celkem 1 000 000 Kč. Maximální žádaná částka na jeden 

je projekt 100 000 Kč. Minimální částka nadačního příspěvku je 10 000 Kč. 

F.22.4.1 Podprogram NAŠE BUDOUCNOST 

 projekty podporující židovské rodiny za účelem rozvoje židovské komunity v ČR 

http://www.fondholocaust.cz/sites/default/files/files/gp_obnova2016.pdf
http://www.fondholocaust.cz/cs/program-budoucnost
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 • např. vzdělávací a kulturní programy, setkávání, výlety, pobyty, oslavy svátků 

 

NFOH rozdělí v tomto grantovém kole celkem 500 000 Kč. Maximální žádaná částka na jeden je 

projekt 100 000 Kč. Minimální částka nadačního příspěvku je 10 000 Kč. 

Žadatelem mohou být: 

- organizace sdružené ve Federaci židovských obcí v České republice 

- spolky 

- obecně prospěšné společnosti 

- účelová zařízení církví a náboženských společenství 

- veřejnoprávní instituce 

- příspěvkové a další organizace registrované v České republice. 

Termín uzávěrky: 

21. ZÁŘÍ 2016. (Obvykle je uzávěrka v září.) 

F.23 Nadace sv. Františka z Assisi - Primární a sekundární 

prevence interrupce 

Kontakt: 

Nadace sv. Františka z Assisi, Ing. David Cichra, E. Krásnohorské 59, 618 00 Brno, e-mail: 

nadace.svfr@seznam.cz, fax: 543 331 527, tel.: 608 879 663  

Informace o programu: 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/index2.php 

 

V oblasti primární prevence Nadace podporuje: 

- výchovně vzdělávací projekty pro děti a mládež, jež mají za cíl vedení k odpovědnému 

rodičovství, a tak nejen že působí na budoucí snížení potratovosti, ale umožňují i 

předcházet nechtěnému těhotenství, s nímž jsou spojeny další patologické jevy (např. 

CAN), 

- projekty zacílené na vydávání osvětových publikací zaměřených na ochranu nenarozeného 

života. 

 

V oblasti sekundární prevence Nadace podporuje: 

- projekty zaměřené na budování a provozování azylových domovů pro nastávající matky, 

které se kvůli svému těhotenství dostaly do obtížné životní situace, v níž je zabezpečení 

jejich základních životních potřeb, i potřeb dítěte, ohroženo; při výběru projektu budou 

preferovány ty, které klientkám kromě ubytování nabízí i sociální program;  

- projekty poskytující poradenské a psychoterapeutické služby pro těhotné ženy v tísni;  

- projekty na školení a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků neziskového sektoru, jež 

pracují na poli prevence sociálně patologického jevu interrupce. 

 

Co podporuje: 

- osobní náklady, materiálové náklady, nemateriálové náklady, investiční náklady. 

Žadatelem mohou být: 

Nadační příspěvek z výnosu z příspěvku NIF může být poskytován pouze nestátním neziskovým 

organizacím, jež jsou v souladu se zákonem řádně registrovány v ČR. Třetími osobami mohou 

být: 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/index2.php
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- občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví; 

- nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80 % příspěvku bude použito na nadační 

příspěvky třetí osobě a nejvýše 20 % na správu nadace nebo navýšení nadačního jmění; 

- veřejnoprávní instituce; 

- příspěvkové a rozpočtové organizace za předpokladu, že samy vloží nejméně 50 % 

finančních prostředků na předmětný projekt. 

Termín uzávěrky: 

15. 11. 2016 


