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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 

 

Přehled uzávěrek dotací 

Katalog dotací 

 

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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Průběžné výzvy k předkládání žádostí 
 

Průběžně: Nadace VIA - Techsoup Česká republika 

Tematická oblast Služby pro neziskové organizace 

Stručný popis 
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. 

Oprávnění 
žadatelé 

charitativní organizace a zařízení zřízená církvemi 
nadace, nadační fondy 

občanská sdružení 

obecně prospěšné společnosti 
veřejné knihovny 

Popis v katalogu  Katalog str. 548 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

Průběžně: Dotační program JMK, Oblast životního prostředí -  Hospodaření v lesích 

2013 - 2019 
Tematická oblast Životní prostředí – péče o lesní ekosystémy 

Stručný popis 

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: 

 
- přirozená obnova a umělá obnova síjí 

- umělá obnova sadbou první 

- zajištění lesních porostů1 v zákonné lhůtě 
 

- 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). 

Oprávnění 
žadatelé 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 477 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

Průběžně: Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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. 

Nadace poskytuje granty organizacím, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace, v těchto oblastech: 
zdravotnictví, vzdělání, sociální, lidská práva. 

Oprávnění 

žadatelé 

občanská sdružení 

účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti 
školy 

obce  

fyzické osoby, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace. 

Uzávěrky: 

25. února a 25. srpna - Fond vzdělání 

20. 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 
O příspěvek z programu Cesty k integraci lze žádat průběžně po celém roce 

Popis v katalogu  Katalog str. 556 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/techsoup-ceska-republika-sdruzeni-via-2013
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2587-506-Pravidla+pro+poskytovani+financni+podpory+na+hospodareni+v+lesich+v+Jihomoravskem+kraji+2013-2019.aspx
http://www.vdv.cz/poskytovani-grantu/zakladni-informace/
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Průběžně: Program Kreativní Evropa 2014 - 2020 

Tematická oblast Kultura, Občanská vybavenost 

Projekty na budování partnerství 

Stručný popis 

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. 

1.1 EAC/S16/2013 : Projekty evropské spolupráce 
1.2 EAC/S18/2013 : Evropské sítě 

1.3 EAC/S17/2013: Evropské platformy 

1.4 EAC/S19/2013 : Projekty literárního překladu 
 

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. 

 
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 

Oprávnění 

žadatelé 

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. 

Uzávěrky: 

Projekty evropské spolupráce, nejbližší termín uzávěrky je 7. 10. 2015 ve 12.00 CET/CEST a dále každoročně do roku 

2019 první středu v měsíci říjnu. 

Literární překlady, 

- kategorie 1 – 4. února 2015 (vyhlášení vždy v prosinci s uzávěrkou 1. středu v únoru aktuálního roku) 

- kategorie 2 – 1. února 2017 

Evropské sítě, 

- Vyhlášení - červenec 2016 

- Uzávěrka - první středa říjen 2016. 

Evropské platformy, 
- Uzávěrka – 25. 2. 2015 

- Vyhlášení - červenec 2016 

- Uzávěrka - první středa říjen 2016. 

Popis v katalogu  Katalog str. 245 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

 

Průběžně: Státní fond rozvoje bydlení – Úvěry na výstavbu nájemních bytů 
Tematická oblast Bydlení 

Stručný popis 

Úvěr bude poskytován právnickým a fyzickým osobám (včetně obcí a měst) na výstavbu nájemních bytů v nových 

bytových domech, na takové stavební změny existujících staveb, ze kterých vzniknou nájemní byty v bytových domech 

(rekonstrukcí nebytových prostorů nebo bytů nezpůsobilé k bydlení, nástavbou, vestavbou). Úvěr není možné čerpat na 
výstavbu ani rekonstrukci rodinných domků. 

Cílem je podpořit nejen novou výstavbu nájemních bytů, především pro vymezené skupiny obyvatel, ale také umožnit 

přestavby a rekonstrukce již existujících objektů, které původně nebyly určeny k bydlení nebo v nich nejsou byty 

způsobilé k bydlení. 

Oprávnění 

žadatelé 
právnickým a fyzickým osobám (včetně obcí a měst). 

Popis v katalogu  Katalog str. 309 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

 

 

 

http://www.programculture.cz/cs/kreativni-evropa-2014-2020
http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-vystavbu-najemnich-bytu.html
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Průběžně: Státní fond rozvoje bydlení – Úvěry na modernizaci bytů pro obce 

Tematická oblast Bydlení 

Stručný popis 

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. 

Obec musí mít zřízen peněžní - úvěrový fond a schválená pravidla pro použití prostředků tohoto fondu. 

Oprávnění 
žadatelé 

obec 

Popis v katalogu  Katalog str. 310 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

 

Průběžně: Státní fond rozvoje bydlení – PANEL 2013+ 
Tematická oblast Regenerace domovního fondu pro bydlení  

Stručný popis 

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, 

aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. 

- již od Referenční sazby Evropské komise, která je od 1. března 2013 0,88% p.a. 
 

- standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru 

Oprávnění 
žadatelé 

družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový 
dům. 

Popis v katalogu  Katalog str. 312 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

 

Průběžně: Ministerstvo obrany – Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 

Tematická oblast Obnova památek 
Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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.). 

Oprávnění 

žadatelé 
vlastník válečného hrobu, vlastník nemovitosti 

Popis v katalogu  Katalog str. 419 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

 

Průběžně: Česko-německý fond budoucnosti 

Tematická oblast 
Projekty na budování partnerství 

Občanská vybavenost, kultura 
Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Posláním Fondu je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a 

rozšiřovat formy spolupráce podporou společných projektů. 

 
Oblasti programů: Mládež; Školy a vzdělávání; Sociální projekty a menšiny; Stavební projekty; Dialogy; Ekologie; 

Kultura; Publikace, věda; Stipendia Fondu budoucnosti. 

Oprávnění 

žadatelé 
žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým partnerem. 

Uzávěrky: 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 556 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-modernizaci-bytu-pro-obce.html
http://www.sfrb.cz/o-sfrb/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=137&cHash=cffcf4908f6facd329a2ff48f0cde077
http://www.valecnehroby.army.cz/htm/4_0.html
http://www.fondbudoucnosti.cz/
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Průběžně: Nadace Academia medica pragensis – nadační příspěvky 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

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 
g. podpora lektorské práce 

Oprávnění 

žadatelé 

občanským sdružením,  

účelovým zařízením církví,  

obecně prospěšným společnostem,  
školám,  

obcím a fyzickým osobám, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace. 

Popis v katalogu  Katalog str. 563 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

Průběžně: Nadace Charty 77 – Konto bariéry: Počítače proti bariérám 
Tematická oblast Vzdělávání  

Stručný popis 

Co podporuje: 
 

 

sloužící jako kompenzační pomůcka, která umožňuje nebo usnadňuje komunikci s okolím (hlasové 
výstupy, speciální velkoplošné klávesnice, trackbally apod.) 

 

V rámci projektu je možné zažádat o software a použitou výpočetní techniku. 

Oprávnění 

žadatelé 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 567 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 
 

Průběžně: Regionální rozvojový fond – úvěry na podporu podnikání a rozvoj 

technické infrastruktury 
Tematická oblast Rozvoj podnikání, infrastruktura 

Stručný popis 

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: 

i) dopravní infrastruktury (místní komunikace a jejich osvětlení, podchody, zastávky místní dopravy, světelná dopravní 
signalizace, parkovací stání), 

j) technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, včetně čistíren odpadních vod, plynofikace, elektrifikace včetně 

trafostanic). 
b) na výstavbu a rozvoj průmyslových zón: 

k) terénní úpravy, včetně přípravy území, 

l) přístupové komunikace, 
m) potřebná infrastruktura (vodovod, rozvod plynu, kanalizace, ČOV), 

n) přípojky elektrické energie (včetně trafostanic), 

o) výstavba městské dopravní a technické infrastruktury pro podporu podnikání, 

http://www.medical-academy.cz/
http://www.kontobariery.cz/Projekty/Pocitace-proti-barieram.aspx
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p) výstavba nájemních nemovitostí pro podnikání (úvěr z RRF nelze využít na nákup existujících budov), 

q) využití starých průmyslových areálů (brownfields) pro podnikání, výkupy majetku v případech potřebného scelení 

vlastnictví. 

Oprávnění žadatelé Města a obce na území České republiky, s výjimkou hlavního města Prahy 

Popis v katalogu Katalog str. 255 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

Průběžně: Nadace ČEZ – Projekt Oranžové hřiště a Podpora regionů 
Tématická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

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. 

- 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. 

- Termín uzávěrky: Od 1. října 2013, konečný termín není určen. Žádosti můžete podávat průběžně. 

Oprávnění žadatelé Právnické osoby 

Popis v katalogu  Katalog str. 560 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

průběžně: Dotační program JMK, Oblast životního prostředí – Vodní hospodářství 
Tematická oblast ŽP 

Vodohospodářská infrastruktura 

Stručný popis 

Předmětem dotace je podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními 
podprogramy. 

 

 
 

Předmětem dotace jsou investiční záměry ve vodním hospodářství v oblasti ochrany obyvatelstva a majetku před 

povodněmi. 
Dotaci nelze poskytnout na opatření, která jsou běžnou údržbou, opravou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka 

vodního díla. 

Oprávnění žadatelé - obce, svazky obcí dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

Popis v katalogu  Katalog str. 476 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

průběžně: Dotační program JMK – Individuální dotace 
Tematická oblast Individuální dotace 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé fyzické osoby, které mají bydliště (trvalý pobyt) nebo místo podnikání na území Jihomoravského kraje 

právnické osoby, které mají sídlo na území Jihomoravského kraje 

Popis v katalogu  Katalog str. 519 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

http://www.crr.cz/cs/regiony/region-rozvojovy-fond/
http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2070-506-Dotacni+program+v+oblasti+vodniho+hospodarstvi.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1964-506-Individualni+dotace+JMK+2016.aspx
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průběžně: Ministerstvo zemědělství – Podpora v oblasti lesního hospodářství a 

myslivosti  
Tematická oblast Životní prostředí - Péče o lesní ekosystémy - myslivost 

Stručný popis 

POZOR změna pravidel – viz. Katalog dotací 

Příspěvky: 

Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese 

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku 
Příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin 

Příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 

Příspěvek na ochranu lesa 
Příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr 

Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v 

digitální formě pro potřeby státní správy lesů 

Příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 

- Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře 

- Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního 
- Příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy 

- Příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin 

- Příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře 

Příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců 

- příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů 

- Příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců 
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 

kalendářního roku, ve kterém došlo k realizaci předmětu finančního příspěvku. 

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. 

Oprávnění žadatelé 
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa 

- uživatelé honitby 
- vlastník loveckého psa nebo dravce 

Popis v katalogu  Katalog str. 343 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

průběžně: Ministerstvo zemědělství – Nové programy zaměřené na oblast rozvoje 

podnikání v odvětví lesního hospodářství a zpracování dřeva 
Tematická oblast Podpora podnikání – lesní hospodářství 

Stručný popis 

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. 

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. 

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. 
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. 

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. 

Oprávnění žadatelé - viz výše 

Popis v katalogu  Katalog str. 349 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/nove-dotacni-programy-pgrlf-29072015.html
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průběžně: Erasmus + 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta - Projekty na vzdělávání - Projekty na budování partnerství 

Stručný popis 

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. 

 

Struktura: 
Klíčová akce 1: Mobilita jednotlivců 

Klíčová akce 2: Spolupráce pro inovaci a výměnu dobré praxe 
Klíčová akce 3: Podpora politických reforem 

Program Erasmus+ je otevřen účasti těchto zemí: 

Tyto země se mohou plně účastnit všech akcí programu Erasmus+: 
 

 

 
 

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 

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 

Oprávnění žadatelé 

- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 241 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde a zde 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm
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průběžně: Ministerstvo zemědělství – Poskytování finančních prostředků v oblasti vod 

Tematická oblast Životní prostředí, Protipovodňová opatření 
Opatření k péči o vodní ekosystémy 

Stručný popis 

Finanční prostředky se poskytují pro rok 2014 zejména na: 

tních právních předpisů, 

 

programového financování podle zvláštních právních předpisů. 

2 A. Podpora prevence před povodněmi 

Podpora se poskytuje v rámci programů: 

 

V rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ se podpora poskytuje na technická protipovodňová 
opatření, 

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod 

Podpora se poskytuje v rámci programu: 
 

Předmět podpory: 

Náprava povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních tocích a souvisejících 
vodních dílech ve vlastnictví státu. 

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 2014 

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a 

suchem 
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. 

Oprávnění žadatelé Bližší rozpis ve výzvě 

Popis v katalogu  Katalog str. 339 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

průběžně: Finanční pomoc Švýcarska – Program INOSTART 
Tematická oblast Podpora podnikání 

Stručný popis 

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. 

Výhody programu INOSTART 

telů. 

 

 
rogramu k 

dispozici zdarma. 

 

 

 

Oprávnění žadatelé 
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 

Popis v katalogu  Katalog str. 307 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/
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
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průběžně: Státní fond rozvoje bydlení – Záruky za splácení úvěrů na výstavbu 

nájemních bytů  
Tematická oblast bydlení 

Stručný popis 

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. 

 
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). 

Oprávnění žadatelé město, obec, bytové družstvo, soukromá firma, soukromá fyzická osoba 

Popis v katalogu  Katalog str. 311 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

 

průběžně: Program Horizont 2020  
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

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. 
Program je strukturován do konkrétních oblastí: 

Vynikající věda 

Priorita Vynikající věda podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho provozování. 
Vedoucí postavení evropského průmyslu 

Cílem priority Vedoucí postavení evropského průmyslu je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu 

Společenské výzvy 
V prioritě Společenské výzvy bude podporován výzkum, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se 

potýká evropská společnost 

EIT, JRC / horizontální aktivity / EURATOM 

Oprávnění žadatelé Otevřené výzvy zde. 

Popis v katalogu  Katalog str. 253 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

průběžně: Purkyňova nadace – Památky a občané  
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 557 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

http://www.sfrb.cz/programy/zaruky-za-splaceni-uveru-na-vystavbu-najemnich-bytu/
http://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy
http://www.h2020.cz/cs
http://www.purknadace.cz/
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Průběžně – obvykle do 30. 6.: Ministerstvo kultury ČR - Program restaurování 

movitých kulturních památek 
Tematická oblast Obnova památek 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé vlastník nebo organizace vykonávající k movité kulturní památce právo hospodaření 

Popis v katalogu  Katalog str. 405 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

Průběžně: MŠMT ČR – Prevence rizikového chování 
Tematická oblast Prevence rizik 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 432 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  
 

 

 

 

 

Průběžně – obvykle do 15. 6.: Ministerstvo kultury ČR – Program regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón / Obnova nepamátkového objektu 
Tematická oblast Obnova památek 

Stručný popis 

Program je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, 
prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. 

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. 
 

Vlastníci kulturních památek předloží formuláře městu (obci) do 15. Března 2015. 

Město (obec) pak předloží Ministerstvu kultury písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace do 3. dubna 2015. 
Žádost na obnovu nepamátkového objektu podává vlastník – obec, město písemně (originál!) do 15. 6. kalendářního roku. 

Oprávnění žadatelé města a obce, kraje, církve, jiné právnické a fyzické osoby 

Popis v katalogu  Katalog str. 403 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně: Státní fond rozvoje bydlení – Program Živel 
Tematická oblast Bydlení 

https://www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Stručný popis 

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: 

 
 

 

 
 

 

Forma podpory: 

- úvěry na opravu, výstavbu nebo pořízení obydlí 

- navýšení úvěru při realizaci protipovodňových opatření (tj. stavební a technická ochrana obydlí). 

Oprávnění 
žadatelé 

V zásadě osoba postižená živelní pohromou, tedy: 

- obec, kraj nebo jiná právnická osoba, která je vlastníkem obydlí, 
- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 314 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně (do 31. 10. kalend. roku): Ministerstvo zemědělství ČR - Podpora obnovy a 

budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí  
Tematická oblast Infrastruktura, Podpora zemědělského podnikání 

Stručný popis 

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 

b) Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí 

Oprávnění 

žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 342 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně (nejpozději do 31. 3. 2017): IROP – Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1: 

Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 

silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T  
Tematická oblast Infrastruktura - silnice 

Stručný popis 

Podporované aktivity: 

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

funkce silnic vyšší třídy. 
 

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 podporovanou aktivitou je realizace staveb: 

 silnic III. třídy, které plní 

funkce silnic vyšší třídy, včetně budování obchvatů sídel, technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů a 

výstavby okružních křižovatek, 
ci 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 

http://www.sfrb.cz/programy/program-zivel/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/program-129-160-podprogram-129-162.html


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016  

 

 

12 

 
 

 
 

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. 

Oprávnění 
žadatelé 

Kraje,  
organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy 

Popis v katalogu  Katalog str. 54 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně (nejpozději do 31. 3. 2017): IROP – Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.3: 

Podpora pořizování a uplatnění dokumentů územního rozvoje  - územní plány 
Tematická oblast Územně plánovací dokumentace 

Stručný popis 

Podporované aktivity: 

 
 

- 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. 

 

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. 
 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt vč. DPH: 

 
 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Celková alokace výzvy je 630 000 000 Kč. 

Oprávnění 
žadatelé - obce s rozšířenou působností 

Popis v katalogu  Katalog str. 94 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně (nejpozději do 31. 3. 2017): IROP – Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.3: 

Podpora pořizování a uplatnění dokumentů územního rozvoje  - regulační plány 
Tematická oblast Územně plánovací dokumentace 

Stručný popis 

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. 

 

Podporované aktivity: 
Zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí. 

 

Indikátory: 
- Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií 

– 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. 

Oprávnění 

žadatelé - obce s rozšířenou působností 

Popis v katalogu  Katalog str. 96 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

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/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/IROP/Vyhlaseni-vyzvy-c-2-Uzemni-plany
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-3-Regulacni-plany
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Průběžně: Program Zelená úsporám  - rodinné domy 
Tematická oblast Úspora energií 

Stručný popis 

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. 

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 

- výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy 

 dílčí i komplexní opatření 
 

B. Výstavba 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 
Podoblast B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 

Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy 

Podoblast B.4 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III 
 

C. Efektivní využití zdrojů energie 

šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) 

 

 
káváním tepla z odpadního vzduchu 

Oprávnění 
žadatelé Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby 

Popis v katalogu  Katalog str. 380 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně: Program Zelená úsporám  - bytové domy 
Tematická oblast Úspora energií 

Stručný popis 

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy zahrnuje následující oblast podpory: 

 

 

- 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 

 

 

- 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 

Oprávnění 

žadatelé 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 384 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/
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Průběžně: Ministerstvo kultury ČR – Regionální a národnostní kultura   

Tematická oblast Kulturní a sportovní akce, setkávání 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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) 

Oprávnění 
žadatelé - různé 

Popis v katalogu  Katalog str. 408 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně: Ministerstvo zemědělství ČR – Dotace na zalesňování zemědělské půdy   
Tematická oblast ŽP – péče o lesní ekosystémy 

Stručný popis 

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“), 

 na ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku, a to po dobu 10 let počínaje rokem 

následujícím po roce zalesnění („náhrada“). 

Oprávnění 

žadatelé 

 

 

lastníkem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu většiny spoluvlastníků 

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, 

 

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, 
 

Popis v katalogu  Katalog str. 350 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně: Program OBEC 2   
Tematická oblast Úvěry 

Stručný popis 

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. 
 

Cílem programu je financování investic k zachování a rozvoji infrastruktury obcí zvyšujících kvalitu života obyvatel.  
 

Úvěry jsou poskytovány za těchto podmínek: 

 
č, maximálně 250 mil. Kč. 

splatit). 
ních dokladů, 

nedočerpání úvěru nepodléhá sankci. 

 

podmínek na finančním trhu. 

úvěrových zdrojů. 

 

Úvěr lze čerpat pouze na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně nákupu pozemků a zpracování 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2016-263945/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/dotace-na-zalesnovani-zemedelske-pudy.html
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projektové dokumentace (DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje). 

 

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) 

 

Oprávnění 
žadatelé 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 256 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně:  Program municipálních úvěrů MUFIS 2 
Tematická oblast Úvěry 

Stručný popis 

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: 

 

u (úvěr lze bez sankce předčasně splatit) 

sazby se stanovuje individuálně podle podmínek na finančním trhu 

2 let od data podpisu smlouvy o úvěru na základě předložených daňových či účetních 
dokladů (nedočerpání úvěru není sankcionováno) 

 

pro svazky obcí nebo úvěrů se zvýšeným úvěrovým rizikem. 
 

Úvěry jsou poskytovány na pořízení nebo rekonstrukci majetku v těchto oblastech: 

h 
toků apod.), 

 

 
 

 

vní signalizace, 

dopravy, 

 
ky, využití obnovitelných zdrojů energie, 

 

ektu s 
ČMZRB). 

Oprávnění 

žadatelé 
obce na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy nebo svazky obcí s výjimkou těch, jejichž členem je 

hlavní město Praha 

Popis v katalogu  Katalog str. 258 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně: MŠMT ČR – Státní podpora sportu   
Tematická oblast Sportovní akce 

Stručný popis 

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. 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-obec
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-mufis-2
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Pro rok 2016 se vyhlašují programy s obsahovým vymezením na podporu - Neinvestiční prostředky: 

- 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. 

- Sportovně talentovaná mládež 

Podpora sportovní přípravy talentů věkové kategorie 6 – 15 let a 15 -19 až 23 

let prostřednictvím sportovních svazů. 

- Činnost sportovních organizací 

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně ústředí. 

- Údržba a provoz sportovních zařízení 

Podpora, která přímo souvisí s udržováním a provozováním sportovních 
zařízení ve vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu spolku. 

- Činnost sportovních svazů 

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory 
ústředí. Podpora činnosti zajišťující postupové sportovní soutěže. 

- Významné sportovní akce 

Podpora významných sportovních akcí pořádaných v ČR. 

- 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 

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí, ale i krajských, regionálních článků 
organizační struktury spolků v oblasti zdravotně handicapovaných sportovců. 

- Organizace sportu ve sportovních klubech 

Podpora organizace sportu v základních článcích spolků (v TJ a SK). 

- Organizace školního sportu 

Podpora organizace školního a univerzitního sportu včetně účasti na mezinárodních akcích. 

 

- Projekty pro sportování veřejnosti 

Podpora jednorázových akcí, kampaní a testování výkonnostní úrovně a ověřování fyzické zdatnosti 

 

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. 

 

Oprávnění 

žadatelé 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 430 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně (každý 1. čtvrtek v měsíci) : Nadace VIA – Rychlé granty / Města z jiného 

těsta 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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… 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016
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Průběžně: Ministerstvo zemědělství ČR - 2 A. Podpora prevence před povodněmi 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Prevence rizik 

Termíny uzávěrek 

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. 

Stručný popis 

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. 

 
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). 

 

Maximální výše grantu je 30 000,-. 

Oprávnění 

žadatelé 
- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 537 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

Průběžně (září 2016) : LIFE 2014 – 2020 – Tradiční projekty 
Tematická oblast Životní prostředí 

Stručný popis 

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. 

 
Očekávané konečné termíny výzvy 2016: 

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 

 
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 

Oprávnění 
žadatelé  

Popis v katalogu  Katalog str. 250 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/
http://www.mzp.cz/cz/tradicni_projekty
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Oprávnění žadatelé 

-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 

Popis v katalogu  Katalog str. 339 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete  zde 

 

 

 

Výzvy s ukončením příjmu žádosti k datu: 
 

 

 

1. 8. 2016: Ministerstvo zdravotnictví ČR - Program na podporu činnosti NNO 

působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2016 

Tematická oblast Infrastruktura pro zdravotnictví 
Vzdělávání 

Stručný popis 

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. 
 

 

 

ích 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: 
 

ných zdravotnických strategií 

 
 

Oprávnění žadatelé 

- 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.,  

- 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., 

Popis v katalogu  Katalog str. 470 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/file/441937/Pravidla_MZe.pdf
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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2. 8. 2016: Integrovaný regionální operační program – PO 3, SC 3.1: Muzea – Výzva č. 

21 

Tematická oblast Infrastruktura pro kulturu 

Stručný popis 

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. 

 

Hlavní podporované aktivity 

chniky, 

 

 
konstrukce), 

prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou hybností), 
hrany 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), 

-restaurování sbírkových předmětů, 

 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), 

 
rizaci, 

– pokud jsou součástí expozic (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování, 

úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí), 
-restaurátorských dílen, pořízení jejich nezbytného vybavení a zařízení. 

Oprávnění žadatelé vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. 

Popis v katalogu  Katalog str. 83 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

2. 8. 2016: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO I, IP 1, SC 1: Zvýšení mezinárodní 

kvality výzkumu a jeho výsledků - Výzkumné infrastruktury 
Tematická oblast Infrastruktura pro vědu a výzkum a inovace 

Stručný popis 

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. 

 

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 

Oprávnění 

žadatelé 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 124 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-013-vyzkumne-infrastruktury
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5. 8. 2016: Ministerstvo vnitra ČR – Fond pro vnitřní bezpečnost / Výzva č. 5 Výzva 

pro Policii ČR – podpora společné vízové politiky 
Tematická oblast Prevence rizik 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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: 
 

 

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“. 

Oprávnění žadatelé Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium 

Popis v katalogu  Katalog str. 397 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

5. 8. 2016: Dotační program JMK, Oblast regionálního rozvoje: Podpora rozvoje 

cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016  
Tematická oblast Cyklostezky 

Stručný popis 

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: 

 Výstavba, rekonstrukce, opravy cyklostezek a související doplňková infrastruktura 
 Značení cyklotras a cyklostezek  

 Projektová dokumentace 

Oprávnění žadatelé 

- 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 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 484 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

5. 8. 2016: Ministerstvo kultury ČR – Nekomerční projekty z oblasti knihoven 2016 

Tematická oblast Informační společnost 

Rozvoj knihoven 

Stručný popis 

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: 

- 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.  

Oprávnění žadatelé 
- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 413 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/isf-vyzva-c-5.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4497-506-Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+dopravy+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2016.aspx
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-2-kola-vyberoveho-dotacniho-rizeni-visk-1-1427.html
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6. 8. 2016: Ministerstvo kultury ČR – Odbor zahraniční vztahy: Měsíc české a 

slovenské kulturní vzájemnosti 

Tematická oblast Budování partnerství 
Kulturní akce 

Stručný popis 

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;  

- 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.    

 
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 

Oprávnění žadatelé Pořadatelé kulturních akcí 

Popis v katalogu  Katalog str. 415 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

15. 8. 2016: OP Zaměstnanost – PO 1, IP 1.1: Specifická výzva na vybrané cílové 

skupiny 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Podpora zaměstnanosti 

Stručný popis 

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): 

 

 
ní aktivity; 

 

 
 

ní nových pracovních 

míst; 
 

 

vy. 

Oprávnění žadatelé 

 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 158 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

https://www.mkcr.cz/mesic-ceske-a-slovenske-kulturni-vzajemnosti-2016-1430.html
https://www.esfcr.cz/vyzva-053-opz


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016  

 

 

22 

 

26. 8. 2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu – Program EFEKT 2016 – II. kolo 
Tematická oblast Úspora energií 

Plánování 

Stručný popis 

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 

 
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. 

Oprávnění žadatelé Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba), komory, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, spolky, obecně 
prospěšné společnosti, sdružení právnických osob. 

Popis v katalogu  Katalog str. 334 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

30. 8. 2016: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO II, IP 1, SC 1, 2, 4: ESF výzva pro 

vysoké školy (č. 02/16/015) 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Výzva se vztahuje ke Specifickým cílům: 

– Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce 
- Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických 

minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů 

- Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol 
 

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. 

 

http://www.mpo.cz/dokument178454.html
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Stručný popis 

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 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 

Oprávnění žadatelé 

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). 

Popis v katalogu  Katalog str. 133 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

31. 8. 2016: Nadace Zdraví pro Moravu 

Tematická oblast Sociální a zdravotní služby 

Infrastruktura 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění 

žadatelé 
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, ostatní rozpočtové nebo příspěvkové organizace 

a dále jednotlivci – individuální žadatelé prostřednictvím organizací. 

Popis v katalogu  Katalog str. 558 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 8. 2016: Ministerstvo kultury ČR -  Integrovaný systém ochrany movitého 

kulturního dědictví, část C  
Tematická oblast Životní prostředí 

Stručný popis 

Program je rozdělen do těchto částí: 

A. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a 

mechanickými zábranami 

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. 

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
http://www.nadacezdravi.cz/
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31. 8. 2016: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO II, IP 2, SC 1: ERDF výzva pro 

vysoké školy (č. 02/16/016) 
Tematická oblast Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

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: 
 – 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. 

Oprávnění žadatelé 

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) 

Popis v katalogu  Katalog str. 137 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

Stručný popis 

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.  

 

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 

- 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: 

 

sou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v CES, potřebnou 
technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) 

 památky, 

potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) 
 

Oprávnění 

žadatelé 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 409 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

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.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi-70574/
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31. 8. 2016: OP Životní prostředí – Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.4: Podpořit 

preventivní protipovodňová opatření – Výzva č. 37 

Tematická oblast Prevence rizik 

Protipovodňová opatření 

Stručný popis 

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

obyvatel před účinky povodní. 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: 

- 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). 

Oprávnění žadatelé - Příspěvkové organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 31 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

1. 9. 2016: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO I, IP 1, SC 3: Zkvalitnění 

infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely 
Tematická oblast Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 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. 

 

Povinná aktivita: 

u – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce-obecná část, v 
kapitole 5.2.4. 

Povinně volitelné aktivity: 

výzkumně zaměřených studijních programů (např. přestavba, rozšiřování prostor). 

 

 výzkumně zaměřených studijních 
programů včetně informační infrastruktury (materiál, hardware a osobní vybavení nezbytné pro studijní program aj.). 

Oprávnění žadatelé 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 127 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

1. 9. 2016: International Visegrad Fund – Malé granty 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta, Cestovní ruch 

Stručný popis 

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. 

 
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. 

Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 4.000 EUR. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/35-vyzva
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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2. 9. 2016: Integrovaný regionální operační program – SC 1.2: Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy - Výstavba a modernizace přestupních terminálů 

Tematická oblast Občanská vybavenost, životní prostředí 

Infrastruktura – dopravní systémy 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů: 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. 
 

Podporované aktivity: 

y. 

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. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil.  Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé 
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 

Popis v katalogu  Katalog str. 56 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

2. 9. 2016: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO II, IP 1, SC 5: Rozvoj výzkumně 

zaměřených studijních programů 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Povinná aktivita: 

– popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce- obecná část, 

v kapitole 5.2.4. 
 

Povinně volitelné aktivity: 

znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje (soulad s RIS 3); podporována je tvorba a rozvoj 

programů a jejich realizace i v cizím jazyce. 

 
a č. 4: Tvorba a rozvoj doctoral school na národní úrovni včetně podpory interdisciplinarity a spolupráce. 

Oprávnění žadatelé 

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) 

Popis v katalogu  Katalog str. 136 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

Oprávnění 

žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci  

Popis v katalogu  Katalog str. 554 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
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
http://visegradfund.org/grants/#CZ
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5. 9. 2016: OP přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR – PO I, SC 1.1: Zvýšení 

relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení použitelnosti 

na trhu práce – 1. výzva 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Vzdělávání 

Stručný popis 

Typy oprávněných aktivit: 

ověřování nových a inovovaných společných vzdělávacích programů pro základní, střední a vysoké 
školy s důrazem na získání klíčových kompetencí požadovaných praxí. 

i v oblasti vzdělávání, 

zaměstnavateli a úřady práce s cílem zvýšení relevance vzdělávání s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v přeshraničním 
regionu. 

nál, žáků a 

studentů. 
 

propagace a zvýšení atraktivity technických oborů a škol (řemeslné a přírodovědné obory). 

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. 
tupů ke zvyšování 

atraktivnosti a efektivnosti celoživotního učení pro firmy a jednotlivce. 

 
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. 

Oprávnění 

žadatelé 

- 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) 

Popis v katalogu  Katalog str. 218 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

5. 9. 2016: OP přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR – PO III, IP 5, SC 3.1: Zvýšení 

kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů – 2. 

výzva 

Tematická oblast Budování partnerství a sítí 

Informační společnost - Plánování 

Stručný popis 

Typy oprávněných aktivit: 

 

a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, 
kulturního a přírodního dědictví. 

 

 
 

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. 

Oprávnění 

žadatelé 

- 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) 

Popis v katalogu  Katalog str. 221 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/
http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/
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9. 9. 2016: MŠMT - Excelence základních škol 2016 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé právnické osoby vykonávající činnost škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnocení oboru. Jedná 

se o školy zapsané ve školském rejstříku 

Popis v katalogu  Katalog str. 428 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

12. 9. 2016 nebo 4. 11. 2016:EHP a Norské fondy 2009 – 2014: CZ09 – Česko-norský 

výzkumný program (Opatření „B“) 

Tematická oblast 
Podpora podnikání 

Věda a výzkum 
Projekty na budování partnerství a sítí 

Stručný popis 

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: 
- 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. 

Oprávnění žadatelé 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 282 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

13. 9. 2016: Ministerstvo vnitra ČR - AMIF : Výzva č. 9: Výzva pro předkládání 

projektů v rámci SC3/NC2 - Realizace nucených návratových operací 
Tematická oblast Azyl, migrace, integrace 

Stručný popis 

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 

http://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora
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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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 

Oprávnění žadatelé - Ministerstvo vnitra – Ředitelství služby cizinecké policie 

Popis v katalogu  Katalog str. 395 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

 

15. 9. 2016: Ministerstvo kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – 3. kolo 
Tematická oblast Obnova kulturních památek 

Stručný popis 

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, na úpravy veřejných prostranství, na pořízení stavebně-

historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. 

Oprávnění žadatelé vlastníci kulturní památky 

Popis v katalogu  Katalog str. 406 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

15. 9. 2016: Ministerstvo kultury ČR – Integrovaný systém ochrany movitého 

kulturního dědictví, část A – 2. kolo 
Tematická oblast Ochrana památek 

Stručný popis 

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.   

Oprávnění žadatelé 
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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 409 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

15. 9. 2016: International Visegrad Fund – Standardní granty 

Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 
Cestovní ruch 

Stručný popis 

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. 
 

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. 

Oprávnění 
žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci  

Popis v katalogu  Katalog str. 554 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-vyzvy.aspx
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
https://www.mkcr.cz/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi-525.html
http://visegradfund.org/grants/#CZ
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15. 9. 2016/30. 9. 2016: Ministerstvo kultury ČR – Program záchrany 

architektonického dědictví 
Tematická oblast Obnova památek 

Stručný popis 

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. 
 

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. 

Oprávnění žadatelé vlastník nebo organizace, která má k památce právo hospodaření 

Popis v katalogu  Katalog str. 404 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

15. 9. 2016: Ministerstvo kultury ČR – Podpora projektů expozic a výstav sbírek 

muzejní povahy 

Tematická oblast 
Kulturní akce 
Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro kulturu 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé - určeno pro žadatele, kteří jsou vlastníky nebo správci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní 

povahy Ministerstva kultury, mimo příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury. 

Popis v katalogu  Katalog str. 412 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

15. 9. 2016 : LIFE 2014 – 2020 – Podpora technické asistence pro integrované 

projekty 
Tematická oblast  

Stručný popis Projekty technické asistence jsou určeny pro žadatele připravující integrovaný projekt. Umožňují kofinancovat přípravu 

projektového záměru. 

Oprávnění 
žadatelé Pro žadatele do programu LIFE. 

Popis v katalogu  Katalog str. 252 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html
https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-expozic-a-vystav-sbirek-muzejni-povahy-1352.html
http://www.mzp.cz/cz/integrovane_projekty_vyzva
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21. 9. 2016: Nadační fond obětem holocaustu 

Tematická oblast 
Kulturní akce, setkávání 
Rozvoj kumunit 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Program PÉČE 

 
 věcí a dle Zákona o 

sociálních službách 

terapeutické činnosti rozvíjející a udržující osobních a sociálních schopnosti klientů) 

ce a poradenství, domácí péče, pečovatelské služby, rezidenční péče, osobní asistence, paliativní péče, 

vzdělávání poskytovatelů služeb 
 

16. 9. 2016: Ministerstvo zemědělství – Výstavba a technické zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací – III. výzva 
Tematická oblast Kanalizace a ČOV 

Vodovody a pitná voda 

Stručný popis 

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 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. 

Oprávnění 
žadatelé finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku. 

Popis v katalogu  Katalog str. 337 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

20. 9. 2016 : LIFE 2014 – 2020 – Přípravné projekty 
Tematická oblast Životní prostředí a klima 

Stručný popis 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. 

Oprávnění 
žadatelé  

Popis v katalogu  Katalog str. 251 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://eagri.cz/public/web/file/455723/III._vyzva___129_250.pdf
http://www.mzp.cz/cz/pripravene_projekty_vyzva


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016  

 

 

32 

NFOH v tomto programu rozdělí 4,5 mil. Kč. Není stanovena maximální částka na jeden projekt. Minimální částka 

nadačního příspěvku je 10 000 Kč. 

 

Program PŘIPOMÍNKA 

Program podpory projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávacích aktivit o holocaustu. 
 

 

ávání mládeže, studentů základních a středních škol, zejména odborně vedené projekty, do kterých 
jsou zapojeni pamětníci šoa 

 

 
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. 

 

Program OBNOVA 

Program pro rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území České republiky. 

 

hřbitovů 

 
 

 

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. 

 

Program BUDOUCNOST 

Program podpory vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu a rozvoje židovských komunit. 

y vzdělávání v judaismu a rozvoje židovských komunit 

 
 

shopy, programy židovských školek a škol, měsíčníky a zpravodaje židovských 

organizací, festivaly židovské kultury 
 

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. 

 

Podprogram NAŠE BUDOUCNOST 

 
 

 

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. 

Oprávnění žadatelé 

- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 575 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

22. 9. 2016: Program přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2014 – 2020 (PPS ČR – 

AT) – II. výzva 
Tematická oblast Regionální a místní projekty s přeshraničním významem. 

Stručný popis 

Program je 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. 

 
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 
 

V Programu budou realizovány následujících tematické a specifické cíle: 
PRIORITNÍ OSA I – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Specifický cíl 1 – Zlepšení a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit 

Specifický cíl 2 – Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do systému inovací  
 

http://www.fondholocaust.cz/cs/granty
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PRIORITNÍ OSA II – Životní prostředí a zdroje 

Specifický cíl 1 – Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem 

Specifický cíl 2 – Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb 

Specifický cíl 3 – Podpora využití ekologicky inovativního potenciálu regionu 

 
PRIORITNÍ OSA III – Rozvoj lidských zdrojů 

Specifický cíl 1 – Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu 

lidských zdrojů v přeshraničním regionu 
 

PRIORITNÍ OSA IV – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 

Specifický cíl 1 – Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 209 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 
 

30. 9. 2016: OP Zaměstnanost – PO 2, IP 2.1: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky - 

Podpora sociálního podnikání - výzva č. 67 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Podpora zaměstnanosti v sociální oblasti 

Stručný popis 

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: 

- charakteristika principu: společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního 

začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, 

- 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 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; 

 

– 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, 

– charakteristika principu: 

26. 9. 2016 : LIFE 2014 – 2020 – Integrované projekty: 1. Fáze - koncepty 
Tematická oblast Životní prostředí 

Stručný popis 

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. 

 
Fáze I (koncepty) 26 září 2016 v 16:00 bruselského místního času 

Fáze II (konečný návrh)  

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). 

Oprávnění 

žadatelé 
Oprávněným žadatelem je subjekt zabývající se naplňováním těchto plánů či strategií (nejčastěji Ministerstvo životního 

prostředí, ale též krajské úřady aj.). 

Popis v katalogu  Katalog str. 251 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.at-cz.eu/cz/o-programu/novinky
http://www.mzp.cz/cz/integrovane_projekty_vyzva
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a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby, 

 

– charakteristika principu: 

a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky, 

b) využívání přednostně místních zdrojů, 
c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry 

Oprávnění žadatelé 

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; 

Popis v katalogu  Katalog str. 168 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

30. 9. 2016: MŽP – Národní programy: Program obnovy přirozených funkcí krajiny 
Tematická oblast Životní prostřední – péče o ekosystémy 

Stručný popis 

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 

Podprogram 115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a 

živočichů 
Podprogram 115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy 

Podprogram 115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy 

Podprogram 115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy 
Podprogram 115 167 – Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí a monitoring 

krajinotvorných programů 

Oprávnění žadatelé 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 351 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

30. 9. 2016: MŠMT - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní 

rok 2017 pro účast v mezinárodních soutěžích 

Tematická oblast Sportovní akce 

Infrastruktura pro sport 

Stručný popis 

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, 

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, 

https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz
http://www.mzp.cz/cz/obnova_krajiny
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e) technického a přírodovědného zaměření 

Oprávnění žadatelé 

- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 426 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

30. 9. 2016: OP Zaměstnanost – PO II, SC 2.1.1 a 2.1.2 - Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na 

trhu práce a Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Prevence rizik 
Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

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 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. 
 

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 

Oprávnění žadatelé 

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, 

- 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, 

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
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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). 

Popis v katalogu  Katalog str. 162 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

30. 9. 2016: Ministerstvo kultury ČR, Podpora pro památky UNESCO 
Tematická oblast Obnova památek 

Stručný popis 

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) 

Oprávnění žadatelé 
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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 402 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

30. 9. 2016: Ministerstvo kultury ČR – Profesionální umění 
Tematická oblast Kultura 

Stručný popis 

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). 

Oprávnění žadatelé fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK) 

Popis v katalogu  Katalog str. 416 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/vyzva-042-opz
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-22.html
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30. 9. 2016: Ministerstvo zahraničních věcí – Výběrové řízení na projekty Česko-

polského fóra  

Tematická oblast 
Projekty na budování partnerství a sítí 

Vzdělávání a osvěta 
Věda a výzkum 

Stručný popis 

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 

 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. 

Oprávnění žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 444 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

30. 9. 2016: Ministerstvo zahraničních věcí – Projekty v oblasti priorit zahraniční 

politiky ČR a mezinárodních vztahů 

Tematická oblast 
Projekty na budování partnerství a sítí 
Vzdělávání a osvěta 

Setkávání 

Stručný popis 

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 

Oprávnění žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 446 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

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
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
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30. 9. 2016: Ministerstvo zahraničních věcí – Projekty v oblasti spolupráce 

nestátních neziskových organizací s krajanskými komunitami 

Tematická oblast 
Projekty na budování partnerství a sítí 
Vzdělávání a osvěta 

Setkávání 

Stručný popis 

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.

   
Ministerstvo zahraničních věcí přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2017. 

Oprávnění žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 447 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

30. 9. 2016: Úřad Vlády ČR – Podpora implementace Evropské charty regionálních 

či menšinových jazyků  

Tematická oblast Projekty na budování partnerství a sítí 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 471 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

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
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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30. 9. 2016: Úřad Vlády ČR – Poskytování dotací RVKPP na projekty protidrogové 

politiky 

Tematická oblast Sociální služby, zdravotnictví 

Prevence rizik 

Stručný popis 

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 

 
II. Dotační oblast: rozvoj služeb pro cílové skupiny integrované protidrogové politiky, hazardní hráče, uživatele 

alkoholu a tabáku. 

 
III. Dotační oblast: projekty informační, výzkumné a zaměřené na plnění aktivit akčních plánů realizace Národní 

strategie protidrogové politiky. 

 
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. 

Oprávnění žadatelé 

- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 472 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

30. 9. 2016: Úřad Vlády ČR – Podpora terénní práce  

Tematická oblast Sociální služby 

Stručný popis 

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, 

- zplnomocňování uživatelů, 
- práce v přirozeném prostředí uživatelů, 

- kontinuita a návaznost služeb, 

- princip nízkoprahovosti. 

Oprávnění žadatelé - 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 474 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2017/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-rvkpp-na-rok-2017-147292/
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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30. 9. 2016: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – PO 1: Program 

podpory služby infrastruktury – II. výzva 

Tematická oblast Podpora podnikání 
Projekty budování partnerství a sítí 

Stručný popis 

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: 
- pouze v režimu de minimis. 

technologií. 
 infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo 

inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. 

Oprávnění žadatelé 

- právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, 
inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dle podmínek programu 

-municipalita, 

- vysoká škola, 
- univerzita 

Popis v katalogu  Katalog str. 107 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

30. 9. 2016: Ministerstvo zdravotnictví ČR - Protidrogová politika 
Tematická oblast Zdravotní služby 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé 

- 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  

- obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb.,  

- církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle zákona č. 3/2002 Sb.,  
- právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních služeb,   

- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 452 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

3. 10. 2016: OP přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR – PO II, IP 3, SC 2.1: Zvýšení 

atraktivity kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 

přeshraničního regionu – 3. výzva 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro cestovní ruch 

http://www.mpo.cz/dokument175531.html
http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika-mz_3601_1.html
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Stručný popis 

Typy podporovaných aktivit: 

tavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem 

dalšího využití přírodního a kulturního dědictví. 

zóny) realizovány ve formě doplňkových aktivit. V rámci fondu malých projektů mohou být implementovány jako 

plnohodnotné aktivity. 

přírodně významných lokalit přeshraničním regionu. 

třídy (rekonstrukce vybraných silničních úseků, zlepšení kvality povrchu vozovek, obnova stávajících a vybudování 
nových silničních prvků). 

tj spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky. 
ádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví. 

 

 
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 

Oprávnění 

žadatelé 

- 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) 

Popis v katalogu  Katalog str. 219 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

3. 10. 2016: OP přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR – PO II, IP 4, SC 2.2: Ochrana 

biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a 

koordinovaného řízení přírodně významných území – 4. výzva 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Životní prostředí 

Stručný popis 

Typy podporovaných aktivit: 

 

 

ení zhoršování stavu druhů a stanovišť v přeshraničním území. 

 
h vybraných 

částí a okolního území (včetně chráněných území). 

stanoviště, druhy). 

, výměna vzájemných informací, dat a poznatků. 

 
 

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. 

Oprávnění 

žadatelé 

- 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) 

Popis v katalogu  Katalog str. 220 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

7. 10. 2016: Úřad Vlády ČR - Program mobility - předkládání záměrů 

bezbariérových tras ve městech a obcích na rok 2017 – II. kolo 

Tematická oblast Infrastruktura 

Občanská vybavenost 

http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/
http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/
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Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé - města a obce, příp. svazek obcí 

Popis v katalogu  Katalog str. 471 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

14. 10. 2016: OP Životní prostředí – SC 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a 

předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země – 

Výzva č. 17  

Tematická oblast Životní prostředí 

Sledování znečištění a počasí  

Stručný popis 

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: 

zduší 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), 

alizace 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), 
aci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak 

standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů, 

sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování 

atmosféry, 

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). 

Oprávnění 

žadatelé 

- Kraje, Obce a města 
- Svazky obcí, 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 34 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

14. 10. 2016: OP Životní prostředí – SC 5.2: Dosáhnout vysokého energetického 

standardu nových veřejných budov – Výzva č. 20 

Tematická oblast Životní prostředí 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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: 

 

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

Oprávnění 

žadatelé 
- Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, 

Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení. 

Popis v katalogu  Katalog str. 51 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

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.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/20-vyzva
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14. 10. 2016: OP Životní prostředí – SC 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet 

systémy jejich řízení – Výzva č. 18 
Tematická oblast Životní prostředí 

Stručný popis 

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: 

konstrukce 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, 

managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií, 
nce rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace 

REACH a prevence závažných chemických havárií, 

 

Oprávnění 

žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 41 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

15. 10. 2016: Nadace Landek  

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Kulturní akce, setkávání  

Stručný popis 

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. 

Oprávnění 

žadatelé 
Neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), místní orgány veřejné 

správy/samosprávy, příspěvkové organizace, fyzické osoby nebo Hornické muzeum OKD v Ostravě - Petřkovicích. 

Popis v katalogu  Katalog str. 564 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

27. 10. 2016: Integrovaný regionální operační program -  PO 2, SC 2.1: ROZVOJ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – výzva č. 29 

Tematická oblast Infrastruktura pro sociální služby  

Stručný popis 

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.opzp.cz/vyzvy/18-vyzva
http://www.nadace-landek.cz/nadace/aktuaility/
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Stručný popis 

vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob. 

 

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. 

Oprávnění 

žadatelé 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 62 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 
 

 

27. 10. 2016: Integrovaný regionální operační program -  PO 2, SC 2.1: ROZVOJ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH – výzva č. 30 
Tematická oblast Infrastruktura pro sociální služby  

 

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. 

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, 

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

- 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. 

Oprávnění 
žadatelé 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 64 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

28. 10. 2016: MŠMT - Excelence středních škol 2016 - program Hodnocení žáků a 

škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016  
Tematická oblast Infrastruktura pro vzdělávání a sport  

Stručný popis 

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. 

Oprávnění 

žadatelé - právnická osoba vykonávající činnost škol, která splnila všechny podmínky 

Popis v katalogu  Katalog str. 427 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 10. 2016 nebo do vyčerpání alokace: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO I, IP 1 

– Výzva Teaming 
Tematická oblast Infrastruktura pro vědu a výzkum 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL
http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol
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Stručný popis 

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. 

 

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: 

– materiální a technické vybavení pro modernizovaná centra 

excelence 
center excelence zvyšující jejich schopnosti – zkvalitnění lidských 

zdrojů, strategického řízení a signifikantní zlepšení výzkumné a inovační kultury 

– popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce 

Oprávnění 
žadatelé 

subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí, které podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-2014-1 
Teaming 

Popis v katalogu  Katalog str. 125 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 10. 2016: Integrovaný regionální operační program – PO 2, SC 2.1: ROZVOJ 

INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER V SVL – výzva č. 39 

Tematická oblast Infrastruktura pro sociální služby 
Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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 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 

Oprávnění 

žadatelé 

- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 59 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Text_vyzvy_Teaming.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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31. 10. 2016: Integrovaný regionální operační program – PO 2, SC 2.1: ROZVOJ 

INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER – výzva č. 38 

Tematická oblast Infrastruktura pro sociální služby 
Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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 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), 
- 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 

Oprávnění 

žadatelé 

- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 61 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 10. 2016: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – PO 1: Program 

podpory POTENCIÁL, II. výzva 
Tematická oblast Infrastruktura pro vědu a výzkum 

Stručný popis 

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. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/51aba985-f6ba-4a01-abe2-93b1aeb0c45e/Text-vyzvy_38_Komunitni-centra.pdf?ext=.pdf
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Oprávnění 

žadatelé Malé a střední podniky; velké podniky. 

Popis v katalogu  Katalog str. 109 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 10. 2016: Program rozvoje venkova 2014 – 2020,  III. kolo (od 11. 10. 2016) 

Tematická oblast 

Občanská vybavenost 

Rozvoj venkova 
Životní prostředí 

Podpora podnikání 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění 

žadatelé Viz. výzva 

Popis v katalogu  Katalog str. 195 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 10. 2016: Operační program Rybářství 2014 – 2020, 5. výzva 

Tematická oblast 
Životní prostředí 

Péče o vodní živočichy 
Podpora podnikání 

Stručný popis 

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. 
 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. 
 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. 

Oprávnění 

žadatelé 

 2.2 záměr – 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 záměr – 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 záměr - 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. 
  

Příjem žádostí ve druhé výzvě bude probíhat od 11. 10. 2016 od 9 hod. 

Popis v katalogu  Katalog str. 208 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

http://www.mpo.cz/dokument178469.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x3-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html
http://eagri.cz/public/web/file/475929/Obsah_5._vyzvy_OP_Rybarstvi_2014___2020.pdf
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15. 11. 2016: Nadace sv. Františka z Assisi – Primární a sekundární prevence interrupce 

Tematická oblast Projekty na vzdělávání 

Prevence rizik 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 579 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

16. 11. 2016: Nadace Proměny - Program Proměň své město 2016 – vyhlášení až 

3. 10. 2016 
Tematická oblast Sídelní zeleň 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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: 
15–75 tisíc Kč (celkem rozdělíme 500 tisíc) 

 

 

 

Co podpoříme: 

zapojují přitom místní 
komunitu i širší veřejnost 

rozvinutí veřejné debaty o jeho podobě a fungování 

Oprávnění žadatelé 
- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 566 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

18. 11. 2016: Integrovaný regionální operační program – PO 2, SC 2.4: 

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol – výzva č. 32 
Tematická oblast Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

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. 
 

, 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. 

 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/index2.php
http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/promen-sve-mesto-grantova-vyzva-2016.html?preview=1
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Účelem podporovaných aktivit je: 
- zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce; 

- sociální inkluze 

Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč. Maximální výše způsobilých výdajů: 99 000 000 Kč. 

Oprávnění žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 74 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

18. 11. 2016: Integrovaný regionální operační program – PO 2, SC 2.4: 

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL – výzva č. 33 
Tematická oblast Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč 

Maximální výše způsobilých výdajů: 99 000 000 Kč 

 
Typy podporovaných projektů 

budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 

 

čenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto 
kapacit 

 

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 S.) 
- 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. 

Oprávnění žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 76 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

30. 11. 2016: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO II, Specifický cíl 5: Zlepšení 

podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů – SMART 

EKCELERÁTOR 

Tematická oblast Podpora podníkání 

Inovace 

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/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29
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30. 11. 2016: Státní fond životního prostředí / Národní programy – PO 5, Podoblast 

5.2: Udržitelná městská doprava a mobilita - Zavádění nízkoemisních zón v obcích 

Tematická oblast Životní prostředí 

Snižování emisí 

Stručný popis 

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. 

 
Podporované aktivity: 

- 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: 

e 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. 

Oprávnění 
žadatelé - obce a města, která splňují zákonné podmínky pro zavedení NEZ na svém 

Popis v katalogu  Katalog str. 374 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

30. 11. 2016: Integrovaný regionální operační program – PO 2, SC 2.5: Snížení 

energetické náročnosti v sektoru bydlení – Výzva č. 16 
Tematická oblast Úspora energií 

Stručný popis 

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. 
 

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů: 

-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, 
stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří); 

 

 
bo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na 

biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže; 

elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn; 

akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními 

zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva; 

 

 
 

o modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů 

měření a regulace otopné soustavy 

Oprávnění žadatelé 
právnické osoby a fyzické osoby podnikající: 
- vlastníci bytových domů, 

- společenství vlastníků bytových jednotek 

Popis v katalogu  Katalog str. 77 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

Stručný popis 

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 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. 

Oprávnění žadatelé Vyšší územně samosprávné celky 

Popis v katalogu  Katalog str. 135 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16817-vyzva_2_2016.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-004-smart-akcelerator-v-prioritni-ose-2-op-vvv
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30. 11. 2016: OP Zaměstnanost – PO III, SC 3.1.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání 

sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ - 

Podpora inovačního prostředí 

Tematická oblast Informační společnost 

Inovace 

Stručný popis 

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. 

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. 

Oprávnění žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 176 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

 

30. 11. 2016: OP Životní prostředí – PO 3, SC 3.1: Prevence vzniku odpadů 

Tematická oblast Životní prostředí 

Odpady 

Stručný popis 

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 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. 

 
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. 

Oprávnění 

žadatelé 

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). 

Popis v katalogu Katalog str. 35 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

30. 11. 2016: OP Životní prostředí – PO 3, SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a 

energetického využití odpadů 

Tematická oblast Životní prostředí 

Odpady a energie 

http://www.esfcr.cz/file/9989/
http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva
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Stručný popis 

Popis podporovaných aktivit: 

 Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 
 Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 

 Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související 

infrastruktury. 
 Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně 

zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 

 
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. 

Oprávnění 

žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu Katalog str. 36 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

 

30. 11. 2016: Státní fond životního prostředí / Národní programy – PO 1, Podoblast 

1.5: Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (2. kolo Výzvy – Posouzení 

Žádostí o poskytnutí podpory) 

Tematická oblast Životní prostředí 

Hospodaření s vodou 

Stručný popis 

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: 

- 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. 

Oprávnění 

žadatelé 
-obec do 500 obyvatel (včetně) a 

-obec bez omezení počtu obyvatel, a to na projekty realizované výhradně v části obce 1do 500 obyvatel (včetně) 

Popis v katalogu  Katalog str. 361 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16871-vyzva_c_3_2016.pdf
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31. 11. 2016: Operační program Rybářství 2014 – 2020, 2. výzva 

Tematická oblast Životní prostředí 

Péče o vodní živočichy 

Stručný popis 

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 

Oprávnění 
žadatelé 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 207 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

1. 12. 2016: International Visegrad Fund – Malé granty 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta, Cestovní ruch 

Stručný popis 

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. 
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. 

Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 4.000 EUR. 

Oprávnění 

žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci  

Popis v katalogu  Katalog str. 554 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

9. 12. 2016: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO III, IP 3, SC 3.1:  Sociální integrace 

dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání - Inkluzivní vzdělávání 

pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) 

Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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. 

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. 
 

Povinné aktivity 

Aktivita č. 1: Řízení projektu 
 

Povinně volitelné aktivity – základní přehled: 

- 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 má za cíl podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a 

kulturně odlišného prostředí do mateřských škol. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/prijem-zadosti-ve-druhe-vyzve-op.html
http://visegradfund.org/grants/#CZ
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16. 12. 2016: Státní fond životního prostředí / Národní programy – PO 3, Podoblast 

3.3: Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, 

které představují akutní riziko pro životní prostředí 

Tematická oblast Životní prostředí 

Sanace, nelegální skládky 

Stručný popis 

Podporované aktivity pro tuto výzvu: 
– Odstraňování nelegálních skladů odpadů; 

- 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). 

 
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. 

Oprávnění 

žadatelé - Kraje, obce s rozšířenou působností, obce 

Popis v katalogu  Katalog str. 367 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

20. 12. 2016: OP Životní prostředí – Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1: Snížit 

energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie – Výzva č. 39 
Tematická oblast Úspora energií 

Stručný popis Termín uzávěrky: 
od 1. září 2016 (9:00) do 20. prosince 2016. 

 

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: 
porné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC 

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. 

Oprávnění žadatelé - 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. 

 

– Aktivita má za cíl podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a 

kulturně odlišného prostředí do mateřských škol. 

- 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. 

Oprávnění 
žadatelé - Obce/Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích, zapojené v rámci KPSVL 

Popis v katalogu  Katalog str. 147 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/17068-text_vyzvy_c_6_2016.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-021-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl
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Popis v katalogu  Katalog str. 50 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

27. 12. 2016: Integrovaný regionální operační program – SC 2.1: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

– výzva č. 34 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

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: 
 

kové 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. 

 

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. 

 
Hlavní aktivity projektu: 

• nákup nemovitostí, 

• rekonstrukce a úpravy objektu nebo bytu, 
• pořízení základního vybavení, 

• úpravy společných prostor bytového domu, 

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: 
• technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, 

• projektová dokumentace stavby, 

• studie proveditelnosti, 
• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení), 

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

Oprávnění žadatelé 

-obce  

-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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 66 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

27. 12. 2016: Integrovaný regionální operační program – SC 2.1: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

pro SVL – výzva č. 35 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

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: 

 
 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni
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Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU): 40 000 000 Kč. 

 

Hlavní aktivity projektu: 
• nákup nemovitostí, 

• rekonstrukce a úpravy objektu nebo bytu, 

• pořízení základního vybavení, 
• úpravy společných prostor bytového domu, 

 

Vedlejší aktivity projektu: 
• technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, 

• projektová dokumentace stavby, 

• studie proveditelnosti, 
• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení), 

• povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel) 

Oprávnění žadatelé 

-obce  

-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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 68 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

30. 12. 2016: OP  Výzkum, vývoj a vzdělávání  – PO III, IP 1, Specifický cíl 3: Rozvoj 

systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání  
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé 
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 

Popis v katalogu  Katalog str. 142 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

30. 12. 2016: OP Zaměstnanost – SC 3.1.1:  Sociální inovace v oblasti sociálního 

začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny 

Tematická oblast Prevence rizik 
Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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). 

Oprávnění žadatelé 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 175 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL
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
https://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz
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31. 12. 2016: Integrovaný regionální operační program – PO 3, SC 3.2: Zvyšování 

efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a 

kvality systémů IKT - e-Legislativa, e-Sbírka, Národní digitální archiv – Výzva č. 17 
Tematická oblast ICT infrastruktura a vybavení 

Stručný popis 

Hlavní podporované aktivity  

(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. 

smlouvách a dalších souvisejících dokumentech a jejich vazbách na právo EU pro systém e Sbírka a e-Legislativa, která 
bude sloužit pro bezplatný 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. 

navazující na výstavbu systému e-Sbírka a e Legislativa. 

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. 

 

Alokace výzvy je 742 023 250 Kč. 

Oprávnění žadatelé - Ministerstvo vnitra ČR, Národní archiv, Úřad vlády ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu 

Popis v katalogu  Katalog str. 88 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

31. 12. 2016: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO III, Specifický cíl 3 a 5: Rovný 

přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
Tematická oblast Vzdělávání  

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Specifický cíl 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 

Specifický cíl 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 

 
Projekty budou realizovány v rámci obou programových oblastí – tzn. v méně rozvinutých regionech a také na území více 

rozvinutých regionů. 

 
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 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: 
 

– také pro oblast MŠ a ZŠ 

 
– také pro oblast ZŠ 

 

 
ého vzdělávání – také pro ZŠ, podpora center odborného 

vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, 

zájmového a neformálního vzdělávání). 

Oprávnění žadatelé Orgány státní správy a samosprávy 

Popis v katalogu  Katalog str. 143 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-17-e-Legislativa-a-e-Sbirka,-rozvoj-Narodniho-digitalniho-arch
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_KAP/Text_vyzvy_c_2_KAP.pdf
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31. 12. 2016 nebo do vyčerpání prostředků: EHP fondy 2009 – 2014: CZ02 – Životní 

prostředí (Opatření „B“)  
Tematická oblast Projekty na vzdělávání, setkávání 

Projekty budování partnerství 

Stručný popis 

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. 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, 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 

všichni koneční příjemci schválených projektů, předem definovaných projektů a sub-projektů MGS v rámci programu 

CZ02, 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) 

Popis v katalogu  Katalog str. 265 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

31. 12. 2016 nebo do vyčerpání prostředků: EHP a Norské fondy2009 – 2014 – 

CZ04/Ohrožené děti a mládež – Opatření „B“ 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

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. 
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, 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/nebo sub-projektů Malého grantového schématu v rámci programu CZ04, 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 EHP fondů mohou být realizovány ve spolupráci s institucemi z Norska, Islandu a 

Lichtenštejnska. 

Popis v katalogu  Katalog str. 268 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

 

 

 

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/cz04-ohrozene-deti-a-mladez/cz04-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-1743
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31. 12. 2016 nebo do vyčerpání prostředků: EHP fondy 2009 – 2014: CZ05 – Sociální 

začleňování (Opatření „B“)  

Tematická oblast Projekty na vzdělávání, setkávání 

Projekty budování partnerství 

Stručný popis 

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 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; 

- účast na akcích, seminářích a dalších aktivitách organizovaných např. OSF, Radou Evropy, Agenturou Evropské unie 
pro základní práva, apod. odsouhlasených donory. 

Oprávnění žadatelé 

konečný příjemce předem definovaného projektu v rámci programu CZ05, 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). 

Popis v katalogu  Katalog str. 270 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

31. 12. 2016 nebo do vyčerpání prostředků: EHP fondy 2009 – 2014: CZ06 – Kultura 

(Opatření „B“)  

Tematická oblast Projekty na vzdělávání, setkávání 

Projekty budování partnerství 

Stručný popis 

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. 

 
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. 

 
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, 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. 

Oprávnění žadatelé 

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci grantů schválených projektů programu CZ06 

(a/nebo sub-projektů Malého grantového schématu - MGS), 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 274 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

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/cz06-kultura/cz06-aktuality/2014/vyhlaseni-1-vyzvy-pro-predkladani-zadost-1663
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31. 12. 2016 nebo do vyčerpání prostředků: Norské fondy 2009 – 2014: CZ08 – 

Zachycování a ukládání oxidu uhličitého (Opatření „B“)  

Tematická oblast Projekty na vzdělávání, setkávání 

Projekty budování partnerství 

Stručný popis 

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 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 

Oprávnění žadatelé 

Oprávněným žadatelem pro čerpání z Fondu je konečný příjemce předem definovaného projektu v rámci programu CZ08, 

jehož 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). 

Popis v katalogu  Katalog str. 279 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

31. 12. 2016 nebo do vyčerpání prostředků: Norské fondy 2009 – 2014: CZ10 – 

Podpora odhalování a vyšetřování korupce (Opatření „B“)  
Tematická oblast Projekty na vzdělávání, setkávání 

Projekty budování partnerství 

Stručný popis 

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 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 

Oprávnění žadatelé 

Oprávněným žadatelem pro čerpání z Fondu je konečný příjemce předem definovaného projektu v rámci programu CZ10, 

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). 

Popis v katalogu  Katalog str. 284 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

 

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/cz10-podpora-odhalovani-a-korupce/cz10-aktuality/2013/vyhlaseni-1-vyzvy-pro-predkladani-zadost-1721
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31. 12. 2016 nebo do vyčerpání prostředků: Norské fondy 2009 – 2014: CZ11 – 

Veřejné zdraví (Opatření „B“)  
Tematická oblast Projekty na vzdělávání, setkávání 

Projekty budování partnerství 

Stručný popis 

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 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 

Oprávnění žadatelé 

Oprávněným žadatelem pro čerpání z Fondu je konečný příjemce předem definovaného projektu v rámci programu CZ11, 

jehož 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). 

Popis v katalogu  Katalog str. 287 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

31. 12. 2016 nebo do vyčerpání prostředků: Norské fondy 2009 – 2014: CZ13 – 

Rovné příležitosti žen a mužů (Opatření „B“)  

Tematická oblast Projekty na vzdělávání, setkávání 
Projekty budování partnerství 

Stručný popis 

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. 
 

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, 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. 

Oprávnění žadatelé 

Oprávněným žadatelem pro čerpání z Fondu je konečný příjemce předem definovaného projektu v rámci programu CZ13, 

jehož 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). 

Popis v katalogu  Katalog str. 291 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

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/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cz13-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1834
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31. 12. 2016 nebo do vyčerpání prostředků: Norské fondy 2009 – 2014: CZ14 – 

Schengenská spolupráce (Opatření „B“)  

Tematická oblast Projekty na vzdělávání, setkávání 

Projekty budování partnerství 

Stručný popis 

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 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. 

Oprávnění žadatelé 

Oprávněným žadatelem pro čerpání z Fondu je konečný příjemce předem definovaného projektu v rámci programu CZ14, 

jehož 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). 

Popis v katalogu  Katalog str. 293 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

31. 12. 2016 nebo do vyčerpání prostředků: EHP a Norské fondy2009 – 2014 – 

CZ15/Spolupráce v justici – Opatření „B“ 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 1 458 933 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: 

- studijní a pracovní cesty, 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. 

Oprávnění žadatelé 

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou: 
všichni koneční příjemci schválených předem definovaných projektů v rámci programu CZ 15, 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 295 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

31. 12. 2016: Státní fond životního prostředí / Národní programy – PO 5, Podoblast 

5.1: Podpora snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 

obnovitelných zdrojů energie 

Tematická oblast Životní prostředí 

Úspory energií 

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/cz15-spoluprace-v-justici/cz15-vyzvy/2015/vyhlaseni-1-vyzvy-pro-predkladani-zadost-1749
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Stručný popis 

Pro Výzvu je alokováno celkem 500 000 000 Kč. 

Podporované aktivity: 

včetně opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov; 

 

 

Oprávnění 

žadatelé 

-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 

Popis v katalogu  Katalog str. 373 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 12. 2016: OP Životní prostředí 2014 – 2020 – Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.1: 

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území – 

výzva č. 9 
Tematická oblast Životní prostředí – CHKO 

Stručný popis 

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. 

 
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. 

Oprávnění žadatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

- Správa jeskyní ČR, Správy národních parků 

Popis v katalogu  Katalog str. 42 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

31. 12. 2016: OP Životní prostředí 2014 – 2020 – Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.3: 

Posílit přirozené funkce krajiny – výzva č. 13 a 14 
Tematická oblast Životní prostředí  

Stručný popis 

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

 

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. 2. kolo (do 31. prosince 2017) 

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. 
 

Podporované aktivity: 

- Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s 
rozvojem technické infrastruktury  

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

- Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů 

- Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) 

zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000. 
- Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 

povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu. 

Oprávnění žadatelé 

- 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. 

Hlavní cílové skupiny: 

Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků. 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16669-text_8_vyzvy.pdf
http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva
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Popis v katalogu  Katalog str. 46 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 13. a zde 14. 

 

 

31. 12. 2016: OP Zaměstnanost – PO I, SC 1.2: Implementace Vládní strategie pro 

rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020(méně rozvinuté regiony) 

Tematická oblast Informační společnost 

Vzdělávání a osvěta  

Stručný popis 

Výčet podporovaných aktivit: 

 
pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů a systematické uplatňování genderového mainstreamingu. 

 

ládě ČR na rovnost žen a mužů - aktivity 
týkající se zajištění implementace metodiky, včetně zajištění hodnocení jejího využívání. 

– sběr dostupných statistických i analytických podkladů 

obsahujících údaje o situaci žen a mužů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím. 

jednotlivým organizacím. 

mpaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů v tematických oblastech příslušejících 
jednotlivým organizacím. 

 

za a příprava dotačních programů – co by mohla daná organizace podporovat v rovnosti žen a mužů. 
 

 žen a mužů pro organizace zřizované 

jednotlivými organizacemi 

skupin a zařízení obdobného charakteru) 

podmínek pro rovnost žen a mužů v rámci organizace 

Oprávnění 

žadatelé 

- organizační složky státu 

- příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu 

- veřejné výzkumné instituce 
- kraje, obce 

Popis v katalogu  Katalog str. 159 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 12. 2016: Státní fond životního prostředí / Národní programy – PO 1, Podoblast 

1.1 a 1.2: Čistota povrchových i podzemních vod a Preventivní opatření a nápravy 

škod 

Tematická oblast Kanalizace a ČOV 
Vodovody a pitná voda  

Stručný popis 

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. 

 

Předmětem podpory v rámci podoblasti podpory 1.1 je: 

ovující 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); 

 

 

V rámci podoblasti podpory 1.2 je předmětem podpory: 

modernizace systémů (technické opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné 
potřebě; 

veřejné potřebě. 

Oprávnění 
žadatelé 

-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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 359 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva/dokumenty
http://www.esfcr.cz/file/9272/
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16620-vyzva_7_13_11_2015.pdf
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31. 12. 2016: Státní fond životního prostředí / Národní programy – PO 5, Podoblast 

5.4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 
Tematická oblast Životní prostředí, Sídelní zeleň 

Stručný popis 

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). 
 

Podporované aktivity: 

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. 

Oprávnění 

žadatelé 

 
a soutěže). 

V rámci této Výzvy jsou oprávněnými příjemci výše uvedené obce oceněné v roce 2015. 

Popis v katalogu  Katalog str. 375 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

17. 2. 2017: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO I, IP 1, SC 1: Excelentní výzkum 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

 

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.  

15. 2. 2017: International Visegrad Fund – Strategické granty 

Tematická oblast Vzdělávání a osvěta, Cestovní ruch 

Stručný popis 

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. 
 

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. 
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  

Oprávnění žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci  

Popis v katalogu  Katalog str. 554 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16577-ofdn_vyzva_6_2015_zelena_stuha.pdf
http://visegradfund.org/grants/#CZ
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Stručný popis 

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.  

 

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. 

Oprávnění žadatelé 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 123 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

28. 2. 2017: Ministerstvo kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  
Tematická oblast Obnova kulturních památek 

Stručný popis 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, na úpravy veřejných prostranství, na pořízení stavebně-
historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. 

Oprávnění žadatelé vlastníci kulturní památky 

Popis v katalogu  Katalog str. 406 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

28. 2. 2017: Ministerstvo životního prostředí – Program péče o krajinu, 

podprogram A: Péče pro zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma 
Tematická oblast Životní prostředí 

Stručný popis 

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) 

Oprávnění žadatelé 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 353 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

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
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2432
http://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu_vyzva_2015
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31. 3. 2017: Státní fond životního prostředí / Národní programy – PO 3, Podoblast 

3.2: Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie  

Tematická oblast Životní prostředí 

Odpady - autovraky 

Stručný popis 

Cílem je podpořit správné nakládání s vozidly s ukončenou životností v celém řetězci, ve kterém je s nimi nakládáno. 

 

Podporované aktivity: 
- Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání 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). 

 
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. 

Oprávnění 

žadatelé 
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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 366 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

1. 3. 2017: International Visegrad Fund – Malé granty 

Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Cestovní ruch 

Stručný popis 

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. 

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. 
 

Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 4.000 EUR. 

Oprávnění 

žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci  

Popis v katalogu  Katalog str. 554 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

15. 3. 2017: International Visegrad Fund – Standardní granty 

Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Cestovní ruch 

Stručný popis 

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. 
 

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. 

Oprávnění 
žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci  

Popis v katalogu  Katalog str. 554 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/17028-ofdn_vyzva_5_2016.pdf
http://visegradfund.org/grants/#CZ
http://visegradfund.org/grants/#CZ
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31. 3. 2017: Nadace Landek  

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Životní prostředí  

Stručný popis 

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. 

Oprávnění 
žadatelé 

Neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), místní orgány veřejné 
správy/samosprávy, příspěvkové organizace, fyzické osoby nebo Hornické muzeum OKD v Ostravě - Petřkovicích. 

Popis v katalogu  Katalog str. 564 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 3. 2017: Nadace Zdraví pro Moravu 

Tematická oblast Sociální a zdravotní služby 
Infrastruktura 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění 
žadatelé 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, ostatní rozpočtové nebo příspěvkové organizace 
a dále jednotlivci – individuální žadatelé prostřednictvím organizací. 

Popis v katalogu  Katalog str. 558 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 3. 2017: IROP – SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 

rozvoje – územní studie 

Tematická oblast Plánování 
Územně plánovací dokumentace 

Stručný popis 

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 

Oprávnění 

žadatelé Obce s rozšířenou působností. 

Popis v katalogu  Katalog str. 97 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 3. 2017: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO I, IP 1, SC 4: Zlepšení strategického 

řízení výzkumu na národní úrovni 

Tematická oblast Informační společnost 

Vzdělávání a osvěta 

 

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. 

http://www.nadace-landek.cz/
http://www.nadacezdravi.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-9-Uzemni-studie
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Stručný popis 

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. 

 
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)  

 
c) Podpora řízení implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni –  

Oprávnění 
žadatelé 

b) - organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu 
c) - organizační složky státu pověřené řízením RIS 3 na národní úrovni 

Popis v katalogu  Katalog str. 129 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

30. 4. 2017: Ministerstvo kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – II. kolo 
Tematická oblast Obnova kulturních památek 

Stručný popis 

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, na úpravy veřejných prostranství, na pořízení stavebně-

historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. 

Oprávnění žadatelé vlastníci kulturní památky 

Popis v katalogu  Katalog str. 406 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

31. 5. 2017: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – PO 1: Program 

podpory inovace – INOVAČNÍ VOUCHERY 

Tematická oblast Projekty budování partnerství a sítí 
Podpora podnikání a vzdělávání a osvěta 

15. 5. 2017: International Visegrad Fund – Strategické granty 

Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Cestovní ruch 

Stručný popis 

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. 

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. 
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  

Oprávnění 
žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci  

Popis v katalogu  Katalog str. 554 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-040-strategicke-rizeni-vavai-na-narodni-urovni
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2432
http://visegradfund.org/grants/#CZ
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Stručný popis 

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. 

 

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. 
 

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. 

Oprávnění 
žadatelé Malé a střední podniky 

Popis v katalogu  Katalog str. 103 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

30. 6. 2017: Integrovaný regionální rozvojový program – PO 2, SC 2.3: Zvýšení 

kvality návazné péče – výzva č. 31 
Tematická oblast Infrastruktura pro zdravotnictví 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů - není stanovena. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů - 99 000 000 Kč. 
 

Hlavní aktivity projektu: 

pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče 

Ministerstva zdravotnictví ČR, 

materiálu nezbytného k uvedení přístrojů a technologií do provozu, instruktáž personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o 

zdravotnických 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. 

Oprávnění 

žadatelé 

- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 73 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

1. 6. 2017: International Visegrad Fund – Malé granty 

Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Cestovní ruch 

Stručný popis 

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. 
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. 

Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 4.000 EUR. 

Oprávnění 
žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci  

Popis v katalogu  Katalog str. 554 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.mpo.cz/dokument175542.html
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-31-Zvyseni-kvality-navazne-pece
http://visegradfund.org/grants/#CZ
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30. 6. 2017: IROP – SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT - Kybernetická bezpečnost – 

Výzva č. 10 

Tematická oblast Informační společnost 

Infrastruktura a vybavení 

Stručný popis 

Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné 
správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou 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. 

Oprávnění 
žadatelé 

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). 

Popis v katalogu  Katalog str. 87 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

30. 6. 2017: IROP – SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT  - Aktivity vedoucí k úplnému 

elektronickému podání – 4. výzva 

Tematická oblast Informační společnost 

Infrastruktura a vybavení 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění 
žadatelé 

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). 

Popis v katalogu  Katalog str. 86 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-4-Aktivity
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30. 6. 2017: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO III, IP 1 a 3, SC 1 a 5: Individuální 

projekty systémové II 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Vzdělávání 

Stručný popis 

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 

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 

Oprávnění 
žadatelé Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 138 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

30. 6. 2017: EHP a Norské fondy 2009 – 2014 – Fond pro bilaterální spolupráci na 

národní úrovni: 3. výzva 

Tematická oblast Projekty na budování partnerství a sítí 

Vzdělávání a osvěta 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-020-individualni-projekty-systemove-ii
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30. 11. 2017: Integrovaný regionální operační program – SC 2.5: ENERGETICKÉ 

ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – výzva č. 37 
Tematická oblast Životní prostředí 

Úspory energií 

Stručný popis 

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: 

-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu 

(zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna oken a dveří); 
 

ho větrání se zpětným získáváním tepla; 

biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže; 

 tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn; 
ně 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 fotovoltaických soustav; 

 

měření a regulace otopné soustavy. 

 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 

Kč. 

Oprávnění žadatelé 
právnické osoby a fyzické osoby podnikající: 

 vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících 

 společenství vlastníků bytových jednotek (dále jen „SVJ“). 

Popis v katalogu  Katalog str. 78 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

Stručný popis 

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. 
 

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. 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 261 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II
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
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30. 6. 2017: Státní fond životního prostředí, Národní programy – PO 1.6: Zdroje 

vody 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Pitná voda 
Plánování 

Stručný popis 

Podporované aktivity: 

- 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. 
 

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. 

Oprávnění 
žadatelé 

- Obce; 

- Dobrovolné svazky obcí; 
- Příspěvkové organizace územních samosprávných celků; 

- Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Popis v katalogu  Katalog str. 362 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

1. 12. 2017: IROP – SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví – speciální péče v oblasti onkogynekologie a perinnatologie 

(výzva č. 5) 

Tematická oblast Infrastruktura pro zdravotní služby 
Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Téma: Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie 

 

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 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. 

 

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. 

Oprávnění 
žadatelé 

Centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v onkogynekologii 
Centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii: 

Popis v katalogu  Katalog str. 71 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/838/17137/detail/text-vyzvy-c-8-2016/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-5-Vysoce-specializovana-pece-v-oblastech-onkogynek
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27. 12. 2017: Integrovaný regionální operační program – PO 3, SC 3.2: Specifické 

informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - Výzva č. 28 

Tematická oblast Občanská vybavenost  

Informační společnost - Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

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. 

 

Hlavní podporované aktivity: 
ystémů a infrastruktury. 

modernizované informační systémy. 
 

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. 

 
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 

Oprávnění žadatelé - kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 

- obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 

Popis v katalogu  Katalog str. 92 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

29. 12. 2017: Integrovaný regionální operační program – SC 3.2: Zvyšování 

efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a 

kvality systémů IKT - eGovernment I 
Tematická oblast Informační společnost 

Stručný popis 

Typ podporovaných projektů 
Elektronizace odvětví: 

 

 
 

 

 
 

Elektronická identita 

Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 
 

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:  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
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- 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 

Oprávnění žadatelé 
 

né kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 

Popis v katalogu  Katalog str. 91 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

31. 12. 2017: Integrovaný regionální operační program – PO 3, SC 3.2: Specifické 

informační a komunikační systémy a infrastruktura I. 
Tematická oblast ICT infrastruktura a vybavení 

Stručný popis 

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 modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo 
informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. 

 

Hlavní podporované aktivity 
 

modernizované informační systémy. 
 

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. 

Oprávnění žadatelé 

organizační složky státu 

příspěvkové organizace organizačních složek státu 
státní organizace 

státní podniky 

Popis v katalogu  Katalog str. 89 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

31. 12. 2017: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – OP III: Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – individuální projekty 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta  

Stručný popis 

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 

 

 
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 

 
pora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-23-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
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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. 

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 

Oprávnění žadatelé - Příspěvkové organizace zřízené MŠMT, Organizační složky státu (OSS) 

Popis v katalogu  Katalog str. 149 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  
 

 

 

 

31. 12. 2017: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – PO 1: Program 

podpory inovace - PATENT 

Tematická oblast Podpora podnikání 

Věda a výzkum 

Stručný popis 

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. 

Oprávnění žadatelé 

 

ýzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném 

znění, 

vysokých školách, v platném znění. 

Popis v katalogu  Katalog str. 102 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  
 

 

31. 12. 2017: OP Životní prostředí – PO 4, SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu 

ochrany národně významných chráněných území  - výzva č. 31 
Tematická oblast Životní prostředí 

Stručný popis 

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: 

 

 
 

 

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. 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_IPS/Text_vyzvy_IPs.pdf
http://www.mpo.cz/dokument162142.html
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Oprávnění žadatelé - kraje 

Popis v katalogu  Katalog str. 44 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

31. 12. 2017: Integrovaný regionální operační program – SC 3.1: Zefektivnění 

prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví - Knihovny 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

Stručný popis 

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), 

- 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. 

 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč. Maximální výše celkových výdajů: 123 282 000 Kč. 

Oprávnění žadatelé 
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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 85 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

31. 12. 2017: Integrovaný regionální operační program – SC 1.3: STANICE 

INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – výzva č. 36 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Prevence rizik 

 

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. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/31-vyzva/dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny
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Stručný popis 

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. 

 Vybudování stanice základní složky IZS. 

 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč.  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 000 Kč. 

Oprávnění žadatelé 

-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 

Popis v katalogu  Katalog str. 58 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

31. 1. 2018: Integrovaný regionální operační program – SC 1.3: Zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof - Vzdělávací a výcvikový střediska 

IZS 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Prevence rizik 

Stručný popis 

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. 
 

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: 

• Evropského fondu pro regionální rozvoj – 869 432 325 Kč, 
• maximální výše národního spolufinancování – 153 429 234 Kč. 

Oprávnění žadatelé 

-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 

Popis v katalogu  Katalog str. 57 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

30. 6. 2018: IROP – SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje 

za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS  

Tematická oblast Informační společnost 
Občanská vybavenost 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016  

 

 

81 

Stručný popis 

Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporován dobrovolné činnosti na všech 

úrovních aktivit obyvatel venkova. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 
 

 

 
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. 

Oprávnění 

žadatelé Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů. 

Popis v katalogu  Katalog str. 98 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

14. 12. 2018: OP Zaměstnanost – PO 1, SC 1.1.1: Zvýšit míru zaměstnanosti 

podpořených osob, zejména starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných - 

IPRÚ 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Prevence nezaměstnanosti 

Stručný popis 

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: 
 

 

 
 

kladních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; 
 

 

bilních forem zaměstnání; 
 

 

 
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. 

Oprávnění 
žadatelé 

Organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti: 

obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce, viz definice níže). 
 

 

- 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. 

 

Popis v katalogu  Katalog str. 155 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 
 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6-MAS
http://www.esfcr.cz/file/9965/
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14. 12. 2018: OP Zaměstnanost – PO 1, SC 1.1.1: Zvýšit míru zaměstnanosti 

podpořených osob, zejména starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných - ITI 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Prevence nezaměstnanosti 

Stručný popis 

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): 
ní činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; 

 

 
 

 

 

středkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst; 

 

 
ch nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Oprávnění 

žadatelé 

Organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti: 
y a školská zařízení; 

obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce, viz definice níže). 

 
dělávací 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. 

 

Popis v katalogu  Katalog str. 157 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

14. 12. 2018: OP Zaměstnanost – PO 2, SC 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na 

trhu práce - IPRÚ 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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. Maximální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu: 25 000 000 Kč. 

 

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. 

Oprávnění 

žadatelé 

 
 

a 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, 
společnosti, školy a 

školská zařízení) působící v sociální oblasti, 

školská zařízení), 

obcích (obecní zřízení), 

http://www.esfcr.cz/file/9960/


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – srpen 2016  

 

 

83 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Popis v katalogu  Katalog str. 164 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

14. 12. 2018: OP Zaměstnanost – PO 2, SC 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na 

trhu práce - ITI 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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. 

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. 

 
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. 

Oprávnění 

žadatelé 

 

 
 o stanovení obcí s 

pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, 

školská zařízení) působící v sociální oblasti, 

ace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a 

školská zařízení), 
 

 poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Popis v katalogu  Katalog str. 166 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

31. 12. 2019: OP Zaměstnanost – PO IV, IP 4.1 – Výzva č. 25: Zvýšit efektivitu a 

transparentnost veřejné správy 
Tematická oblast Informační společnost 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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: 

– 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 

– alokace 250 000 000 CZK 

http://www.esfcr.cz/file/9954/
http://www.esfcr.cz/file/9947/
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Zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména zavedení a rozvoj projektových kanceláří 

– alokace 100 000 000 CZK 

Zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci 

Oprávnění 

žadatelé 
organizační složky státu včetně justice 

státní příspěvkové organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 180 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

31. 12. 2021: OP Zaměstnanost – PO 2, SC 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 

řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 

oblastech 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Název výzvy 

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 

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. 

31. 12. 2019: OP Zaměstnanost – PO IV, IP 4.1 – Výzva č. 19:   Zvýšit efektivitu a 

transparentnost veřejné správy 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Informační společnost 

Stručný popis 

vím posílení strategického 
řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže 

 

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. 

Oprávnění 

žadatelé 

- organizační složky státu včetně justice, 

- státní příspěvkové organizace a 
- asociace a sdružení obcí a krajů. 

Popis v katalogu  Katalog str. 178 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.esfcr.cz/file/9283/
http://www.esfcr.cz/file/9220/
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Oprávnění žadatelé 

- 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 173 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

31. 12. 2018: Operační program Rybářství 2014 – 2020, 6. výzva 

Tematická oblast Životní prostředí 
Podpora podnikání 

Stručný popis 

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. 

- 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. 

Oprávnění žadatelé 

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. 

 
Příjem žádostí ve druhé výzvě bude probíhat od 11. 10. 2016 od 9 hod. 

Popis v katalogu  Katalog str. 208 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

31. 10. 2022: Integrovaný regionální operační program – PO 1, SC 1.1: VYBRANÉ 

ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY – INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ – výzva č. 40    
Tematická oblast Infrastruktura 

Krajské silnice 

Stručný popis 

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. 
 

Podporované aktivity 

Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní 
funkce silnic vyšší třídy. 

 

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. 

Oprávnění žadatelé Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. 

třídy. 

Popis v katalogu  Katalog str. 53 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

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
http://eagri.cz/public/web/file/475929/Obsah_5._vyzvy_OP_Rybarstvi_2014___2020.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f4771290-35cc-4b66-b2db-e9fbbc05ed96/Text-40-vyzvy_SC-1-1_IPRU_final.pdf?ext=.pdf
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31. 10. 2022: Integrovaný regionální operační program – PO 3, SC 3.1: 

INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ – výzva č. 41 
Tematická oblast Obnova památek 

Infrastruktura pro kulturu 

Stručný popis 

Typy podporovaných operací: 

 Aktivita Památky 

- 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 

 

 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. 

 

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, 
- 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. 
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Oprávnění 

žadatelé 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 79 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

31. 12. 2023: OP Rybářství – Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační 

kampaně – 3. výzva    

Tematická oblast Podpora podnikání 

Rybářství 

Stručný popis 

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. 

 

Žadatelem mohou být: 
Příjemci dotace u třetí výzvy jsou Ministerstvo zemědělství a příspěvkové organizace Ministerstva zemědělství. 

Oprávnění žadatelé Viz. výše 

Popis v katalogu  Katalog str. 207 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7d0545a1-8658-4a32-b60c-8b72945f87c7/Text-vyzvy_3-1_IPRU_20-7-2016.pdf?ext=.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/treti-a-ctvrta-vyzva-op-rybarstvi-2014.html

