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Dotační a grantové příležitosti 

verze 11/2015  

 

Pozn.:  

1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce.  

2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny – žlutě podbarveny. 

3. Ukončené dotační příležitosti jsou vypsány pod seznamem dotací a přeškrtnuty, 

v následující verzi budou smazány. 

4. Na jednotlivé dotační programy lze přecházet hypertextovým odkazem přímo ze seznamu 

dotací. 

TYPY POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ 

 Veřejnoprávní právnické osoby  

 

1. Obec         OB 

2. Svazek obcí        SO 

3. Příspěvková organizace       PO 

 

 Nestátní neziskové organizace 

 

4. Obecně prospěšná společnost, spolek, církevní společnost, apod.  NNO 

 

 Obchodní společnost 

 

5. Akciová společnost, společnost s ručením omezeným, atd.  OS 

 

 Ostatní 

 

6. Fyzická osoba        FO 

7. Jiná specifikace žadatele (např. vlastník budovy, lesa, cesty, apod.) JS 

 

 

 

 

INFORMACE K PROGRAMOVÉMU OBDOBÍ 2014-2020 SPOLU S VYPSANÝMI 

VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE viz str. 12 - 48 
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Dotace 1: Ministerstvo kultury ČR - Státní fond kultury ČR JS (Od 1. 11. 

2015, průběžně) 

Popis dotačního titulu 

Podporované druhy projektů:  

a. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl 

b. ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací 

c. získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů  

d. výstavní a přednášková činnost 

e. propagace české kultury v zahraničí 

f. pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí 

g. podpora kulturních projektů sloužících k uchovávání a rozvíjení kultury 

národnostních menšin v České republice 

h. podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit 

i. ochrana, údržba a doplňování knihovního fondu 

 Forma podpory: 

a) účelová dotace 

b) půjčka 

c) návratná finanční výpomoc  

 

Potenciální žadatelé 

Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění. 

Do konce II. čtvrtletí (tj. do 30. června 2015) přijímají žádosti minimálně jeden 1 měsíc před 

zahájením projektu. Od 1. července 2015 bude mezní lhůta pro příjem žádostí o podporu opět čtyři 

měsíce před zahájením projektu. 

Výše požadované částky je maximálně do dvou třetin celkových nákladů, u prostředků určených na 

záchranu kulturních památek do výše devíti desetin. 

Žadatelský poplatek je 1% z požadované částky, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč. 

1. 11. 2015 byl opět zahájen příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků ze SFK na rok 2016. 

Žádosti zaslané před tímto termínem nebudou akceptovány. Příjem žádostí musí i nadále splňovat 

podmínku čtyř měsíců před zahájením projektu, kdy rozhodným dnem je předání k poštovní přepravě 

či osobní předání na podatelnu MK ČR. 

 

 Email Telefon 

- fondkult@mkcr.cz 257 085 252 
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Webová adresa 

http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/default.htm 

Dotace 2: Ministerstvo kultury ČR - odbor ochrany movitého kulturního 

dědictví, muzeí a galerií JS (Do 30. 11. 2015) 

Popis dotačního titulu 

Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií je v roce 2016 zaměřena na prezentaci 

sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem (internet) a na prezentaci sbírek 

formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek.  

Potenciální žadatelé 

Poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb, muzea a galerie, mohou žádat o finanční dotace na 

realizaci projektů zaměřených na: 

 

1. Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně 

textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a 

její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své 

vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu). 

 

Dotaci lze čerpat: 

 • na úhradu nákladů na služby spojené s profesionálním pořízením prezentace v odpovídající kvalitě; 

• propojení webové prezentace v majetku paměťové instituce s portálem eSbírky.cz 

• provedení exportu dat z elektronické databáze ve formátu CSV nebo XLS pro účel publikování dat 

na webovém portálu eSbírky.cz 

 

Výstupem projektu je oznámení žadatele o dotaci o spuštění funkční prezentace na webové stránce 

www.esbirky.cz nejpozději do 31. 12. 2016. 

2. Vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou (možno 

zařadit i výroční publikace institucí). 

 Dotaci lze čerpat: 

• na úhradu nákladů na služby spojené s profesionálním pořízením podkladů ke katalogu v 

odpovídající kvalitě 

• vydání katalogu (redakční a grafická úprava, tisk, vazba) 

Výstupem projektu je oznámení žadatele o vydání katalogu a zaslání jednoho výtisku poskytovateli 

dotace nejpozději do 31. 12. 2016 

 

http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/default.htm
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Do výběrového dotačního řízení bude přijat projekt, který nejméně z 30 %  financuje v roce 2016 buď 

garant, nebo jiný subjekt; v případě, že projekt bude financovat jiný subjekt, je třeba doložit žádost o 

dotaci buď smlouvou s  tímto subjektem, nebo  smlouvou o smlouvě budoucí. 

Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a 

dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto 

zdrojů činit více než 70% celkových nákladů projektu. Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt 

z více různých zdrojů ze státního rozpočtu není dovolena. 

 

 Email Telefon 

Anna Joklová anna.joklova@mkcr.cz 257 085 458                  

 

Webová adresa 

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2449897 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-

dedictvi/granty-a-dotace/program-kulturni-aktivity---podprogram-a:-podpora-projektu-zamerenych-

na-poskytovani-standardizovanych-verejnych-sluzeb-muzei-a-galerii-125566/ 

Dotace 3: Ministerstvo obrany ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné 

hroby JS (průběžně) 

Popis dotačního titulu 

Cílem programu je udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu. Uchovat a 

vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve 

válečném konfliktu. Dotace je poskytována v rámci programu ISPROFIN – Zachování a obnova 

historických tradic. 

 

Potenciální žadatelé 

Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu. 

Minimální výše poskytované dotace je 50.000 Kč. Dotace Ministerstva obrany představuje maximálně 

80 % celkových nákladů na stavební část realizované akce. 

Žádosti je možné předkládat průběžně. Ty, které jsou doručeny do 31. ledna, jsou zahrnuty do 

rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce a jsou posuzovány komisí ve dvou 

po sobě následujících letech. 

 Email Telefon 

Ing. Ivo Markovič - 973 212 506 

 

mailto:anna.joklova@mkcr.cz
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2449897
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/program-kulturni-aktivity---podprogram-a:-podpora-projektu-zamerenych-na-poskytovani-standardizovanych-verejnych-sluzeb-muzei-a-galerii-125566/
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/program-kulturni-aktivity---podprogram-a:-podpora-projektu-zamerenych-na-poskytovani-standardizovanych-verejnych-sluzeb-muzei-a-galerii-125566/
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/program-kulturni-aktivity---podprogram-a:-podpora-projektu-zamerenych-na-poskytovani-standardizovanych-verejnych-sluzeb-muzei-a-galerii-125566/
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Webová adresa 

http://www.valecnehroby.army.cz/htm/4_0.html 

 

Dotace 4: Plzeňský kraj - Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje 

postiženého pohromou v roce 2015 JS (Do 31. 12. 2015, průběžně) 

Popis dotačního titulu 

Dotační program je určen pro poskytování finanční pomoci z rozpočtu kraje na obnovu majetku 

sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Plzeňského kraje, došlo-li k narušení základních 

funkcí v území v důsledku pohromy. Finanční pomoc se poskytuje bez ohledu na to, zda byl vyhlášen 

krizový stav. Účelem programu není náhrada škod způsobených pohromou, ale na obnovu majetku 

sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či 

poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce. Finanční pomoc 

není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní opatření a práce.  

Finanční pomoc lze poskytnout až do výše 70 % nákladů. 

Potenciální žadatelé 

Vlastník majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje.  

Žádost se všemi přílohami musí být podána ve lhůtě 30 dnů od vzniku škody na majetku v důsledku 

pohromy.  

 

 Email Telefon 

Ing. Radek Svoboda radek.svoboda@plzensky-kraj.cz 377195190 

JUDr. Helena Lucáková helena.lucakova@plzensky-kraj.cz 377195130 

Róbert Miček robert.micek@plzensky-kraj.cz 377195149 

 

 

 

Webová adresa 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/146/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valecnehroby.army.cz/htm/4_0.html
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/146/
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Dotace 5: Plzeňský kraj - Program podpory činnosti organizací sdružujících 

zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2016 JS (26. 

11. 2015 – 18. 12. 2015) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Plzeňský kraj bude podporovat organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné 

občany v Plzeňském kraji na úhradu nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se 

zajištěním své činnosti, bude podporovat rekondiční/edukační pobyty, které umožňují zdravotně 

postiženým a chronicky nemocným péči mimo jejich domácí prostředí a bude podporovat konání 

vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně 

postižených nebo chronicky nemocných občanů. 

Důvod podpory 

Důvodem podpory je dlouhodobý záměr Plzeňského kraje finančně podporovat nestátní neziskové 

organizace, které sdružují zdravotně postižené a chronicky nemocné občany na území Plzeňského 

kraje s cílem zkvalitnění jejich života. 

Potenciální žadatelé 

Spolek (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); Ústav (podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník); Obecně prospěšná společnost (podle zákona č. 248/1995 Sb.) 

 Email Telefon 

Ing. Miroslav Brda miroslav.brda@plzensky-kraj.cz +420377195767 

Mgr. Hana Jílková hana.jilkova@plzensky-kraj.cz +420377195192 

 

Webová adresa 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/327/ 

 

Dotace 6: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžové hřiště OB SO PO NNO OS 

(průběžně) 

Popis dotačního titulu 

Grantové řízení „Oranžové hřiště“ je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce 

dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště 

s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 

 

Potenciální žadatelé 

Všechny právnické osoby. 

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/327/
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Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.  

Příjem žádostí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádosti, které splňují zde uvedené podmínky a 

jsou v souladu se Statutem a Grantovými pravidly Nadace ČEZ, budou předloženy správní radě 

nadace k posouzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radou je 365 dní od 

podání žádosti. 

 

 Email Telefon 

- info@nadacecez.cz 211 046 723 

 

 

Webová adresa 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 

 

Dotace 7: Nadace ČEZ  - Grantové řízení Podpora regionů OB SO PO NNO 

OS (průběžně) 

Popis dotačního titulu 

Grantové řízení „Podpora regionů“ je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. 

Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s 

handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření 

naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů. 

 

Potenciální žadatelé 

Všechny právnické osoby. 

 

Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.  

Příjem žádostí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádosti, které splňují zde uvedené podmínky a 

jsou v souladu se Statutem a Grantovými pravidly Nadace ČEZ, budou předloženy správní radě 

nadace k posouzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radou je 365 dní od 

podání žádosti. 

 

 Email Telefon 

- info@nadacecez.cz 211 046 723 

 

Webová adresa 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
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Dotace 8: Česko-německý fond budoucnosti: dotační podpora různorodých 

aktivit OB SO PO NNO OS  FO (různě) 

Popis dotačního titulu 

Oblasti podpory: 

1) Mládež a školy 

- školní partnerství  

- setkávání žáků všech stupňů škol  

- odborná praktika  

- roční studijní pobyty  

- práci s mládeží na obou stranách hranice  

- spolupráci mateřských škol  

- volnočasové aktivity v oblasti sportu a kultur 

 

2) Kultura 

- výtvarné umění, divadlo, hudbu, tanec, literární akce, dokumentární filmy 

 

3) Dialogy a vědecké projekty 

- odborné konference, semináře, workshopy 

- spolupráci univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ 

- vzdělávání dospělých 

- vědecké výstavy a prezentace 

 

4) Publikace 

- vědecké práce s česko-německým zaměřením 

- překlady české a německé beletrie, deníků, memoárů 

- výstavní katalogy 

- vybraný učební materiál 

 

5) Obnova památek 

- renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog) 

- obnovu křížových cest, hřbitovů a pomníků 

 

6) Sociální projekty a podpora menšin  

- setkávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob z obou zemí 

- setkávání českých a německých seniorů 

- aktivity národnostních menšin 

 

7) Partnerství obcí a zájmových sdružení  

- iniciativy k založení partnerství měst a obcí 

- sportovní a kulturní akce v rámci partnerství 

- kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků 

- obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu 

 

8) Stipendia 

- každoročně deset studijních pobytů českých a německých studentů na univerzitách a vysokých 

školách v sousední zemi vždy na dobu deseti měsíců 
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- každé stipendium má svůj vlastní stanovený cíl a nesmí bezprostředně navazovat na jinou 

stipendijní podporu pobytu v sousední zemi 

Potenciální žadatelé 

Fyzické osoby, organizace. 

Výše dotace do 50%. 

Lhůty pro podání žádostí 

Termíny uzávěrky pro projekty plánované v: 

 čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku 

 čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku 

 čtvrtletí nebo později: do 31. března 

 čtvrtletí nebo později:do 30. června 

 Termín uzávěrky pro projekty renovací památek do 15. srpna v příslušném roce. Jedná 

se o projekty, jejichž realizace je plánována od následujícího kalendářního roku. 

 Termín pro odevzdání žádostí o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti je vždy k 

15. prosinci pro následující akademický rok. 

 

 

 Email Telefon 

- info@fb.cz 283 850 512 

 

Webová adresa 

http://fb.cz/ 

 

Dotace 9: Nadace VIA - Města z jiného těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) 

Popis dotačního titulu 

Podporujeme rozhodovací procesy se zapojením veřejnosti a otevřenou věcnou diskusi o tématech 

veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách. Hledáme projekty, které podporují aktivní zapojení 

občanů do veřejného života na lokální úrovni. Projekty, které jsou krátkodobé a vznikají jako odpověď 

na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách. 

Maximálně 30 000 Kč na jeden projekt. 

 

Potenciální žadatelé 

Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob. 

 

http://fb.cz/
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 Email Telefon 

Ondřej Šindelář ondrej.sindelar@nadacevia.cz 233 113 370 

 

Webová adresa 

http://www.dotacni.info/mesta-z-jineho-testa-rychle-granty/ 

Dotace EU – Programové období  2014-2020  

Všechny Operační programy již byly schváleny a postupně dochází k vyhlašování výzev 

z jednotlivých OP. V dotačním přehledu nejsou všechny vyhlášené výzvy, jedná se pouze o jejich 

výběr. Některé vyhlášené výzvy totiž nejsou pro náš region relevantní či jsou vyhlášeny jako uzavřené 

pro úzký okruh potenciálních žadatelů (typickým příkladem jsou výzvy z OP Zaměstnanost cílené na 

Úřady práce). 

Nejdůležitější informace k PO 2014-2020 naleznete na webu:  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana 

Jednotlivé operační programy 

OP ŽP (Operační program Životní prostředí) 

Informace spojené s OP ŽP naleznete na webu: 

 http://www.opzp.cz/vyzvy/ 

 

http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/768/novy-program-2014-2020/ 

OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) 

http://www.oppik.cz/dotacni-programy 

http://www.mpo.cz/dokument157731.html 

OPZ (OP Zaměstnanost) 

http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv 

OP rybářství  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/ 

OP Doprava 

http://www.opd.cz/cz/OP_doprava_2014-2020 

http://www.dotacni.info/mesta-z-jineho-testa-rychle-granty/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana
http://www.opzp.cz/vyzvy/
http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/768/novy-program-2014-2020/
http://www.oppik.cz/dotacni-programy
http://www.mpo.cz/dokument157731.html
http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/
http://www.opd.cz/cz/OP_doprava_2014-2020
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IROP (Integrovaný regionální operační program) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana 

 

 

Dotace 10: OP EU Z PO 2014 - 2020: 1. Výzvy z OP PIK (Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost – celkem 10 dotačních programů OS (1. 6. 2015 – 31. 

8. 2015 i dále) 

Přehled vyhlášených výzev a dotačních programů 

Název výzvy / 

programu podpory OP 

PIK 

Příjem registračních 

žádostí 

Příjem plných 

žádostí 

Druh 

výzvy 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

1) Potenciál  
Od 1. 6. (od 15:00 

hod) do 31. 8. 2015 

1. 12. 2015 – 25. 2. 

2016 

kontinuální 1,5 mld. Kč 

2) INOVACE - 

Inovační projekt 

Od 2. 6. (od 13:00 

hod) do 30. 11. 2015 

1. 12. 2015 – 30. 4. 

2016 

kontinuální 4 mld. Kč 

3) Partnerství 

znalostního transferu / 

PZT  

Od 2. 6. (od 12:00 

hod) do 31. 8. 2015 

1. 12. 2015 – 29. 2. 

2016 

kolová 300 mil. Kč 

4) Spolupráce - klastry 
Od 2. 6. (od 12:00 

hod) do 31. 8. 2015 

1. 12. 2015 – 29. 2. 

2016 

kolová 500 mil. Kč 

5) Technologie 

(mikropodniky) 

  dosud nezveřejněn kontinuální 250 mil. Kč 

6) Nemovitosti 
Od 1. 6. (od 14:00 

hod) do 31. 8. 2015 

1. 12. 2015 – 30. 4. 

2016 

kontinuální 1,5 mld. Kč 

7) Školicí střediska  
Od 2. 6. (od 10:00 

hod) do 31. 8. 2015 

1. 12. 2015 – 29. 2. 

2016 

kolová 500 mil. Kč 

8) Marketing - IVV 
  od 2. 6. (od 11:00) 

do 30. 11. 2015 

kontinuální  300 mil. Kč 

9) Úspory energie  
Od 1. 6. (od 12:00 

hod) do 31. 8. 2015 

1. 12. 2015 – 30. 4. 

2016 

kontinuální 5 mld. Kč 

10) ICT a sdílené služby  
Od 2. 6. (od 9:00 

hod) do 31. 8. 2015 

1. 12. 2015 – 29. 2. 

2016 

kolová 1,5 mld. Kč 

 

Webová adresa 

http://www.oppik.cz/dotacni-programy; http://www.mpo.cz/dokument157731.html 

 

KONTAKT 
Email Telefon 

info@oppik.cz 800 505 565 

 

1) Dotační program POTENCIÁL 

Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, 

vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými 

organizacemi. Program Potenciál mezi podniky všech velikostí rozdělí přibližně 5,5 mld. Kč. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.oppik.cz/dotacni-programy
http://www.mpo.cz/dokument157731.html
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Obor podnikání: Zpracovatelský 

průmysl, Technologie, Věda a výzkum 

Výše dotace: 2 - 150 mil. Kč (výše podpory do 

50% pro všechny velikosti podniků)  

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední 

podnik, Velký podnik 

Termín pro předběžné žádosti: od 1. 6. 2015 

do 31. 8. 2015  

Dotace na: pořízení výzkumného a vývojového 

vybavení 

Termín pro plné žádosti: 1. 12. 2015 – 25. 2. 

2016 

Jaké aktivity budou podporovány? 

 založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj vývojových center, oddělení a pracovišť, 

kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů 

Na co se vztahuje dotace? 

 pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, 

technologií, zařízení, hardwaru či sítí 

 nákup pozemků, pořízení novostaveb, rekonstrukce včetně služeb projektantů 

 obstarání práv duševního vlastnictví, licencí, softwaru a povinnou publicitu     

 malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní náklady (mzdy pro absolventy, 

pojistné, poradenské služby, aj.) 

Pro koho je program určen? 

 pro podniky všech velikostí s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které 

provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj  

 projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze 

Základní podmínky pro získání dotace 

 musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě 

(výzkum s výrobním potenciálem) 

Klíčová hodnotící kritéria 

 vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů 

 technická proveditelnost záměru 

 kvalitní zpracování, podrobnost a odůvodněnost projektového rozpočtu 

 stupeň inovace vyvíjených produktů 

 

 

2) Dotační program INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT 

Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného 

nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či 

inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Mohou ji čerpat podniky všech velikostí, program 

Inovace mezi ně rozdělí 10,8 mld. Kč. 

Obor podnikání: Zpracovatelský 

průmysl, Technologie, Věda a výzkum 

Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký 

podnik 

Termín pro předběžné žádosti: od 2. 

6. 2015 do 30. 11. 2015  
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Dotace na: výrobní technologie vč. nehmotného majetku a 

investic do nemovitostí 

Termín pro plné žádosti: 1. 12. 2015 – 

30. 4. 2016 

 

 

Jaké aktivity budou podporovány? 

 produktová inovace - podpora zavádění nových či inovovaných produktů do procesu výroby 

a na trh, zejména v high tech oborech a v rámci inovace vyšších řádů 

 procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby 

 organizační inovace – zavádění nových informačních systémů integrujících a automatizujících 

procesy uvnitř firmy zejména propojení výzkumu, vývoje, inovací a výroby  

 marketingové inovace – zavedení nových prodejních kanálů, otevření nových trhů, zvýšení 

prodejů produktů díky významné změně v designu či lepšího adresování potřeb zákazníka 

 ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních metod 

ošetření duševního vlastnictví 

Na co se vztahuje dotace? 

 nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí 

 projekty na ochranu práv duševního vlastnictví ( jako např. licencí, patentů, certifikace 

firmy…), software a dat 

 stavby a dodávky pro novostavby 

 technické zhodnocení staveb 

Pro koho je program určen? 

 pro podniky všech velikostí, které  zavádí do výroby a na trh nově vyvinuté či inovované 

výrobky a výrobní procesy 

 projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze 

 projekt musí mít návaznost na výzkum a vývoj 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 - 200 miliony korun. 

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů  

 střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů  

 velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů  

Klíčová hodnotící kritéria 

 vysoký potenciál uplatnění vyvíjených produktů na trhu 

 inovační řád výrobků (vyšší konstrukční koncepce, technologie, řešení, principy atp.) 

 stupeň novosti vyráběných produktů - srovnání se situací v ČR, střední Evropě, EU a na světě 

 kvalita zpracování, podrobnost a argumentační integrita projektového rozpočtu 
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3) Dotační program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU 

Hlavním cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpořit rozvoj oboustranně prospěšné 

spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi. Do roku 2020 je na tento typ 

projektů přichystáno přibližně 1,1 mld. Kč. 

 

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Věda a 

výzkum, Jiné 

Výše dotace: 0,5 - 4 mil. Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik Termín pro předběžné žádosti: od 2. 6. 

2015 do 31. 8. 2015  

Dotace na: vytvoření partnerství mezi podnikem a 

výzkumnou organizací 

Termín pro plné žádosti: 1. 12. 2015 – 29. 

2. 2016 

Jaké aktivity budou podporovány? 

 vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, 

souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup 

Na co se vztahuje dotace? 

 na osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu 

 na služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu 

 na přístup k informacím a databázím 

 na služby expertů, semináře a workshopy 

 na režijní náklady 

Pro koho je program určen? 

 pro malé a střední podniky a podnikatelská seskupení 

 pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (např. výzkumné organizace, neziskové 

organizace)  

 pro orgány státní správy a samosprávy 

 projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 500 tis. - 3,5 miliony korun. 

Intenzita podpory může v režimu de minimis dosáhnout až 70 %. 

 

4) Dotační program SPOLUPRÁCE - KLASTRY 

Program Spolupráce rozvíjí inovační sítě – klastry, technologické platformy a další typy kooperačních 

sítí. Jedná se o nástroje k zintenzivnění společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit 

podnikatelských subjektů a výzkumné sféry. Program Spolupráce mezi uchazeče do roku 2020 rozdělí 

přibližně 1,9 mld. korun. Přispěje tím k posílení vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i 

mezinárodní úrovni a umožní rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplnění 

konceptu inteligentní specializace. 
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Obor podnikání: Zpracovatelský 

průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Vzdělávání 

Výše dotace: 0,5 - 80 mil. Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik Termín pro předběžné žádosti: od 2. 

6. 2015 do 31. 8. 2015  

Dotace na: podpora vytváření klastrů a technologických 

platforem 

Termín pro plné žádosti: 1. 12. 2015 

– 29. 2. 2016 

 

Jaké aktivity budou podporovány? 

1) Klastry    

a) kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám 

zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické 

technologické oblasti v rámci klastru; podporována bude také realizace přeshraničních 

výzkumných a vývojových projektů 

b)  sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro 

účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací 

c)  internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, 

zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy 

a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. 

d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho 

řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking, apod. 

2) Technologické platformy – podpora koordinační činnosti platformy zejména v oblasti 

průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví, technologický foresight, 

navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a zapojování českých 

výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, koordinace českých podnikatelských subjektů 

a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů 

3) Kooperační inovační sítě -  podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na 

spolupráci malých a středních podniků; podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci 

společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; kooperační inovační sítě nemají samostatnou 

právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací 

Min. počet partnerů je předpokládán v rozsahu 3-4 malých a středních podniků, účast dalších 

partnerských subjektů a organizací není omezena. Další podmínky budou stanoveny v jednotlivých 

výzvách. 

Na co se vztahuje dotace? 

 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (pouze u aktivity 1b) 

 osobní náklady 

 služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. zejména 

osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro 

účely výzkumného projektu (pouze u aktivity 1a) 

 semináře, konference, marketing a další vybrané náklady specifikované v jednotlivých 

výzvách 
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Pro koho je program určen? 

a) Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení 

podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření 

znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených 

v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že 

jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. 

b)  Pro aktivitu 3) mohou být příjemcem podpory podnikatelské subjekty, organizace pro 

výzkum a šíření znalostí či subjekty inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, 

inovační centra, oborová sdružení, apod.). pro klastry, občanská sdružení, sdružení 

právnických osob, výzkumné organizace 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se  bude pohybovat mezi 500 tis. - 80 mil. korun. 

U aktivity kolektivní výzkum dosáhne dotace pro malé podniky výše 45 % způsobilých nákladů, pro 

střední podniky 35 %. U ostatních aktivit dotace činí až 50 % způsobilých nákladů. 

klíčová hodnotící kritéria 

 dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji (VaV) 

 počet členů klastru - zejména množství univerzit a výzkumných organizací 

 množství projektů, při kterých byl klastr během posledních pěti let příjemcem dotace 

 služby klastru poskytované členům, konané akce a další aktivity v oblasti VaV 

 

 

5) Dotační program TECHNOLOGIE (MIKROPODNIKY) 

Primárním cílem programu Technologie je podpora realizace podnikatelských záměrů drobných 

podnikatelů díky zakoupení potřebného technologického vybavení. Podnikatelé mohou počítat, že 

mezi ně program Technologie do roku 2020 rozdělí částku v přibližné výši 6 mld. Kč. 

Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Věda 

a výzkum, Stavebnictví, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Jiné 

Výše dotace: 100 000 – 225 

000 Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik Termín pro plné žádosti: 

dosud nezveřejněn 

Dotace na: nákup strojů a vybavení včetně SW a patentových licencí  

 

- v programu Technologie se nepodává předběžná žádost o dotaci, nahrazuje ji pouze plná žádost 

Jaké aktivity budou podporovány? 

 realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů 

Na co se vztahuje dotace? 

 dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně 

nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost 

 dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí 
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Pro koho je program určen? 

 pro začínající drobné podnikatele 

 podnik může existovat max. 3 rok 

 pro fyzické i právnické osoby 

 projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 100 - 225 tis. Kč. 

 mikropodnik (do 9 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů  

Klíčová hodnotící kritéria 

 ekonomický dopad projektu na rozvoj firmy (podložený odhad růstu tržeb) 

 zvýšení počtu zaměstnanců (nejlépe alespoň o dva) 

 realisticky nastavený rozpočet projektu 

 

6) Dotační program NEMOVITOSTI 

Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. 

rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb. 

Program Nemovitosti přispěje do roku 2020 na projekty malých a středních podniků částkou 3,9 mld. 

Kč. 

Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský 

průmysl, Stavebnictví, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Jiné 

Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik Termín pro předběžné žádosti: 

od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015  

Dotace na: podpora rozvoje podnikatelských nemovitostí Termín pro plné žádosti: 1. 12. 

2015 – 30. 4. 2016 

 

Jaké aktivity budou podporovány? 

 rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé 

infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost 

 revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku pro vlastní 

podnikatelské účely 

 podporována nebude výstavba objektu, nebo výstavba zóny jakožto novostavba tzv. na 

zelené louce. 

Na co se vztahuje dotace? 

 na přípravu podnikatelské zóny 

 na zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost  

 na nákup či úprava pozemků 

 na přípravu území (terénní úpravy, demolice,…) 

 na rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy 

 na odstranění nevyužitých staveb 
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 inženýrské sítě a komunikace 

 hardware a sítě, technické zařízení budov 

Pro koho je program určen? 

 pro malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského či těžebního průmyslu, ICT, 

technologických center či strategických služeb, zpracování odpadů nebo velkoobchodu 

a maloobchodu 

 projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 200 miliony korun. 

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů  

 střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů  

Klíčová hodnotící kritéria 

 ekonomický přínos investice pro firmu 

 stáří objektu, který má projít renovací (bonifikace pro objekty starší 4, 10, respektive 15 let) 

 kvalitně zpracovaný rozpočet projektu odpovídající obvyklým cenám  

 velikost plochy podnikatelského objektu (bonifikace pro rozlohu větší než 500 m2, 1000 m2 

a 1500 m2) 

 

7) Dotační program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují 

další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové 

organizace. Program Školicí střediska rozdělí mezi firmy přibližně 2,3 mld. Kč. 

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a 

výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a 

služby, Vzdělávání, Jiné 

Výše dotace: 0,5 - 5 mil. 

Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik Termín pro předběžné 

žádosti: od 2. 6. 2015 do 

31. 8. 2015  

Dotace na: výstavba či rozvoj vzdělávacího střediska, včetně vybavení Termín pro plné žádosti: 

1. 12. 2015 – 29. 2. 2016 

 

Jaké aktivity budou podporovány? 

 výstavba a rekonstrukce stávajících školících center 

 modernizace prostor pro vzdělávání 

 pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv 

duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti 
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Na co se vztahuje dotace? 

 rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění nemovitostí  

 pořízení nového zařízení, rozšíření stávajícího školicího střediska 

 technická a dopravní infrastruktura 

 školicí pomůcky – hardware, sítě, stroje a zařízení 

 software a školicí programy, licence, know-how 

 drobný hmotný a nehmotný majetek 

 služby školitelů 

 

Pro koho je program určen? 

 pro malé a střední podniky, které působí v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, 

stavebnictví, či  informačních a komunikačních technologií atp. 

 projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt bude 0,5 až 5 milionů korun. 

Výše dotace je totožná bez ohledu na velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50% dotace  

 střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 50% dotace  

 

 

8) Dotační program MARKETING - IVV 

Hlavním cílem programu Marketing je podpořit efektivní prezentaci malých a středních podniků na 

zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Program 

Marketing pracuje do roku 2020 s celkovým rozpočtem blížícím se k 1,5 mld. Kč. 

Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský 

průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT 

a telekomunikace, Obchod a služby, Vzdělávání, Jiné 

Výše dotace: 0,2 - 5 

mil. Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik 
Termín pro plné 

žádosti: od 2. 6. 2015 

do 30. 11. 2015 

Dotace na: účast na zahraničním veletrhu či výstavě  
 

- v programu Marketing se nepodává předběžná žádost, nahrazuje ji pouze plná žádost 

Jaké aktivity budou podporovány? 

 účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem navázat nová obchodní 

partnerství či oslovit nové trhy 

 dotace se týká pouze výstav či veletrhů realizovaných v rámci daného projektu, nelze dotovat 

obecně reklamu, PR či marketing na daném trhu  



Zaměstnanci projektu na podporu MOS v ORP Nepomuk a MěÚ Nepomuk  – verze 11/2015 
 

 

22 
 

 není možné podpořit účast na výstavě či veletrhu, která je již dotována z jiných zdrojů 

Ministerstva průmyslu a obchodu nebo je realizována hromadně s pomocí agentury 

CzechTrade  

Na co se vztahuje dotace? 

 pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí  

 doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí 

a zpět, vč. balného a manipulace zajišťovaná externím dodavatelem 

 marketingové propagační materiály pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě 

v daném jazyce, inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh 

Pro koho je program určen? 

 malé a střední podniky  

 žadatelé se sídlem v Praze musí prokázat, že se náplň projektu týká ekonomických činností 

probíhajících v provozovně mimo Prahu 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,2 a 5 miliony korun. 

 míra dotace je 50 % způsobilých nákladů bez ohledu na velikost podniku 

 dotace na náklady na dopravu a propagační materiály je hrazena v režimu de minimis. 

klíčová hodnotící kritéria 

 ekonomický přínos (zvýšení objemu výroby, rozvoj příležitostí pro export) 

 tržní potenciál (uplatnění produktů, prokazatelné posílení pozice na trhu) 

 reálná zkušenost se zahraničními výstavami 

 kvalitně zpracovaný rozvojový plán podniku 

 

 

9) Dotační program ÚSPORY ENERGIE 

Program Úspory energie umožňuje podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby 

(úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu 

starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy. 

Program Úspory energie do roku 2020 rozdělí téměř 20,5 mld. Kč. 

Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský 

průmysl, Technologie, Stavebnictví, Energetika, IT a 

telekomunikace, Obchod a služby, Jiné 

Výše dotace: 0,5 - 250 mil. Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik Termín pro předběžné žádosti: 

od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015  

Dotace na: snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické 

efektivity 

Termín pro plné žádosti: 1. 12. 
2015 do 30. 4. 2016 
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Jaké aktivity budou podporovány? 

 snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru 

Na co se vztahuje dotace? 

 modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla 

 zavádění a modernizace systémů měření a regulace 

 modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu 

 zateplení, výměna a renovace oken, další stavební opatření umožňující snížit energetickou 

náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, 

 modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů 

 využití odpadní energie ve výrobních procesech 

 snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních 

a technologických procesů 

 instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku 

 instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní 

spotřebu podniku 

Pro koho je program určen? 

 pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu 

 rovněž pro podnikatele v oborech: zemědělství, těžba a dobývání, výroba a rozvod energie, 

zásobování vodou, nakládání s odpady, sanace, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, 

doprava a skladování, informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí 

(pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti (např. 

cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, 

administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), 

zdravotní a sociální péče a další. 

 projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 500 tis. do 250 mil. korun. 

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % prokázaných způsobilých výdajů  

 střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % prokázaných způsobilých výdajů  

 velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 % prokázaných způsobilých výdajů  

Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 

651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000,- Kč  

Podpora se nesmí poskytnout velkým podnikům na energetické audity prováděné podle čl. 8 odst. 4 

směrnice 2012/27/EU s výjimkou případů, kdy se audit provádí vedle povinného energetického auditu 

podle uvedené směrnice. 

Klíčová hodnotící kritéria 

 poměr investice vůči snížení emisí CO2 (v kilogramech za jeden rok) 

 míra absolutní úspory tepelné či elektrické energie - nejlépe v rozmezí od 10 do 60 % oproti 

původní situaci 
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 kvalitní zpracování, detail a zdůvodnění rozpočtu projektu 

 

 

10) Dotační program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 

Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve ICT a strategické služby) je podpora všech typů 

podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo 

vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program ICT a sdílené služby mezi žadatele rozdělí přibližně 6,1 

mld. Kč. 

Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský 

průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT 

a telekomunikace, Obchod a služby, Vzdělávání, Jiné 

Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik 
Termín pro předběžné 

žádosti: od 2. 6. 2015 do 31. 

8. 2015  

Dotace na: mzdy a investice do dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku 

Termín pro plné žádosti:  

1. 12. 2015 – 29. 2. 2016 

 

Jaké aktivity budou podporovány? 

 tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v oblasti komunikace, 

obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, zábavy, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti 

kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace 

 zřizování a provoz center sdílených služeb 

 budování a modernizace datových center 

Na co se vztahuje dotace? 

 superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců po dobu 24 měsíců 

 nájem pozemků a budov 

 služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) 

 pořízení potřebného HW a sítí 

 nákup software či licencí 

 stroje, zařízení a technologie 

 stavební náklady (pouze v případě aktivity datových center) 

 poplatky za služby typu cloud, SaaS 

Pro koho je program určen? 

 podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software či center strategických služeb, 

včetně startupů 

 projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 200 miliony korun. 

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: 
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 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů  

 střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů  

 velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů  

klíčová hodnotící kritéria 

 firma působí v oblasti, ve které je projekt realizován, a je schopna prokázat reference 

 podnik vytváří nový produkt či službu nebo rozšiřuje své stávající portfolio 

 projekt odpovídá existujícím trendům a je možné záměr popsat 

 doložený tržní potenciál 

 realisticky nastavený rozpočet projektu 

 

Dotace 11: OP EU Z PO 2014 - 2020: výzva OP Zaměstnanost -  Budování 

kapacit sociálních partnerů JS (30. 6. 2015 – 31. 12. 2015) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti 

vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

TÉMA: ZAMĚSTNANOST 

Operační program - Zaměstnanost 

Prioritní osa - 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

Investiční priorita - 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám 

Specifický cíl - 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad 

kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

Předmět podpory 

- Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast 

pracovně právních vztahů, BOZP, prevence kritických situací a projevů násilí a na rozvoj 

lidských zdrojů ze strany zaměstnavatelů s důrazem na oblast legislativy dotýkající se 

hospodářských a sociálních zájmů sociálních partnerů,  

- zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku u sociálních partnerů, včetně 

řízení lidských zdrojů, zabezpečování regionálního poradenství a vyšší informovanosti v 

oblasti sociálního dialogu s využitím mezinárodní spolupráce a podpora účasti pracovníků na 

školeních, konferencích, workshopech apod. věnovaných tématice sociálního dialogu,  

- vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování, rozšiřování a 

zvyšování znalostí v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog,  

- podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit, včetně přenosu 

informací na odvětvovou a podnikovou úroveň (především s ohledem na sladění nabídky a 

poptávky na trhu práce v souvislosti s rozšířením a propagací aktivit Národní soustavy 

povolání) na bázi místního partnerství (sociální partneři a zástupci krajů),  

- podpora propagace flexibilních forem práce v podnicích,  
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- podpora využívání moderních technologií a přístupových bodů pomáhající zaměstnancům 

podniků lépe se orientovat v legislativě k pracovněprávním vztahům,  

- podpora předávání nabytých informací ze zahraničních stáží členům sociálních partnerů níž v 

hierarchii organizací,  

- podpora konkurenceschopnosti zaměstnavatelů prostřednictvím rozšíření sociálního dialogu do 

oblasti odborné spolupráce s univerzitami a vysokým školami,  

- podpora zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti 

podniků na základě rozvoje odvětvového sociálního (bipartijního) dialogu v souvislosti s:  

- jejich připraveností na změny důchodového systému,  

- se vstupem absolventů na trh práce;  

- rozvoj a podpora spolupráce sociálních partnerů a dalších relevantních subjektů na řešení 

dlouhodobých problémů v oblasti RLZ na regionální, odvětvové (sektorové) a národní úrovni, 

zvyšování povědomí o sociálním dialogu na všech jeho úrovních,  

- rozvoj analytické a odborné kapacity sociálních partnerů.  

Potenciální žadatelé 

a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:  

 Svaz průmyslu a dopravy ČR  

 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR  

 Českomoravská konfederace odborových svazů  

 Asociace samostatných odborů  

b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu 

vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce 

roku 2015.  

 

Míra podpory  

Výše podpory projektu z OPZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé 

výdaje projektu budou hrazeny z 80,57 % (281 995 000 CZK) z prostředků ESF; 19,43 % (68 005 000 

CZK) z prostředků státního rozpočtu; žadatel 0 %.  

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  

a)  sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR  

 minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 mil. CZK  

 maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 mil. CZK  

b) organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají mezi sebou uzavřenou 

kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS)  

 minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 mil. CZK  

 maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 mil CZK 

 

 

Termín Datum 

Termín zahájení příjmu žádostí 30. 6. 2015 

Termín ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2015 
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 Email Telefon 

Mgr. Lucie Rossinski lucie.rossinski@mpsv.cz 950 195 678 

Ing. Helena Ptáková helena.ptakova@mpsv.cz 950 195 775 

 

Webová adresa 

http://www.esfcr.cz/vyzva-002-opz 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/OPZ/Vyzva-002-

Adaptabilita-pracovni-sily-%28OPZ%29 

 

 

Dotace 12: OP EU Z PO 2014 - 2020: 2. výzva IROP -  Územní plány OB (31. 

7. 2015 – 31. 3. 2017) 

Popis dotačního titulu 

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. 

Potenciální žadatelé 

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP) 

Míra podpory  

 Alokace výzvy je 630 mil. Kč. 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 450 000 Kč - pořízení územního plánu; 250 

000 Kč - změna územního plánu  

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.  

 Dotace 90% celkových způsobilých nákladů 

 

 

Termín Datum 

Termín zahájení příjmu žádostí 31. 7. 2015 

Termín ukončení příjmu žádostí 31. 3. 2017 

 

 Email Telefon 

Ing. Pavla Bártíková   bartikova@crr.cz 725 793 625 

 

Webová adresa 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/IROP/Vyhlaseni-vyzvy-

c-2-Uzemni-plany 

http://www.esfcr.cz/vyzva-002-opz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/OPZ/Vyzva-002-Adaptabilita-pracovni-sily-%28OPZ%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/OPZ/Vyzva-002-Adaptabilita-pracovni-sily-%28OPZ%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/IROP/Vyhlaseni-vyzvy-c-2-Uzemni-plany
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/IROP/Vyhlaseni-vyzvy-c-2-Uzemni-plany
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Dotace 13: OP EU Z PO 2014 - 2020: Operační program Zaměstnanost JS 

(3. 8. 2015 – 16. 10. 2015 a 31. 12. 2015) 

1. Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování 

mimo hl. m. Prahu OB SO PO NNO OS (3. 8. 2015 - 16. 10. 2015) 

 

Popis dotačního titulu 

Výzva nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy 

umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Uvádíme výčet podporovaných aktivit: 

- zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních 

forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů 

(oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne) 

- skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s 

komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy) 

- zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity 

- příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové) 

 Potenciální žadatelé 

- obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, právnické osoby 

vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, NNO, kraje, organizace 

zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, 

školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), veřejné výzkumné instituce, vysoké 

školy 

Míra podpory  

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 CZK 

 

Termín Datum 

Termín zahájení příjmu žádostí 3. 8. 2015 

Termín ukončení příjmu žádostí 16. 10. 2015 

 

 Email Telefon 

Ing. Tomáš Hauzírek  tomas.hauzirek@mpsv.cz 950 19 5734 

 

Webová adresa 

http://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz 

http://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz
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2. Budování kapacit a profesionalizace NNO NNO (3. 8. 2015 - 31. 12. 2015) 

Popis dotačního titulu 

Popis podporovaných aktivit    

Aktivity mají za cíl zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO. Podporované budou 

zejména aktivity zvyšující důvěryhodnost NNO vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru (např. 

pokud jde o posuzování efektivnosti hospodaření, kvalitu řízení, personální zajištění a podobně) a 

budování kapacit NNO s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, 

rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. 

Potenciální žadatelé 

Nestátní neziskové organizace (NNO) 

Míra podpory  

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK 

 

Termín Datum 

Termín zahájení příjmu žádostí 3. 8. 2015 

Termín ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2015 

 

 Email Telefon 

Mgr. Anna Dumont  - 950 195 742 

 

Webová adresa 

http://www.esfcr.cz/vyzva-031-opz 

 

Dotace 14: OP EU Z PO 2014 - 2020: Výzvy z OP ŽP – 7 nových výzev JS (od 

14. 8. dále – konec různě) 

Potenciální žadatelé  

RŮZNĚ DLE JEDNOTLIVÝCH VÝZEV 

Webová adresa 

http://www.opzp.cz/vyzvy/ 

http://www.esfcr.cz/vyzva-031-opz
http://www.opzp.cz/vyzvy/


Zaměstnanci projektu na podporu MOS v ORP Nepomuk a MěÚ Nepomuk  – verze 11/2015 
 

 

30 
 

VÝZVA č. 1 (14. 8. 2015 – 13. 11. 2015) 

Potenciální žadatelé  

Oprávněným žadatelem mohou být jen úspěšní příjemci z LXI. fázovací výzvy OPŽP 2007 – 2013 

(kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, 

příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva, aj.). 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 

komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 

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

potenciálem. 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v 

aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a 

intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních 

vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány), 

 výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, 

 odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – 

podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto 

nádrží. 

VÝZVA č. 2 (14. 8. 2015 – 13. 11. 2015) 

Potenciální žadatelé  

Oprávněným žadatelem mohou být jen úspěšní příjemci z LXI. fázovací výzvy OPŽP 2007 – 2013. 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

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

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

kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.  

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby 

a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich 

bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě 

 výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů 

sloužících veřejné potřebě. 
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VÝZVA č. 3 (14. 8. 2015 – 13. 11. 2015) 

Potenciální žadatelé  

Oprávněným žadatelem mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, 

organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné 

instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské 

společnosti a jejich svazy. 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na 

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

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 

zlepšení přirozených rozlivů 

Typy podporovaných projektů 

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

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

o zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety 

pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, 

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

tvorbou mokřin a tůní, 

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

parky, v extravilánu do volné krajiny). 

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

urychleného odvádění kanalizací do toků 

Typy podporovaných projektů 

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

řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například: 

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

o podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, 

o vsakovací šachty, 

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

 Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 

povodňové ochraně 

Typy podporovaných projektů 
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o výstavba suchých nádrží (poldrů), 

o vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží. 

 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost 

obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 

Typy podporovaných projektů 

o stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, 

které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“. 

VÝZVA č. 4 (14. 8. 2015 – 13. 11. 2015) 

Potenciální žadatelé  

Oprávněným žadatelem mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, 

organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké 

školy a školská zařízení a nestátní neziskové organizace. 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

Typy podporovaných projektů 

o zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení, 

o zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, 

o zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování 

dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, 

mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad 

pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným 

povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání 

povodňových rizik), 

o studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v 

oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně 

významným povodňovým rizikem v ČR“, jako podklad pro následnou realizaci 

vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 

opatření. 

 Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných 

systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány. 
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Typy podporovaných projektů 

o budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a 

modernizace měřících stanic, 

o 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. 

 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na 

lokální úrovni, digitální povodňové plány. 

Typy podporovaných projektů 

o budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a 

modernizace měřících stanic, 

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

služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně 

naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému. 

VÝZVA č. 5 (14. 8. 2015 – 13. 11. 2015) 

Potenciální žadatelé  

Pro aktivitu 3.2.1: Veřejné subjekty (kraje, obce, 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). 

Pro aktivitu: 3.2.3: Kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné 

výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, 

vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti 

a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj 

druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke 

zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných 

specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 

 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a 

separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní 

a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), 

 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, 

 výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, 
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 výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických 

odpadů (vyjma skládkování). 

Příklady podporovaných projektů 

o výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,  

o doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, 

o budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů, 

o třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s 

navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů, 

o doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které 

nejsou z kategorie nebezpečné,  

o budování systémů odděleného sběru bioodpadů, 

o podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a 

zdravotnickými odpady, 

o budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě, 

o budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů, 

o doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti,  

o výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, 

o zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů, 

o technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování 

stavebního PS, stavebních prvků z PVC),  

o budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO) (podmínky viz kapitola 

2.3.3.2.4. Programového dokumentu OPŽP 2014 - 2020),  

o zařízení pro tepelné zpracování odpadů, 

o výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů, 

o zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich 

modernizace, 

o zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace, 

o rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické 

účinnosti), 

o instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být připojeno na CZT 

a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice 2008/98/ES pro 

zařízení na energetické využití KO). 

VÝZVA č. 6 (14. 8. 2015 – 15. 1. 2016) 

Potenciální žadatelé  

Příspěvkové organizace. 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

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

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

ekologické zátěže odstranit.  
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Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 

 inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit 

kontaminovaných míst podle závažnosti,  

 realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, 

 sanace vážně kontaminovaných lokalit. 

Typy podporovaných projektů: 

o Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě 

informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi 

kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již 

evidovaných lokalit. 

o Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik 

kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované 

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

metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území 

o Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena 

kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a 

kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití 

intenzifikačních sanačních technologií. 

VÝZVA č. 7 (14. 8. 2015 – 13. 11. 2015) 

Potenciální žadatelé  

Kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, 

veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a 

školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, 

podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

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

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

ekologické zátěže odstranit.  

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 

 inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit 

kontaminovaných míst podle závažnosti,  

 realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, 
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 sanace vážně kontaminovaných lokalit. 

Typy podporovaných projektů: 

o Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě 

informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi 

kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již 

evidovaných lokalit. 

o Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik 

kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované 

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

metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území 

o Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena 

kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a 

kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití 

intenzifikačních sanačních technologií. 

VÝZVA č. 8 (14. 8. 2015 – 13. 11. 2015) 

Potenciální žadatelé  

Kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, 

veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a 

školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, 

podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

Specifický cíl: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva 

nadlimitním znečišťujících látek 

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

znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů.  

Typy podporovaných projektů a aktivit 

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

různorodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří 

například: 

a. Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení 

emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

b. Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení 

emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

c. Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem 

snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 
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d. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí 

a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů. 

e. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí 

a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů. 

f. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí 

a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé 

organické látky. 

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

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

odprašovací nebo mlžící zařízení). 

i. Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií. 

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

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

technické možnosti zdrojů. 

VÝZVA č. 9 (14. 8. 2015 – 13. 12. 2016) 

Potenciální žadatelé  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků. 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných 

území 

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.  

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 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. 

Podporovaná opatření: 

I. Implementace soustavy Natura 2000 

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

stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS: 

o sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlašení a péče,  

o příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované 

ZCHÚ, 
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o příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické 

zaměřování hranic, 

o vyznačení lokalit v terénu, 

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

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

národního významu) 

o sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu 

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

stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity 

prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních 

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

území národního významu, 

o příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické 

zaměřování hranic, 

o vyznačení lokalit v terénu, 

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

opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 

o osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 

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

národního významu) 

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

souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-

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

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

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

druhového složení, 

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

významu, 

o péče o dřeviny mimo les, 

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

cílových stanovišť a druhů, 

o likvidace invazních a expanzivních druhů, 

o zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 

o opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na 

předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava 

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

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

střediska apod.), 

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

VÝZVA č. 10 (14. 8. 2015 – 14. 10. 2015) 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
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Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných 

území 

VÝZVA č. 11 (14. 8. 2015 – 14. 10. 2015) 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu 

VÝZVA č. 12 (14. 8. 2015 – 14. 10. 2015) 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

VÝZVA č. 13 (14. 8. 2015 – 31. 12. 2016) 

Potenciální žadatelé  

Způsobilými žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní 

podniky, státní organizace, 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 a fyzické osoby podnikající. 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

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

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 

živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury  

Podporovaná opatření: 

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

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

kriticky a silně ohrožených druhů apod.,  

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

o zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či 

opatření, 

o odstranění migračních překážek na vodních tocích, 

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

podporující jejich poproudou migraci, 
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o obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod. 

 

 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 

Podporovaná opatření: 

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

územního systému ekologické stability, 

o založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a 

biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES , 

o liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), 

založení nebo obnova krajinného prvku, 

o zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 

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

umožňující pěší průchod krajinou, 

o vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. 

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

zatápěných území (např. lužní lesy). 

 

 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

Podporovaná opatření: 

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

tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných 

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

říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi, 

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

procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních 

úprav, zejména:  

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

o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu 

vázaných organismů,  

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

renaturace vodního toku apod.  

 

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

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

Podporovaná opatření: 

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

nezbytné následné péče, 

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

obnově porostů, včetně zajištění ochrany, 
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o rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, 

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

zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich 

konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu, 

o vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů. 

 

 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 

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

Podporovaná opatření: 

o podpora opatření zamezující vodní erozi 

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

o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, 

…), 

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

o podpora opatření zamezující větrné erozi 

o obnova či zakládání větrolamů 

VÝZVA č. 14 (14. 8. 2015 – 31. 12. 2016) 

Potenciální žadatelé  

Způsobilými žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní 

podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové 

organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské 

společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby 

podnikající. 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

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

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 

živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury  

Podporovaná opatření: 

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

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

kriticky a silně ohrožených druhů apod.,  

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

o zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či 

opatření, 
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o odstranění migračních překážek na vodních tocích, 

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

podporující jejich poproudou migraci, 

o obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod. 

 

 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 

Podporovaná opatření: 

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

územního systému ekologické stability, 

o založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a 

biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES , 

o liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), 

založení nebo obnova krajinného prvku, 

o zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 

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

umožňující pěší průchod krajinou, 

o vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. 

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

zatápěných území (např. lužní lesy). 

 

 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

Podporovaná opatření: 

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

tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných 

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

říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi, 

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

procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních 

úprav, zejména:  

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

o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu 

vázaných organismů,  

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

renaturace vodního toku apod.  

 

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

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

Podporovaná opatření: 
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o dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a 

nezbytné následné péče, 

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

obnově porostů, včetně zajištění ochrany, 

o rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, 

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

zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich 

konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu, 

o vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů. 

 

 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 

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

Podporovaná opatření: 

o podpora opatření zamezující vodní erozi 

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

o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, 

…), 

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

o podpora opatření zamezující větrné erozi 

o obnova či zakládání větrolamů 

VÝZVA č. 15 (14. 8. 2015 – 14. 10. 2015) 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

VÝZVA č. 16 (22. 10. 2015 – 23. 10. 2015) 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

Specifický cíl: 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 

obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 
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VÝZVA č. 17 (15. 10. 2015 – 14. 10. 2016) 

Potenciální 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 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

Specifický cíl: 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a 

souvislých meteorologických aspektů 

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 

a. výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů 

v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení 

sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci), 

b. pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů 

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

zpracování dat, modelování a simulaci), 

c. podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší 

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

d. realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, 

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

vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry, 

e. realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality 

ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, 

modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace 

opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s 

příhraničními regiony Polské a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední 

Evropu). 

VÝZVA č. 18 (15. 10. 2015 – 14. 10. 2016) 

Potenciální 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 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-3-zlepsit-system-sledovani-hodnoceni-a-predpovidani-vyvoje-kvality-ovzdusi-a-souvisejicich-meteorologickych-aspektu?id=16
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-3-zlepsit-system-sledovani-hodnoceni-a-predpovidani-vyvoje-kvality-ovzdusi-a-souvisejicich-meteorologickych-aspektu?id=16
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Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifický cíl: 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

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 

Podporované aktivity: 

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

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

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

norem společenství, 

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

nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických 

havárií, 

 vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro institucionální 

zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií, 

 rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a 

IPPC). 

Typy podporovaných projektů: 

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

definovat; mezi podporované typy projektů patří například: 

 rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami, 

 rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného 

čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů, 

 protipožární izolace zásobníků LPG, 

 vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů, 

 rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek, 

 rekonstrukce skladů hořlavých kapalin, 

 rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků, 

 rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv, 

 výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií, 

 modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek, 

 znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických 

látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na 

požadavky prevence závažných havárií, 

 informační systémy pro podporu prevence závažných havárií, 

 vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek, 

 vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek, 

 rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích ke snížení průmyslového znečištění, 

např. průmyslové ČOV. 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-5-snizit-environmentalni-rizika-a-rozvijet-systemy-jejich-rizeni?id=23
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VÝZVA č. 20 (15. 10. 2015 – 14. 10. 2015) 

Potenciální žadatelé  

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

instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení 

Prioritní osa 5: Energetické úspory 

Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

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

veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem. 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. 

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

VÝZVA č. 21 (15. 10. 2015 – 5. 1. 2016) 

Potenciální žadatelé  

Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Příspěvkové organizace, Obchodní společnosti 

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

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 

komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 

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

potenciálem. 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, 

výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny 

odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny 

odpadních vod nebudou podporovány), 

 výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. 

 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-2-dosahnout-vysokeho-energetickeho-standardu-novych-verejnych-budov?id=34
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-snizit-mnozstvi-vypousteneho-znecisteni-do-povrchovych-i-podzemnich-vod-z-komunalnich-zdroju-a-vnos-znecistujicich-latek-do-povrchovych-a-podzemnich-vod?id=10
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-snizit-mnozstvi-vypousteneho-znecisteni-do-povrchovych-i-podzemnich-vod-z-komunalnich-zdroju-a-vnos-znecistujicich-latek-do-povrchovych-a-podzemnich-vod?id=10
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VÝZVA č. 22 (15. 10. 2015 – 5. 1. 2016) 

Potenciální žadatelé  

Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Příspěvkové organizace, Obchodní společnosti 

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

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

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

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

kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha. 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a 

modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední 

blízkosti, sloužící veřejné potřebě 

 výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů 

sloužících veřejné potřebě. 

VÝZVA č. 23 (15. 10. 2015 – 5. 1. 2016) 

Potenciální 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 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj 

druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke 

zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných 

specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-2-zajistit-dodavky-pitne-vody-v-odpovidajici-jakosti-a-mnozstvi?id=12
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
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Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 

 projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25% s takovými 

druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat, nebo nejsou k materiálovému využití 

vhodné. Jedná se především o vedlejší produkty živočišného původu a odpad z kuchyní a 

stravoven. 

Příklady podporovaných projektů 

 výstavbu bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů, 

 vybavení či modernizace bioplynové stanice. 

VÝZVA č. 24 (15. 10. 2015 – 5. 1. 2016) 

Potenciální 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 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifický cíl: 3.3 - Rekultivace staré skládky 

 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 

 rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených). 

Příklady podporovaných projektů: 

 rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před 

účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 

a 2 zákona č. 238/1991 Sb. 

 

 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-3-rekultivovat-stare-skladky?id=20
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Dotace 15: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

CYKLISTICKÉ STEZKY OB PO SO (DO 20. 1. 2016) 

Podporované aktivity: výstavba cyklostezky údržba cyklostezky (udržování stezky v provozně a 

technicky vyhovujícím stavu, odstraňování vad a nedostatků, uvedení do původního stavu) náklady na 

zpracování projektové dokumentace (uznatelná výše se odvíjí od poměru k celkovým nákladům 

stavební části)  

Neuznatelné výdaje: veřejné osvětlení vybavení odpočívacích ploch – mapy, lavičky, stolky, 

odpadkové koše, informační tabule, přístřešky, apod. přeložky sítí dešťová a splašková kanalizace 

sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti související zeleň demolice objektů oplocení (s výjimkou 

bezpečnostního prvku) vedlejší rozpočtové náklady – např. stavební a autorský dozor, apod.  

Výše dotace: max. do 85% celkových uznatelných nákladů  

Základní přílohy od Vás: pravomocné stavební povolení (souhlas s ohlášenou stavbou) projektová 

dokumentace ověřená zpracovatelem a speciálním stavebním úřadem (schválená ve stavebním řízení) 

položkový rozpočet smlouva na vypracování projektové dokumentace pokud bude cyklistická stezka 

realizována v blízkosti vodního toku, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) Příslušného 

správce toku k plánovanému umístění cyklistické stezky krátká video prezentace záměru žadatele o 

příspěvek v případě, že cyklistická stezka bude křížit nebo bude realizovaná podél silnice I. třídy – 

stanovisko správce této přilehlé komunikace v případě, že cyklistická stezka bude křížit nebo bude 

realizovaná podél silnice II. a III. třídy – stanovisko odboru dopravy krajského úřadu  

Potenciální žadatelé: 

obec jako vlastník cyklistické stezky příspěvková organizace zřízená obcí svazek obcí. POZOR! 

příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky z fondů EU 

Webová adresa 

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/ 

 

Dotace 16: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

BEZPEČNOST OB PO (DO 15. 1. 2016) 

Podporované aktivity: bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů výstavby, rekonstrukce a 

úpravy chodníků a přechodů pro chodce podél místních komunikací I., II., a III. třídy ležících na trase 

odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility s průměrnou intenzitou dopravy 

vyšší než 500 vozidel/24 hodin nasvětlení přechodů ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu 

přechodů pro chodce světelné signalizační zařízení u přechodů pro chodce bezpečnostní prvky na 

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/
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vozovce ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce NOVĚ - výstavba a 

rekonstrukce podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové trasy úpravy vjezdu do obce 

(ostrůvky, vstupní brány do obcí, zúžení komunikace) zvýšení protismykových vlastností krytu 

vozovky zlepšení dopravní situace v místech dopravních nehod úpravy směřující ke zvýšení 

bezpečnosti chodců a cyklistů další zařízení vhodná ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy,…  

Neuznatelné výdaje: veřejné osvětlení přístroje na měření rychlosti dopravní prostředky okružní 

křižovatky dešťová a splašková kanalizace mobiliář – lavičky, odpadkové koše, … náklady na 

zpracování projektové dokumentace geodetické práce apod.  

Výše dotace: max. do 85% uznatelných nákladů na stavební části akce  

Základní přílohy od Vás: pravomocné stavební povolení (souhlas s ohlášenou stavbou) projektová 

dokumentace ověřená zpracovatelem a speciálním stavebním úřadem (schválená ve stavebním řízení) 

položkový rozpočet kladné stanovisko Policie ČR pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. 

třídy – stanovisko správce této přilehlé komunikace pokud bude stavba realizována podél/přes silnici 

II. a III. třídy – stanovisko odboru dopravy krajského úřadu krátká video prezentace záměru žadatele o 

příspěvek  

Potenciální žadatelé: 

obec příspěvková organizace zřízená obcí POZOR! příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky 

z fondů EU  

Webová adresa 

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/ 

  

Dotace 17: IROP SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 

sociální inkluzi OB SO OS NNO (30. 10. 2015 – 31. 3. 2016) 

Popis dotačního titulu: 

Až 100% DOTACE na zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Cílem výzvy je 

deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.  

 

Potenciální žadatelé: 

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, OSS a jejich 

příspěvkové organizace, NNO, církve a církevní organizace. Příspěvky na projekt: 500 000 Kč – 90 

000 000 Kč  

Datum zahájení realizace projektu: Od 1.1.2014 Datum ukončení realizace projektu: Do 31.12.2021. 

Výše dotace: až 100 % celkových způsobilých výdajů.  

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů má následující investiční 

priority: IP 9a - Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, 

regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou 

sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem 

od institucionálních ke komunitním službám.  

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/
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Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením. Sociální služby nesmí být zaměřeny na cílovou 

skupinu seniorů.  

Hlavní aktivity projektu:  Nákup nemovitostí (pozemků, domů, bytů).  Rekonstrukce a úpravy 

objektu, který splňuje kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a 

deinstitucionalizace.  Pořízení vybavení. Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 

85 % celkových způsobilých výdajů projektu.  

Podporované aktivity (vedlejší aktivity projektu):  Demolice původního objektu, ve kterém 

probíhala ústavní péče před procesem transformace, a budov na pozemku objektu.  Nákup pozemků.  

Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor).  Projektová dokumentace 

stavby, EIA.  Studie proveditelnosti.  Osobní náklady manažera projektu. OLIVIUS s. r. o. T: 728 066 

339 A: Hornická 2252, Sokolov E: info@olivius.cz IČ: 28040872 W: www.olivius.cz  Pořízení služeb 

bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení).  

Povinná publicita.  Nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení.  

Typy budovaných zázemí:  Osobní asistence.  Podpora samostatného bydlení.  Pečovatelská služba.  

Odlehčovací služba.  Raná péče.  Průvodcovské a předčitatelské služby.  Tísňová péče.  Denní 

stacionář.  Sociálně terapeutická dílna.  Sociální rehabilitace.  Centrum denních služeb.  Služba 

následné péče.  Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  Chráněné 

bydlení.  Týdenní stacionář.  Domov pro osoby se zdravotním postižením.  Domov se zvláštním 

režimem.  

Udržitelnost projektu: Doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby 

příjemci.  

Žádosti je možné podávat v termínu 30.10.2015 – 31.03.2016 

Webová stránka 

http://www.olivius.cz/index.php/prehled-dotaci 

 

Dotace 18: IROP - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT OB JS (17. 9. 2015 – 

30. 6. 2017) 
 

Integrovaný regionální operační program nabízí v letech 2014 – 2020 z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj přibližně 144 mld. Kč. 

Cílem programu je zajištění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy 

pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech 

prostřednictvím těchto prioritních os: 

Prioritní osa 1 – Infrastruktura (konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony) 

Prioritní osa 2 – Lidé (zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu) 

http://www.olivius.cz/index.php/prehled-dotaci
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Prioritní osa 3 – Instituce (dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí) 

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj 

Specifický cíl: ÚPLNÉ ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 

3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 

systémů IKT 

Popis dotačního titulu: 

Cílem výzvy 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. 

Řídící orgán programu / Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stránky programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana 

Podporované aktivity:  

Pořízení upraveného, konfigurovaného nebo nově vybudovaného informačního systému, který splňuje 

jeden nebo více z následujících parametrů: 

Vytvoření podpůrných služeb pro úplné elektronické podání. 

Vytvoření samoobslužného místa pro subjekt práva v české i anglické verzi, prostřednictvím kterého 

bude možné realizovat úplné elektronické podání. 

Elektronizace formulářů veřejné správy a zajištění anglické verze. 

Zajištění úplného elektronického podání. 

Implementace identifikace a autentizace pomocí identifikačních prostředků ve smyslu nařízení eIDAS 

pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst. 

Podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni. 

Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní 

ISVS z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s 

využitím funkcionality EgonServiceBus. 

Vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v 

jednotlivých agendových systémech. 

Vedlejší podporované aktivity: pořízení studie proveditelnosti, stavební úpravy, nezbytné pro 

zajištění bezpečné funkčnosti pořizovaného informačního systému, výdaje na zpracování zadávacích 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
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dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení, náklady na 

cloudová řešení k zajištění služby po dobu realizace projektu povinná publicita 

Finanční alokace: 470,6 mil. Kč 

Potenciální žadatelé: 

organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní 

podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), 

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

 

 

 

 

Územní zaměření:  

Projekty organizačních složek státu, příspěvkových organizací organizačních složek státu, státních 

organizací a státních podniků budou realizovány na území celé ČR včetně území hl. m. Prahy, 

vzhledem k neoddělitelnosti aktivit z hlediska geografické působnosti. 

Projekty krajů a organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji budou realizovány na území kraje. 

Projekty obcí a organizací zřizovaných nebo zakládaných obcemi budou realizovány na území obce. 

Forma a výše podpory: Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je stanovena na 3 mil. Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů je stanovena na 120 mil. Kč. 

Vlastní podíl žadatele je požadován ve výši 10 – 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Konkrétní způsobilé výdaje: Pořízení majetku, pořízení drobného hmotného majetku – HW, 

pořízení drobného nehmotného majetku – SW, pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW, 

pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW. DPH daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; 

DPH plátců, pokud nemají aktivitám projektu nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Omezení v rámci výzvy:  

Nejzazší termín ukončení realizace projektu je stanoven na 30.6.2019. Realizace projektu nesmí být 

ukončena před datem podání žádosti o podporu. 

Potenciální žadatelé:  

organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státních organizace a 

státní podniky, které jsou realizovány na území celé ČR včetně území hl. m. Prahy a řešící 

problematiku výkonu státní správy včetně přenesené působnosti, kraje a organizace zřizované nebo 

zakládané kraji, které jsou realizovány na území kraje a řešící problematiku podání v samostatné 

působnosti, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, které jsou realizovány na území obce 

a řešící problematiku podání v samostatné působnosti. 
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Pořízený informační systém musí zajišťovat minimálně tři nové funkcionality, pokud v upravovaném 

informačním systému v době podání žádosti o podporu neexistují. Pokud funkcionalita v upravovaném 

informačním systému existuje, není možné ji započítat. Jedná se o následující funkcionality: 

samoobslužný proces veřejné správy, propojování datového fondu veřejné správy, zajištění provozní 

spolehlivosti a bezpečnosti, dostupnost služeb veřejné správy, interoperabilita na území státu s 

přesahem v rámci EU, celoplošná dostupnost 

Harmonogram výzvy:  Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17. 9. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. 6. 2017 

Dokumentace výzvy: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-

vyzvy-c-4-Aktivity 

Webová adresa 

http://www.eurogrant.cz/irop-vyzva-4-32/ 

 

Dotace 19:  IROP - SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení OB JS (Přepokládané vyhlášení 11/2015) 

Podporované aktivity:  

1) Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, 

dětských skupin a mateřských škol  

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a 

cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto 

kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí 

projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy 

venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních 

úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 

kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 

vyloučeným osobám.  

 

2) Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách 

 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: 

- v oblastech komunikace v cizích jazycích, - v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, 

- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na 

budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území 

správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Podpora sociální inkluze prostřednictvím 

stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a 

kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění 

rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Zajištění vnitřní konektivity škol a 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-4-Aktivity
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-4-Aktivity
http://www.eurogrant.cz/irop-vyzva-4-32/


Zaměstnanci projektu na podporu MOS v ORP Nepomuk a MěÚ Nepomuk  – verze 11/2015 
 

 

55 
 

připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k 

internetu. 

 

3) Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání  

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech 

komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti 

práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění 

na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Rozšiřování středních 

a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové kompetence je možné pouze za 

účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Podpora 

sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, 

pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných 

pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Zajištění vnitřní 

konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských 

zařízení a připojení k internetu. 4) Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících 

klíčových kompetencích: - v oblastech komunikace v cizích jazycích, - v oblasti technických a 

řemeslných oborů, přírodních věd, - ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Stavební 

úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě 

na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 5) Podpora infrastruktury pro 

zájmové a neformální vzdělávání mládeže Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje 

klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: - v oblastech komunikace v 

cizích jazycích, - v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, - ve schopnosti práce s 

digitálními technologiemi. 

 

 

 

Potenciální žadatelé:  

zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty 

podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje a jejich zřízené organizace, obce a jejich zřízené 

organizace, NNO 

Webová adresa: 

http://oslavka.cz/wp-content/uploads/2015/07/irop-listopad.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://oslavka.cz/wp-content/uploads/2015/07/irop-listopad.pdf
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Dotace 20: Ministerstvo pro místní rozvoj – Státní fond rozvoje bydlení: 

Program „Úvěr 150″ – Úvěr 150.000 Kč pro mladé na opravy domů a bytů FO 

(průběžně) 

NEJEDNÁ SE O DOTACI V PRAVÉM SLOVA SMYSLU!!! 

Popis dotačního titulu  

Zvýhodněný úvěr na rekonstrukce a modernizace bytů nebo rodinných domů. 

Podmínky programu: 

 Výše úvěru 150.000 Kč na žadatele 

 úroková sazba 2 % p. a. po celou dobu splácení 

 doba splácení - 10 let 

 pro manžele či jednotlivce do 36 let 

 na byty či domy v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví 

Úvěr lze použít na: 

 připojení k veřejným sítím - voda, plyn, kanalizace, elektřina 

 plášť budovy -  obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie 

 rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky) 

 opravu nebo vybudování WC, koupelny 

 opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle, rozvodů elektro, vody 

 pořízení a instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla, klimatizace  

 pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů, vestavěných skříní 

 další modernizace vnitřního interiéru – např. dveře, podlahy, omítky 

 

Potenciální žadatelé  

 Manželé, kdy alespoň jeden z nich nedovrší v roce podání žádosti věk 36 let. 

 Samoživitel či samoživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti a v roce podání žádosti 

nedovrší věku 36 let 

 

 

 

 Email Telefon 

Mgr. Denisa Pechová uver150@sfrb.cz 221 771 630 

 

 

Webová adresa 

http://www.sfrb.cz/programy/uver-150/ 

 

 

http://www.sfrb.cz/programy/uver-150/
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Dotace 21:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – IROP – Celkem 9 výzev 

OB PO NNO JS (září/říjen 2015 – konec různě) 

VÝZVA Č. 1 VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY 

Téma: silnice 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Investiční priorita:06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních 

a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů 

Oprávnění žadatelé:kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace 

Datum zpřístupnění předběžné žádosti o podporu: 31. 7. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 9. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 31. července 2015 1. výzvu k podávání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 - Zvýšení regionální 

mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť 

TEN-T. 

Cílem je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků 

silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. 

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 10 395 692 450 Kč, podíl státního 

rozpočtu je 611 511 321 Kč. 

V aplikaci MS2014+ je od 31. července 2015 možné žádosti připravovat. 

Příjem žádostí o podporu bude ukončen 31. března 2017. 

Aktualizace 1. výzvy 

21. 9. 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje s platností od 21. 9. 2015 změny v 1. výzvě 

k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ve specifickém 

cíli 1.1, nazvané „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“. Na základě sdělení Ministerstva financí ČR 

došlo k upřesnění výše podpory ze státního rozpočtu a povinných příloh žádosti pro organizace 

zakládané kraji jako žadatele/příjemce podpory. 

Řídící orgán IROP zároveň vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 1. 

výzvě. Kromě upřesnění Pravidel na základě sdělení Ministerstva financí ČR došlo také k upřesnění 

nebo doplnění některých pasáží Pravidel na základě seminářů a konzultací se žadateli. Provedené 

změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Pravidel. Úpravami jsou dotčeny zejména kapitoly 2.1 

vyhlášení výzvy a podání žádostí o podporu, 2.4 Povinné přílohy k žádosti a 2.6 Způsobilé výdaje. 

Aktualizovány byly také přílohy Pravidel č. 1 - 6.  
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VÝZVA Č. 2 ÚZEMNÍ PLÁNY 

Téma: územní rozvoj 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Investiční priorita:06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a 

zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro 

posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s 

prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti 

institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy 

Oprávnění žadatelé:obce s rozšířenou působností 

Datum zpřístupnění předběžné žádosti o podporu: 31. 7. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 9. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 31. července 2015 průběžnou výzvu k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3 – Podpora 

pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

  

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. 

  

Alokace výzvy je 630 000 000 Kč. 

Aktualizace: 

14. 9. 2015 Řídicí orgán IROP vydává s platností od 14. 9. 2015 aktualizaci Specifických pravidel 2. 

výzvy pro žadatele a příjemce. Tato výzva je zaměřená na územní plány. Na základě seminářů se 

žadateli došlo k upřesnění některých pasáží Pravidel. Zejména u projektů na změnu územního plánu 

bylo definováno, že způsobilými výdaji jsou pouze změny vycházející z územní studie veřejné 

infrastruktury či územní studie krajiny. Dále byla podrobněji popsána pravidla udržitelnosti projektu a 

aktualizovány přílohy Pravidel č. 1 - 4.  

 

VÝZVA Č. 3 REGULAČNÍ PLÁNY 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
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Investiční priorita:06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a 

zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro 

posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s 

prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti 

institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy 

Oprávnění žadatelé:Obce s rozšířenou působností 

Datum zpřístupnění předběžné žádosti o podporu: 16. 9. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 16. září 2015 průběžnou výzvu k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3 – Podpora 

pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu regulační plány. 

  

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. 

  

Celková alokace výzvy je 235 200 000 Kč. 

 

VÝZVA Č. 4 AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU 

ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Investiční priorita:06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou 

správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a 

elektronické zdravotnictví 

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). 

Datum zpřístupnění předběžné žádosti o podporu: 17. 9. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 17. září 2015 průběžnou výzvu „Aktivity vedoucí 

k úplnému elektronickému podání“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 

  

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. 

 

VÝZVA Č. 5 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V 

OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k 

celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní 

stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním 

službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

Oprávnění žadatelé: Mezi oprávněnými žadateli této výzvy je 16 center vysoce specializované 

onkogynekologické zdravotní péče a 12 center vysoce specializované intenzivní péče 

v perinatologii. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 9. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. 12. 2017 

5. výzva v IROP „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ patří pod 

specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. 

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 
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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. 

Cílovou skupinou jsou v případě onkologické péče ženy (převážně ve věku nad 50 let), které jsou i bez 

zdravotních komplikací nejohroženější skupinou na trhu práce. V případě perinatologické péče jsou to 

kromě předčasných narozených dětí také jejich matky a rodiny, neboť péče o nezralého novorozence 

zhoršuje sociální a ekonomickou situaci celé rodiny, a má výrazné dopady především na sociálně slabé 

skupiny. 

Mezi oprávněnými žadateli této výzvy je 16 center vysoce specializované onkogynekologické 

zdravotní péče a 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Žadatelé mohou 

předkládat žádosti o podporu od 26. října 2015 až do 1. prosince 2017, přičemž žádosti budou 

hodnoceny průběžně podle pořadí jejich podání. Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické 

podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz  

Realizace projektů pak musí být dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. 

 

Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP jsou zveřejněna Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 

tuto výzvu. 

Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2015 je k dispozici na  webových 

stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty. 

 

VÝZVA Č. 6 ZLEPŠENÍ ŘÍDICÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH 

SCHOPNOSTÍ MAS 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.4 Komunitně vedený místní rozvoj 

Investiční priorita:06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního 

rozvoje 

Oprávnění žadatelé:Místní akční skupiny 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 9. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2018 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 29. září 2015 6. výzvu k podávání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. 

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

činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění 

standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení). 

file:///C:/Users/pacpet/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BU5GUHUP/%20https:/mseu.mssf.czÂ 
http://www.dotaceeu.cz/IROP
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
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Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1 900 000 000 Kč. 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 30. září 2015. V aplikaci MS2014+ je od 30. září 2015 možné 

žádosti připravovat a podávat. 

Příjem žádostí o podporu bude ukončen 30. června 2018. 

 

VÝZVA Č. 7 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k 

celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní 

stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním 

službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

Oprávnění žadatelé:kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, 

organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich 

příspěvkové organizace, církve, církevní organizace. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 9. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2016 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 30. září 2015 kolovou výzvu k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, zaměřenou na aktivitu deinstitucionalizace sociálních 

služeb za účelem sociálního začleňování. 

  

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v 

sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní 

zapojení se na trh práce a do společnosti. 

  

 Celková alokace výzvy je 2 000 000 000 Kč. 

 

VÝZVA Č. 8 TECHNICKÁ POMOC 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.5 Technická pomoc 

Investiční priorita:06.5.125 Technická pomoc 
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Oprávnění žadatelé:Řídicí orgán IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zprostředkující 

subjekt IROP - Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 9. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2023 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 30. září 2015 8. výzvu Technická pomoc k podávání 

žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 5.1 – 

Zajištění kvalitního řízení a implementace programu. 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídicí orgán IROP) a 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (zprostředkující subjekt). 

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 3 819 057 743,- Kč. 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 30. září 2015. V aplikaci MS2014+ je od 30. září 2015 možné 

žádosti připravovat a podávat. 

Příjem žádostí o podporu bude ukončen 31. 3. 2023. 

 

VÝZVA Č. 9 ÚZEMNÍ STUDIE 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Investiční priorita:06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a 

zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro 

posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s 

prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti 

institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy 

Oprávnění žadatelé:Obce s rozšířenou působností 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 10. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 10. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje dne 8. října 2015 průběžnou výzvu k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3 – Podpora 

pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie. 

Cílem je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní 

infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie veřejné 

infrastruktury lze realizovat v celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností a územní 

studie krajiny lze realizovat pouze na celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Příjemci 

podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností. 
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Celková alokace výzvy je 450 mil. Kč  

 

Kontakt:  

Plzeňský kraj (Plzeň) Ing. Pavla Bártíková 725 793 625 bartikova(at)crr.cz 

 

Webová stránka 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy 

 

Dotace 22:  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor 

realizace projektů ESF – sociální začleňování – Podpora sociálního 

podnikání – EU OPZ FO JS (1. 9. 2015 – 30. 11. 2015) 

Popis dotačního titulu: 

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání – integrační sociální podnik. Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a 

charakteristiky sociálního podnikání: I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: 

společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, 

II. sociální prospěch - charakteristika principu: a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze 

znevýhodněných skupin, tj. osob definovaných v části 4. 3 cílové skupiny – min. podíl zaměstnanců ze 

znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, 

zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní 

činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná); b) účast 

zaměstnanců a členů na směřování podniku, c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí 

znevýhodněných zaměstnanců; III. ekonomický prospěch – charakteristika principu: a) více než 50 % 

případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho 

společensky prospěšných cílů, b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na 

externích zakladatelích nebo zřizovatelích, c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na 

celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu, IV. environmentální 

prospěch – charakteristika principu: a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby, V. 

místní prospěch – charakteristika principu: a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a 

místní poptávky, b) využívání přednostně místních zdrojů, Strana: 4 z 10 c) spolupráce sociálního 

podniku s místními aktéry. Výše uvedené principy a charakteristiky sociálního podnikání jsou dále 

rozpracovány a zveřejněny jako „rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku“ – viz příloha 

č. 2 výzvy. Všechny rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku jsou pro příjemce závazné v 

plném rozsahu a budou sledovány v průběhu realizace projektu. Principy sociálního podnikání včetně 

charakteristiky a konkrétního naplňování rozpoznávacích znaků v sociálním podniku uvede žadatel v 

zakládacích dokumentech, tzn., budou zveřejněné na www.justice.cz v případě obchodních 

společností, a to nejpozději k datu ukončení realizace projektu. Doporučujeme žadatelům, aby 

principy sociálního podnikání zapracovali do zakládacích dokumentů při založení společnosti. OSVČ 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
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zveřejní např. formou prohlášení na webu organizace nebo na jiném veřejně a bez překážek 

dostupném místě. 

Potenciální žadatelé: 

osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní 

identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ); osoba, která má aktivní datovou schránku1 ; osoba, která 

nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle 

následujícího odstavce. 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: o veřejná obchodní společnost o komanditní společnost o společnost s ručením 

omezeným o akciová společnost o evropská společnost o evropské hospodářské zájmové sdružení o 

družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost). 

Míra podpory:  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč 

Webová adresa 

http://www.esfcr.cz/vyzva-015-opz 

 

Dotace 23:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora bydlení – 4 

podprogramové výzvy OB JS (30. 10. 2015 – 15. 1. 2016) 

 

1. PODPROGRAM REGENERACE SÍDLIŠŤ 

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství sídliště o 

celkovém počtu nejméně 150 bytů.  Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné 

zlepšení jejich obytného prostředí. 

Potenciální žadatelé: Obce 

Pro účely tohoto podprogramu se rozumí: 

 a) sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy, postavenými v období od roku 1945 

do roku 1990, o celkovém počtu nejméně 150 bytů;  

b) úpravami práce, směřující k postupné regeneraci stávajících sídlišť ve víceúčelové celky;  

Uznatelné jsou práce zahrnující:  

http://www.esfcr.cz/vyzva-015-opz
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1) výstavbu a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace či vybudování místních 

komunikací a cyklistických stezek, včetně řešení bezpečnosti – retardéry, zpomalovací prvky; 

vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného 

počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového 

podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových 

dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, 

sanace a doplnění veřejného osvětlení, realizace místních protipovodňových opatření, opatření pro 

zvýšení bezpečnosti sídliště (kamerové systémy), a s tím související projektové práce;  

2) úpravu veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť a 

odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová stání včetně podzemních, úpravy a 

budování veřejných sportovních a rekreačních ploch, a s tím související projektové práce. Jako 

doplňková aktivita budou podporovány úpravy ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a 

zatravněním.  

c) Projektem regenerace sídliště projekt zpracovaný podle podmínek stanovených v Zásadách pro 

zpracování Projektu regenerace sídliště uvedených v příloze č. 1 tohoto podprogramu, sledujícího 

komplexní zlepšení obytného prostředí sídliště a zahrnujícího úpravy podle písmene b). 

Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč. 

Kontaktní osoba podprogramu: 

 Email Telefon 

Mgr. Martina Bausová martina.bausova@mmr.cz 224864387 

 

2. PODPROGRAM PODPOROVANÉ BYTY 

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k 

poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku 

zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo 

sociální okolnosti jejich života. 

Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:  

a) podporovaným bytem nájemní byt určený k sociálnímu bydlení postavený nebo pořízený se státní 

dotací podle tohoto podprogramu;  

b) pečovatelským bytem podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé 

sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické 

parametry upravitelného bytu ;  

c) vstupním bytem podporovaný byt, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální 

situaci způsobené sociálními okolnostmi jejich života, které ani při využití všech stávajících nástrojů 

sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení;  
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d) Komunitním domem seniorů bytový dům, ve kterém jsou výhradně podporované byty a zároveň 

sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů;  

e) bytem v Komunitním domě seniorů podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v 

seniorském věku a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu ;  

f) sdíleným prostorem se rozumí společenské prostory, které jsou centrem společných aktivit obyvatel 

Komunitního domu seniorů;  

g) výstavbou:  

1) novostavba bytového domu;  

2) stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, 

vyjma stavebních úprav v rodinném domě;  

3) nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném 

domě;  

4) stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření 

nájemní smlouvy;  

5) stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k 

bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům. 

Výše dotace: 

Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba 

nebo pořízení bytu za účelem vzniku podporovaných bytů.  

Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční 

částky uvedené v odstavcích 1) až 4):  

1) jedná-li se o výstavbu pečovatelského bytu nebo vstupního upravitelného bytu1 podle části 3. písm. 

g), činí finanční částka maximálně 600 000 Kč na jeden byt;  

2) Jedná-li se o výstavbu Komunitního domu seniorů podle části 3. písm. g) bodu 1), 2) a 4), činí 

finanční částka max. 600 000 Kč na jeden byt;  

3) Jedná-li se o výstavbu vstupního bytu podle části 3. písm. g), činí finanční částka maximálně 550 

000 Kč na jeden byt;  
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4) Jedná-li se o pořízení bytu podle části 3. písm. h), finanční částka na jeden byt je stanovena ve výši 

max. 80 % z nižší ze dvou hodnot, a to z kupní ceny bytu, nebo ceny bytu dosažené vydražením a 

odhadní ceny bytu stanovené znalcem, maximálně však 400 000 Kč na jeden byt.  

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství6 podle pravidla „de minimis“. 

Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v 

kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem 

devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace.  

V případě výstavby Pečovatelských bytů a Komunitních domů seniorů je dotace poskytována podle 

pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet „de minimis“ a „SGEI de minimis“ v kterémkoliv tříletém 

období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu 

vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace.  

Uznatelné v případě výstavby jsou např. výdaje na zařízení staveniště; demoliční práce vyjma 

demolice původní stavby; pozemní úpravy a stavební práce související s výstavbou bytu/domu. V 

případě, že v rámci akce jsou realizované dotované a nedotované byty a komerční prostory, náklady na 

společné části domu se uznávají v poměrech dle výměr podlahové plochy bytů.  

Uznatelné nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor a náklady související s 

vypracováním žádosti. Uznatelné v případě pořízení je nižší z cen kupní, nebo ceny dosažené 

vydražením popřípadě ceny odhadní. Uznatelné nejsou výdaje na zpracování posudků, odhadů a 

náklady související s vypracováním žádosti. 

Kontaktní osoby podprogramu: 

  Email Telefon 

Pečovatelské byty Ing. Lenka 

Novotná 

lenka.novotna@mmr.cz 224864346 

Vstupní byty Ing. Martin 

Klouda 

martin.klouda@mmr.cz 224864017 

KoDuS Ing. Kateřina 

Kohoutková 

DiS. 

katerina.kohoutkova@mmr.cz 224864436 

 

3. PODPROGRAM OLOVĚNÉ ROZVODY 

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se 

docílí snížení obsahu olova v pitné vodě.  
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Potenciální žadatelé: 

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo 

vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém 

společenství vlastníků nevzniklo. 

Dotaci lze poskytnout žadateli, jsou-li splněny tyto podmínky:  

a) žádost o dotaci je podána na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v termínu 

stanoveném správcem programu;  

b) žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti žádosti (viz oddíl 5.);  

c) v domě s domovními olověnými rozvody vody je zjištěno zvýšené množství olova vyšší než 10 

mg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě provede 

autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř podle Monitoringu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách 

pro bydlení s olověnými domovními rozvody;  

d) na výměnu olověných rozvodů vody je zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické 

řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet;  

e) žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě;  

f) žadatel o dotaci má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy 

nebo zdravotním pojišťovně. V době podání žádosti nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebyl 

proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci. Proti žadateli není zahájeno nebo 

vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku. 

Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 

bytovou jednotku. 

Kontaktní osoba podprogramu: 

 Email Telefon 

Ing. Marcela Frantiková marcela.frantikova@mmr.cz 224864032 
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4. PODPROGRAM BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR 

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do 

výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu 

stavebně technické předpoklady. 

Potenciální žadatelé 

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo 

vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém 

společenství vlastníků nevzniklo. 

Typy podporovaných projektů: 

a) bytovým domem dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není vybaven výtahem, nebo 

který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu);  

b) odstraněním bariér:  

1) stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu;  

2) výstavba nového výtahu;  

c) projektem stavební a ekonomické řešení záměru, jehož obsahem jsou stavební úpravy související s 

odstraněním bariér při vstupu do domu a k výtahu a/nebo výstavba nového výtahu. 

Kontaktní osoba podprogramu: 

 Email Telefon 

Ing. Martin Klouda martin.klouda@mmr.cz 224864017 
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Rozdělení předběžné alokace na jednotlivé podprogramy 

Název podprogramů 

Předpokládaný rozpočet  

v tis. Kč 

Regenerace sídlišť 40 000 

Podporované byty 

Pečovatelský byt 130 000 

Vstupní byt 70 000 

Komunitní dům seniorů 200 000 

Olověné rozvody 10 000 

Bytové domy bez bariér 35 000 

Celkem 485 000 

 

Webová adresa: 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-

Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1) 

 

Dotace 24:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – PODPROGRAM 

CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM - OB JS (30. 10. 2015 – 15. 1. 2016) 

Cílem podprogramu je růst podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických 

podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího cestovního ruchu. Podpora tvorby nových 

produktů, aktivní začlenění cílových skupin, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení 

infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit. 

Potenciální žadatelé 

Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst) pro projekty z oblasti 

cestovního ruchu. Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových 

uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis. 

 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)
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Typy podporovaných projektů: 

rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, 

cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, 

zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené 

účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to 

vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí. 

Výše dotace 

 V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu je poskytována podpora formou systémové 

dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z 

celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná 

dotace musí být vyčerpána do konce roku 2016. 

Webová adresa 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-

program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem 

 

Dotace 25:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – PODPORA OBNOVY A 

ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 – 5 dotačních titulů (DT) – OB SO 
JS (3. 11. 2015 – 15. 1. 2016) 

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram 

předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v 

souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační 

tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. 

 

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

Potenciální žadatelé 

Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže 

Vesnice roku 2015 nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže. Obec musí mít 

zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

Budou podporovány akce zaměřené na: 

 

radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, 

drobné stavby), 

 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
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o osvětlení, 

 

v soutěži Vesnice roku. 

Výše dotace 

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 

 

DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života 

v obci 

Potenciální žadatelé 

Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec 

musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument1 .  

Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem 

nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít 

zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a 

přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které 

jsou zaměřené na: 

 zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, 

kulturní zařízení), 

 

 

 

bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). 

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla, 

kuchyňské nádobí, ložní povlečení apod.). 

Výše dotace 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní 

limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč. 

 

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
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Potenciální žadatelé 

Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec 

musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.  

Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí mít zpracovaný a 

nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na: 

 

va, 

 

venkova. 

Výše dotace 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní 

limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. 

 

DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

Potenciální žadatelé 

Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec 

musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.  

Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem 

nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít 

zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v 

katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. 

Jedná se zejména o obnovu staveb jako: 

aplička, márnice 

 

 

 

Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb. 
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Výše dotace 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní 

limit dotace na jednu akci činí 40 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč. 

 

DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací 

Potenciální žadatelé 

Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec 

musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a 

příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, konkrétně: 

 

zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, 

ktech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě 

na nich, propustky, 

y a svahy, dělicí pásy, příkopy a 

ostatní povrchová odvodňovací zařízení, 

-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci, 

 

Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků. Mezi výše uvedený majetek nepatří 

inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení. Dále 

sem nepatří reklamní zařízení a reklamní poutače. Na výše uvedeném majetku nesmí obce vykonávat 

hospodářskou činnost. Na majetek, který slouží hospodářské činnosti, se vztahuje zákon č. 215/2004 

Sb., o úpravě některých vztahu v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a 

vývoje, ve znění pozdějších předpisů 

Výše dotace 

Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní 

limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč. 

 

Podrobné pokyny zde: http://www.mmr.cz/getmedia/436caf13-c94c-4d16-8578-

fbc99dbb7a4c/Zasady-podprogramu_1.pdf 

http://www.mmr.cz/getmedia/436caf13-c94c-4d16-8578-fbc99dbb7a4c/Zasady-podprogramu_1.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/436caf13-c94c-4d16-8578-fbc99dbb7a4c/Zasady-podprogramu_1.pdf
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Webová adresa 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-

Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016 

 

Dotace 26: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,  

odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování – Podpora aktivit a 

programů v rámci sociálního začleňování - EU OPZ OB PO FO SO JS   

(29. 9. 2015 – 30. 11. 2015) 

Popis dotačního titulu: 

a) Podpora komunitní sociální práce, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů, 

zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti  

b) Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora 

partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; 

posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech 

relevantních aktérů; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů 

sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně 

vyloučených lokalit a bezdomovectví (např. aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z 

bydlení, podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovu 

začlenění do bydlení).  

c) 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.).  

d) Aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu rodičovských kompetencí, získávání 

základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce, společenského začlenění 

osob vystavených institucionalizaci – zvládání zátěží běžného života, programy na učení se hodnotám 

v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce, apod.), které přispívají k sociálnímu začleňování nebo 

prevenci sociálního vyloučení.  

e) 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). Jedná se o 

činnosti zaměřené na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu v 

jejím začlenění se do běžného života a na trh práce. Aktivity zohledňují specifické potřeby cílové 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016
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skupiny 5 těchto osob (sociálně znevýhodněné prostředí, předchozí ústavní péče nebo náhradní 

rodinná péče apod.).  

f) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby 

závislé na návykových látkách. g) Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu 

neformální péče (tj. péče poskytované v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a 

sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli neformálními pečovateli), 

včetně rozvoje domácí paliativní péče. h) Podpora dobrovolnických aktivit, včetně vzdělávání a 

poradenství.  

i) 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.  

j) 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).  

k) Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku (např. 

asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, 

preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.  

l) 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, resocializační a probační programy pro osoby s alternativními tresty a opouštějící 

zařízení pro výkon trestu odnětí svobody apod.  

m) Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na preventivní služby na 

podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci 

rodiny, podpora a rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů komunit do řešení 

situace ohrožených rodin  

n) 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. 

Potenciální žadatelé:  

osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní 

identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ); osoba, která má aktivní datovou schránku1;  osoba, která 

nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle 

následujícího odstavce. a) obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, o církevní právnické osoby zřízené 

podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 

pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, o 
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spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ústavy podle § 402-418 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, o nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, c) obce dle 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, ve znění pozdějších předpisů, 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) působící v sociální oblasti, 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. 

Míra podpory  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 CZK 

Webová adresa 

http://www.esfcr.cz/vyzva-022-opz 

 

Dotace 27: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor realizace 

programů ESF – sociální začleňování - Koordinovaný přístup k sociálně 

vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva - EU OPZ OB NNO PO SO JS   

(29. 9. 2015 – 31. 7. 2016) 

Popis dotačního titulu: 

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 c) Propojování podpory v oblasti 

bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora partnerských projektů v sociální oblasti 

propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní 

komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; podpora plánování 

sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení 

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 

http://www.esfcr.cz/vyzva-022-opz
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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) 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. 6 m) Vznik a rozvoj 

(rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – 

integrační sociální podnik. 

Potenciální žadatelé: 

osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní 

identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);  osoba, která má aktivní datovou schránku1 ;  osoba, 

která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj.  

a) nestátní neziskové organizace: o obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 

Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, o 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, o spolky podle § 

214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, o nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, c) 

obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o 

stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, d) organizace 

zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy 

a školská zařízení) působící v sociální oblasti, e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, 

obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), f) dobrovolné svazky 

obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), g) poskytovatelé sociálních služeb 

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

službách, ve znění pozdějších předpisů.  
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Míra podpory: 

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 

Doporučené termíny předkládání žádostí: 

31.10.2015 31.1.2016 

30.11.2015 28.2.2016 

31.12.2015 31.3.2016 

 

30.4.2016 

 

31.5.2016 

 

30.6.2016 

 

31.7.2016 

Webová adresa 

http://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz 

 

Dotace 28: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor realizace 

programů ESF – sociální začleňování - Podpora procesů ve službách a 

podpora rozvoje sociální práce - EU OPZ  OB PO SO JS  

(1. 10. 2015 – 30. 11. 2015) 

Popis dotačního titulu: 

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny 

a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. 

Potenciální žadatelé: 

osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní 

identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);  osoba, která má aktivní datovou schránku1 ;  osoba, 

http://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz
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která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle 

následujícího odstavce 

 organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti,  obce a organizace zřizované obcemi 

působící v sociální oblasti,  dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení)  nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti: o obecně prospěšné společnosti 

zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších 

předpisů, o církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů, o spolky podle §214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, o ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o nadace (§ 

306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů,  vzdělávací instituce - za vzdělávací instituce se považují právnické a 

fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných 

ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v 

příloze účetní závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání a vzdělávací činnost je zaměřena na 

oblast podporovaných aktivit výzvy. 

Míra podpory:  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK 

Webová adresa 

http://www.esfcr.cz/vyzva-023-opz 

 

Dotace 29: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor realizace 

programů ESF – veřejná správa a sociální inovace - Projekty organizačních 

složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správ - EU OPZ OB PO 

SO JS (16. 9. 2015 – 31. 12. 2019) 

Popis dotačního titulu: 

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 

 

http://www.esfcr.cz/vyzva-023-opz
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Potenciální žadatelé: 

 organizační složky státu včetně justice,  státní příspěvkové organizace,  obce,  kraje,  

dobrovolné svazky obcí,  asociace a sdružení obcí a krajů,  veřejné výzkumné instituce, vysoké 

školy 

Míra podpory: 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.000.000,- CZK 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50.000.000,- CZK 

 

Webová adresa 

http://www.esfcr.cz/vyzva-025-opz 

 

Dotace 30: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor realizace 

programů ESF - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce NNO OB JS 

 (2. 11. 2015 – 30. 6. 2016) 

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní 

spolupráce v tematických oblastech OPZ. 

Potenciální žadatelé 

NNO,  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 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK 

Webová adresa 

http://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz 

 

Dotace 31: Ministerstvo financí – 298213 Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst  

OB (Do 15. 1. 2016) 

Ministerstvo financí spustilo již třetí „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu 

298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých 

měst“.  

http://www.esfcr.cz/vyzva-025-opz
http://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz
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Potenciální žadatelé 

Devítileté základní školy zřizované obcemi 

V rámci této výzvy, která je určena pro devítileté základní školy zřizované obcemi, je pro rok 2016 

rozpočtováno 220 mil. Kč. Tato částka představuje celkovou hodnotu vybraných projektů, na jejímž 

financování se stát bude podílet ze 70 %. 

Žádosti je nutné předložit Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a 

programové financování do 15. ledna 2016. 

Webové adresy 

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2450856 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-

vps/podprogram-298213 

 

 

  

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2450856
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213


Zaměstnanci projektu na podporu MOS v ORP Nepomuk a MěÚ Nepomuk  – verze 11/2015 
 

 

84 
 

Dotace 32: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí - 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pro rodinné domy JS (15. 5. 2015 – 31. 

10. 2015) 

Dotace 33: Ministerstvo zemědělství: Podpora včelařství JS (do 31. 10. 2015) 

Dotace 34: Ministerstvo zemědělství: Dotační program 129 260 „Podpora 

prevence před povodněmi III“ OB (do 31. 10. 2015) 

Dotace 35: Plzeňský kraj – Dotační program Odboru kancelář hejtmana 2015: 

Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (do 30. 

10. 2015) 

Dotace 36:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - oblast podpory NNO (8. 9. 

2015 – 30. 10. 2015) 

Dotace 37:  Ministerstvo vnitra ČR - Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí 

státní dotace v rámci dotačního programu „Prevence sociálně 

patologických jevů“ pro rok 2016 NNO (Do 6. 11. 2015) 

Dotace 38:  Nadace Partnerství – Zelené Oázy 2015 OB SO PO NNO (Do 6. 11. 

2015) 

Dotace 39:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Státní 

podpora sportu pro rok 2016 – neinvestiční dotace JS (Do 31. 10. 2015) 

Dotace 40: Nadace VIA darovaný software od Microsoft, SAP, Zoner Software 

nebo síťové prvky od Cisco NNO (průběžně) 

 

 

 

 

 

 


