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Dotační a grantové příležitosti 

verze 1/2017 

Pozn.:  

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

2. Nově vložené či aktualizované 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 či vícenásobná specifikace (např. vlastník budovy, lesa, cesty, aj.) JS 
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Dotace 1: Nadace Preciosa - Fond kultury a umění JS (průběžně) 

Popis dotačního titulu 

V oblasti obnovy památek je dotace poskytována na rekonstrukci a údržbu kulturních a 

historických památek a jiných objektů. 

Potenciální žadatelé 

Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám, sleduje hlavně potřeby v regionu na 

severu Čech (v oblasti Turnov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Kamenický Šenov), ve vybraných 

činnostech působí i celorepublikově. 

Webová adresa 

http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/fond-kultury-a-umeni/167/ 

Dotace 2: 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 

 

Webová adresa 

http://www.veterani.army.cz/pece-o-valecne-hroby 

 

 

http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/fond-kultury-a-umeni/167/
http://www.veterani.army.cz/pece-o-valecne-hroby
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Dotace 3: Ministerstvo kultury ČR – Dotační okruhy - 2017 

Veškeré dotační okruhy Ministerstva kultury ČR najdete na této adrese: 

https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html 

 Památky 

 Muzea a galerie 

- Program kulturní aktivity – podprogram Podpora projektů spolků a 

pobočných spolků (Do 31. 10. 2016) 

 Regionální a národnostní kultura 

- Podpora tradiční lidové kultury (Do 19. 9. 2016) 

- Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů 

(Do 19. 9. 2016) 

- Podpora rozvoje zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit (Do 

23. 9. 2016) 

- Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit (Do 30. 9. 2016) 

- Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních 

uměleckých aktivit (1. kolo do 30. 9. 2016, 2. kolo do 28. 4. 2017) 

- Podpora regionalnich kulturnich tradic (1. kolo do 30. 9. 2016, 2. kolo 

do 28. 4. 2017) 

- Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících 

v ČR (Do 19. 10. 2016) 

- Podpora integrace příslušníků romské menšiny (Do 21. 10. 2016) 

- Program poskytovaní příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti 

neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury (Do 30. 4. 2017) 

 Divadlo (Do 30. 9. 2016) 

 Hudba (Do 30. 9. 2016) 

 Tanec (Do 30. 9. 2016) 

 Literatura (Do 30. 9. 2016) 

 Výtvarné okruhy (Do 30. 9. 2016) 

 Architektura (Do 30. 9. 2016) 

 Design (Do 30. 9. 2016) 

 Kinematografie a média 

https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html
https://www.mkcr.cz/237.html
https://www.mkcr.cz/muzea-a-galerie-1167.html
https://www.mkcr.cz/regionalni-a-narodnostni-kultura-20.html
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-22.html
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-22.html
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-22.html
https://www.mkcr.cz/vyberova-a-dotacni-rizeni-25.html
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-22.html
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-22.html
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-22.html
https://www.mkcr.cz/ii-vyberove-dotacni-rizeni-v-oblasti-kinematografie-a-medii-470.html
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 TV, rozhlas a tisk pro národnostní menšiny 

 Věda a výzkum 

 Profesionální kulturní aktivity v zahraničí (1. kolo 30. 9. 2016, 2. kolo 31. 

3. 2017) 

 Církve a náboženské společnosti  

Webová adresa 

https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html 

Dotace 4: Ministerstvo kultury ČR – Program péče o vesnické památkové 

rezervace a zóny a krajinné památkové zóny JS (Do 31. 1. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Potenciální žadatelé 

Dotace je určena pro vlastníky (případně správce, pokud jde o majetek České republiky) kulturních 
památek. 

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA? 

Program je určen na obnovu a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové 

architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky nebo boží muka. Také se 

soustředí na obnovu venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad 

apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných 
památkových zón. 

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? 

Příspěvek poskytnutý v programu by neměl být nižší než 80.000 Kč, nerozhodne-li ministerstvo 

odlišně. Do programu jsou zařazeny pouze akce obnovy kulturních památek, jejichž náklady 
nepřesáhnou 2.000.000 Kč. 

POZNÁMKA 

Návrhy na zařazení akcí obnovy nemovitých kulturních památek do programu jsou přijímány na 
místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu. 

Webová adresa 

http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/program-pece-o-vesnicke-

pamatkove-rezervace-a/1101/ 

 

Dotace 5: Ministerstvo zemědělství ČR – SZIF – 129 660 Údržba a obnova 

kulturních a venkovských prvků pro rok 2017- 5 výzev- OB SO PO NNO OS 

FO JS (1. 2. – 24. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

 

Národní dotace Ministerstva zemědělství – 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 

https://www.mkcr.cz/i-program-podpory-rozsirovani-a-prijimani-informaci-v-jazycich-narodnostnich-mensin-469.html
https://www.mkcr.cz/vyzkum-a-vyvoj-18.html
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-51.html
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-28.html
https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html
http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-a/1101/
http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-a/1101/
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pro rok 2017 

Program 129 660 se dělí do pěti dílčích podprogramů podle jejich zaměření: 

 (1) Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 

 (2) Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant 

jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic 

 (3) Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a 

zařízení 

 (4) Podprogram 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku 

 (5) Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest 

 

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, 

významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic, 

údržba a budování míst pasivního odpočinku, údržba a oprava polních cest v extravilánu obcí, které 

neslouží k podnikatelské činnosti. 

 

Podporované aktivity 

 

(1) Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 
Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v 

extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel. 

(2) Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru 

a hasičských zbrojnic 
Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským 

účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel. 

(3) Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení 
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena 

potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně některých dalších zákonů. 

(4) Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku 
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství v obci 

do 10 000 obyvatel. 

(5) Údržba a oprava polních cest  
Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu 

pozemkových úprav obce. 

 

Finanční alokace cca 500 mil. Kč 

 

Podpora je poskytována ve formě dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční dotace). 

Výše dotace maximálně do 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Přičemž 

je omezení pro program: 

 (1): Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč. Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč. 

 (2): Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč. Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč. 

 (3): Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč. Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč. 

 (4): Minimální hodnota dotace činí 25 000 Kč. Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč. 

 (5): Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč. Maximální hodnota dotace činí 6 000 000 Kč. 
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Potenciální žadatelé 

 

(1) Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 

 obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 10 000 obyvatel, 

 spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 vlastník objektu, 

 vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí, 

 uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na 

němž objekt stojí. 

(2) Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a 

hasičských zbrojnic 

 obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 10 000 obyvatel 

(3) Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení 

 Muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle zákona 

122/2000 Sb. 

(4) Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku 

 obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 10 000 obyvatel, 

 podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., podnikající v zemědělské výrobě). 

(5) Údržba a oprava polních cest 

 obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 

 vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž stavba polní cesty stojí. 

 

Webová adresa 

http://www.eurogrant.cz/udrzba-a-obnova-kulturnich-a-venkovskych-prvku-mze-2017/ 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnarodn

i_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1483516136538%2F1483516332145.pdf 

http://www.eurogrant.cz/udrzba-a-obnova-kulturnich-a-venkovskych-prvku-mze-2017/
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1483516136538%2F1483516332145.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1483516136538%2F1483516332145.pdf
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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. 

 

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 

 

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

Dotace 8: Nadace ČEZ - grantové řízení Oranžové schody pro rok 2017 JS (2. 

1. 2017 – 28. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

 Zaměření 

Grantové řízení Oranžové schody 2017 je určeno na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, 

studenty a pedagogy na školách. Odstranění bariér zlepší možnosti vzdělávání žáků/studentů se 

zdravotním postižením, podpoří vzájemnou integraci a zajistí všem důstojné podmínky na cestě ke 

vzdělání. 

 Žadatel 

Grantové řízení je určeno pouze pro školy kategorie B (Základní školy), C (Střední školy) D 

(Konzervatoře) a E (Vyšší odborné školy), dle klasifikace Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 Věnujte pozornost 

Věnujte pozornost novému zákonu č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zjistěte, zda jste povinným 

subjektem a vztahuje se na vás povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v registru smluv. 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=340~2F2015&rpp=15#seznam
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 Termín vyhlášení 

2. 1. - 28. 2. 2017 

 Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek 

Vyplnit a podat žádost lze výhradně prostřednictvím webového formuláře na této adrese 

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/ 

Webová adresa 

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

 

Dotace 9: Nadace ČEZ - 1. kolo grantového řízení Stromy OB (2. 1. - 31. 1. 

2017 pro jarní výsadbu a 1. 7. - 31. 7. 2017 pro podzimní výsadbu) 

Popis dotačního titulu 

 Zaměření 

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové 

výsadby stromů. 

 Žadatel 

Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části. 

 Věnujte pozornost 

Věnujte pozornost novému zákonu č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zjistěte, zda jste povinným 

subjektem a vztahuje se na vás povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v registru smluv. 

 Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek 

Vyplnit a podat žádost lze výhradně prostřednictvím webového formuláře na této adrese 

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/ 

1. K  otevření formuláře je třeba  bezpečnostní klíč, který žadatel získá při prvním vstupu do 

žádosti.   

2. Klič si uložte ve svém PC tak, abyste jej později našli! Budete ho potřebovat při každém 

vstupu do žádosti a případném tisku.  

3. Při vyplňování žádosti doporučujeme využít dokument Návod, jak vyplnit žádost. Bezpečně 

vás provede celým procesem vyplnění a podání žádosti. Maximální pozornost věnujte 

kapitole rozpočet nadačního příspěvku! 

 Počet žádostí o nadační příspěvek podaných jedním žadatelem 

Každý žadatel může podat v grantovém řízení Stromy jednu žádost. 

 Výše nadačního příspěvku 

Maximální výše příspěvku je 150 000,- Kč. 

 Spoluúčast žadatele 

Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje 

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-schody.html
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=340~2F2015&rpp=15#seznam
https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/stromy-2017/stromy_navod-na-podani-zadosti-.pdf
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/pro-zadatele/pro-zadatele/jak-vyplnit-rozpocet-nadacniho-prispevku-2016.doc
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 Termíny pro podání žádosti 

2. 1. - 31. 1. 2017 pro jarní výsadbu 

1. 7. - 31. 7. 2017 pro podzimní výsadbu 

 Vyhlášení výsledků 

Všichni žadatelé budou o výsledku informováni e-mailem na adresu statutárního zástupce   

a kontaktní osoby. 

 Kontakt 

Tel.: 211 046 726 

Email: info@nadacecez.cz 

Webová adresa 

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

 

Dotace 10: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod pro rok 2017 OB 

(2. 1. – 28. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Grantové řízení  se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžový přechod a Grantovými 

pravidly Nadace ČEZ. 

 Zaměření grantového řízení   

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace 

osvětlení přechodů pro chodce. 

 Žadatel 

Obce v ČR. 

 Věnujte pozornost 

Věnujte pozornost novému zákonu č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zjistěte, zda jste povinným 

subjektem a vztahuje se na vás povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v registru smluv. 

 Termín vyhlášení 

2. 1. - 28. 2. 2017 

 Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek 

Vyplnit a podat žádost lze výhradně prostřednictvím webového formuláře na této adrese 

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/ 

1. K  otevření formuláře je třeba  bezpečnostní klíč, který žadatel získá při prvním vstupu do 

žádosti.   

mailto:info@nadacecez.cz
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzovy-prechod-2017/oranzovy-prechod-2017-podminky-grantoveho-rizeni.pdf
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/o-nadaci/grantova-pravidla-nadace-cez_27_1_2015.pdf
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/o-nadaci/grantova-pravidla-nadace-cez_27_1_2015.pdf
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=340~2F2015&rpp=15#seznam
https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/
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2. Klič si uložte ve svém PC tak, abyste jej později našli! Budete ho potřebovat při každém 

vstupu do žádosti a případném tisku.  

3. Při vyplňování žádosti doporučujeme využít dokument Návod, jak vyplnit žádost. Bezpečně 

vás provede celým procesem vyplnění a podání žádosti. Maximální pozornost věnujte 

kapitole rozpočet nadačního příspěvku! 

 Výše nadačního příspěvku a spoluúčast žadatele 

Maximální výše nadačního příspěvku je 120 000 Kč. Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje. 

 Vyhlášení výsledků 

Všichni žadatelé budou o výsledku informováni e-mailem na adresu statutárního zástupce  a kontaktní 

osoby. 

 Kontakt 

 Tel.: 211 046 726 

 Email: info@nadacecez.cz 

 

Webová adresa 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html 

 

Dotace 11: Nadace ČEZ - Grantové řízení Zaměstnanecké granty pro rok 2017 

NNO (1. 3. – 31. 3. 2017) 

 Zaměření 

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na 

jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ. O směřování pomoci rozhodují svým 

doporučením zaměstnanci a sami tak přispějí k rozvoji svého nejbližšího okolí. Předkládané projekty 

se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřené na děti a mládež, zdravotnictví, sociální 

péči, osoby s handicapem, vědu, vzdělání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. 

sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky….), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně 

angažují (nikoliv pouze členové jejich rodiny). 

 Termín vyhlášení 

1. 3. - 31. 3. 2017 

Další informace budou doplněny v průběhu února 2017. 

 Kontakt 

Tel.: 211 046 726 

Email: info@nadacecez.cz 

Webová adresa: 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/dalsi-aktivity/zamestnanecke-granty.html 

http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzovy-prechod-2017/oranzovy-prechod-2017_navod-na-podani-zadosti-.pdf
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/pro-zadatele/pro-zadatele/jak-vyplnit-rozpocet-nadacniho-prispevku-2016.doc
mailto:info@nadacecez.cz
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html
mailto:info@nadacecez.cz
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/dalsi-aktivity/zamestnanecke-granty.html
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Dotace 12: ČSOB - ČSOB Grantový program Karty dobré vůle NNO (1. výzva 

15. 3. 2017, 2. výzva 15. 10. 2017) 

Popis dotačního titulu 

ČSOB svými aktivitami v oblasti společenské odpovědnosti dlouhodobě usiluje o podporu 

neziskového sektoru. Od roku 2014 nabízí ve spolupráci s karetní asociací MasterCard unikátní 

platební Kartu dobré vůle, jejímž prostřednictvím mohou klienti privátního bankovnictví při 

každodenních platebních transakcích přispívat k rozvoji filantropie, zlepšování a prohlubování 

sociálních vazeb a k ochraně životního prostředí. Vedle toho bude ČSOB pravidelně rozdělovat až 

2 miliony korun ročně mezi české neziskové organizace a jejich projekty zaměřené na pomoc osobám 

v nepříznivé situaci. 

V prvním ročníku ČSOB Grantového programu Karty dobré vůle rozdělíme 2x ročně až 

1 milion korun, maximální výše grantu činí 100 000 korun na individuální podporu (podpora osob v 

nepříznivé situaci) či 250 000 korun na podporu systémové změny vedoucí ke zlepšení konkrétního 

nepříznivého společenského jevu. 

Webová adresa 

https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty/csob-grantovy-program-karty-

dobre-vule 

 

Dotace 13: ČSOB - ČSOB Nadační program vzdělání JS (Do 31. 1. 2017) 

Popis dotačního titulu 

ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti české veřejnosti, 

dospělých i dětí a mladých lidí. Prostřednictvím Nadačního programu vzdělání hledá ČSOB zajímavé 

projekty, které se soustředí na získávání a rozvoj znalostí. Soustředí se zejména na finanční 

gramotnost, ale reaguje i na další aktuální vzdělávací témata jako třeba bezpečnost v online prostředí. 

Od zahájení programu v roce 2010 dosud získalo podporu přesahující 10,2 milionů korun 110 

projektů. 

V letošním 8. ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání opět otevíráme dvě grantové výzvy, ve 

kterých rozdělíme na filantropické projekty až 2 miliony korun. 

První grantová výzva – Finanční gramotnost 

 Vyhlášení: 10. ledna 

 Uzávěrka pro podání projektových záměrů: 31. ledna 

 Částka k rozdělení: až 1 milion korun 

 Maximální výše grantu: 200 tisíc korun 

 Zaměření: interaktivní projekty na zvyšování finanční gramotnosti určené pro seniory, osoby 

sociálně znevýhodněné a osoby se zdravotním postižením 

https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty/csob-grantovy-program-karty-dobre-vule
https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty/csob-grantovy-program-karty-dobre-vule
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Druhá grantová výzva – Bezpečnost v online prostředí 

 Vyhlášení: červen (přesný termín upřesníme) 

 Částka k rozdělení: až 1 milion korun 

 Podrobnosti zveřejníme v den vyhlášení 

Webová adresa 

https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty/csob-nadacni-program-vzdelani 

 

Dotace 14: Česko-německý fond budoucnosti: dotační podpora různorodých 

aktivit OB SO PO NNO OS  FO (průběžně) 

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 

https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty/csob-nadacni-program-vzdelani
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- 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 

- 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/ 

 

http://fb.cz/
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Dotace 15: Nadace VIA - Města z jiného těsta - Rychlé granty NNO (2. 2. 

2017, 2. 3. 2017, průběžně) 

Popis dotačního titulu 

Chcete aktivně reagovat na nečinnost samosprávy a plýtvání veřejnými prostředky, záměry 

pustošivých novostaveb ve vašem okolí nebo ubývající zeleň, špatný vzduch a nadměrný hluk? Máme 

pro vás Rychlé granty! Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. 

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. 

 

O Rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost 

výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu. 

 

Maximálně 30 000 Kč na jeden projekt. 

 

Potenciální žadatelé 

Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob. 

 

 

 Email Telefon 

Vladimír Mikeš vladimir.mikes@nadacevia.cz 737 080 557 

Pavla Jenková  pavla.jenkova@nadacevia.cz 732 862 903 

 

Webová adresa 

http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/ 

http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/
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Dotace 16: Nadace VIA – TECHSOUP NNO JS (průběžně) 

Popis dotačního titulu 

O PROGRAMU 

Chcete při své každodenní činnosti využívat nejnovější technologie a služby a naplňovat tak ještě lépe 

své poslání? TechSoup Česká republika už od roku 2010 nabízí neziskovým a církevním organizacím 

a veřejným knihovnám získání softwarových i hardwarových darů za administrativní poplatek 

odpovídající zlomku tržní ceny produktů. 

Stačí jednoduchá registrace a během několika dnů můžete začít žádat o softwarové dary. 

CO NABÍZÍME 

— zprostředkování softwarových darů: Microsoft (MS Office, Upgrade OS Windows, OS Windows 

— Get Genuine, serverová nebo CRM řešení,…), Zoner (Zoner Photo Studio 17), síťové prvky Cisco 

— telefonickou a e-mailovou podporu při získávání licencí 

— zapojení do programů Office 365 pro neziskové organizace a Google pro neziskové organizace 

Technologické produkty věnují IT společnosti darem. Žádající organizace hradí pouze administrativní 

poplatek za zprostředkování, který slouží k pokrytí provozních nákladů dárcovského programu a 

odpovídá 5 – 15 % tržní hodnoty produktů. 

Potenciální žadatelé - program je určený 

Neziskovým organizacím splňujícím kritéria oprávněnosti jednotlivých dárcovských partnerů (více 

ZDE), církevním organizacím a veřejným knihovnám, které jsou zapsané v rejstříku knihoven u 

Ministerstva kultury. 

 

 Email Telefon 

Ivana Siglová,  

Radka Bystřická 

podpora@techsoup.cz 774 000 895 

 

Webová adresa: 

http://www.nadacevia.cz/techsoup/ 

 

http://www.nadacevia.cz/techsoup/
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Dotace 17: Nadace Proměny - Grantová výzva Parky 2016 OB  NNO PO JS 

(Od 1. 11. 2016 - Do 31. 3. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Zaměření: 

→  rozvoj parkově upravených veřejných prostranství ve městech (parky, parkově upravené plochy, 

veřejně přístupné zahrady, rekreační zeleň apod.) 

 

Potenciální žadatelé 

→  města / obce a mikroregiony nad 5 tis. obyvatel; městské obvody / městské části s vlastním 

orgánem samosprávy v rámci celé České republiky 

 

Webová adresa: 

http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/aktualni-vyzvy.html 

 

http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/aktualni-vyzvy.html
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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 

OPZ (OP Zaměstnanost) 

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

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/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 

IROP (Integrovaný regionální operační program) 

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

 

 

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.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/
http://www.opd.cz/cz/OP_doprava_2014-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
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Dotace 18: OP EU Z PO 2014 - 2020: OP PIK (Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost) – 20 dotačních výzev JS (průběžně) 

Webová adresa 

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

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  
 
ICT a sdílené služby - vývoj SW pro začínající podniky 

Probíhá příjem žádostí. 

Podpora projektů vývoje software a sofistikovaných ICT řešení začínajících podniků. Dotace až 4 mil. 

Kč. 

 

Inovace 

Příjem žádostí bude probíhat od 1/2017. 

Nové výrobní technologie pro inovace. Dotace až 200 mil. Kč. 

 

Úspory energie 

Probíhá příjem žádostí. 

Podpora aktivit vedoucích ke snížení energetické náročnosti podnikového provozu. Dotace až 250 mil. 

Kč. 

 

ICT a sdílené služby - vývoj softwaru 

Probíhá příjem žádostí. 

Podpora projektů vývoje software a sofistikovaných ICT řešení. Dotace až 50 mil. Kč. 

 

ICT a sdílené služby - datová centra 

Probíhá příjem žádostí. 

Podpora projektů rozvoje datových center. Dotace až 120 mil. Kč. 

 

ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb 

Probíhá příjem žádostí. 

Podpora projektů rozvoje center sdílených služeb. Dotace až 100 mil. Kč. 

 

Potenciál 

Příjem žádostí bude probíhat od 1/2017. 

http://www.oppik.cz/dotacni-programy
http://www.mpo.cz/dokument157731.html
http://www.enovation.cz/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-pro-it-sektor/ict-sdilene-sluzby-zacinajici-podniky
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/inovace
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-zivotni-prostredi/uspory-energie
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-datova-centra
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-centra-sdilenych-sluzeb
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/potencial
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Podnikové kapacity pro průmyslový výzkum. Dotace až 75 mil. Kč. 

 

Aplikace 

Příjem žádostí bude probíhat od 1/2017. 

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace až 100 mil. Kč. 

 

Marketing 

Probíhá příjem žádostí. 

Podpora exportu českých podniků, dotace na prezentaci na zahraničních veletrzích a výstavách. 

Dotace až 5 mil. Kč. 

 

Technologie 

Probíhá příjem žádostí. 

Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů. Dotace až 20 mil. Kč. 

 

Školicí střediska 

Probíhá příjem žádostí. 

Podpora budování a rozvoje školicích center, které pomohou k rozvoji kompetencí lidských zdrojů. 

Dotace až 5 mil. Kč. 

 

Nízkouhlíkové technologie 

Probíhá příjem žádostí. 

Podpora zavádění projektů, které využívají nízkouhlíkových technologií. Dotace až 100 mil. Kč. 

 

Služby infrastruktury 

Příjem žádostí bude probíhat od 1.2.2017. 

Spolupráce komerčního sektoru a oblasti výzkumu. 

 

Vysokorychlostní internet 

Probíhá příjem žádostí. 

Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. Dotace až 200 mil. Kč. 

 

Inovace - Patent 

Probíhá příjem žádostí. 

http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-vyzkum-vyvoj/aplikace
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-pro-it-sektor/marketing
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/technologie
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-pro-it-sektor/skolici-strediska
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/nizkouhlikove-technologie
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/prosperita
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/vysokorychlostni-internet
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-vyzkum-vyvoj/inovace-patent


Zaměstnanci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – verze 1/2017 
 

25 
 

Nástroje ochrany práv průmyslového vlastnictví. Dotace až 1 mil. Kč. 

 

Partnerství znalostního transferu 

Probíhá příjem žádostí. 

Vytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum kvůli sdílení znalostí. Dotace až 3,5 

mil. Kč. 

 

Spolupráce 

Příjem žádostí bude probíhat od 20.1.2017. 

Vznik klastrů a technologických platforem. Dotace až 80 mil. Kč. 

 

Smart grids II. (přenosová síť) 

Probíhá příjem žádostí. 

Výstavba, posílení a modernizace vedení přenosové soustavy a transformoven v souladu s konceptem 

chytrých sítí. Dotace až 500 mil. Kč 

 

Inovační vouchery 

Probíhá příjem žádostí. 

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Dotace až 250 tis. Kč. 

 

Úspory energie v SZT 

Probíhá příjem žádostí. 

Podpora využívání kombinované výroby elektřiny a tepla v podnicích všech velikostí. Dotace až 350 

mil. Kč. 

 

 

KONTAKT 
Email Telefon 

info@oppik.cz 800 505 565 

 

http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-vyzkum-vyvoj/partnerstvi-znalostniho-transferu
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/spoluprace
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-zivotni-prostredi/smart-grids-ii
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-vyzkum-vyvoj/inovacni-vouchery
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-zivotni-prostredi/uspory-energie-v-szt
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Dotace 19: OP EU Z PO 2014 - 2020: OP PIK - Mezinárodní programy – 5 

dotačních titulů JS (různě) 

EUROSTARS 

Probíhá příjem žádostí. 

Podpora mezinárodní spolupráce projektů výzkumu a vývoje. 

 

HORIZONT 2020 

Probíhá příjem žádostí. 

Program HORIZONT 2020 je největším programem EU podporujícím projekty zaměřené na výzkum, 

vývoj a s ním spojené aktivity 

. 

 

HORIZONT 2020 - SME Instrument 

Probíhá příjem žádostí. 

SME instrument umožňuje malým a středním podnikům získat finance na studie předcházející 

komerčnímu uvedení produktu na trh. 

 

Společné technologické iniciativy (JTIs) 

Probíhá příjem žádostí. 

Výzvy v programu Horizont 2020 

 

 Témata:  Stav:  Otevřeno do: 

 ICT  otevřeno  08/2017 

 Nanomateriály, výroba  otevřeno  03/2017 

 Biotechnologie  otevřeno  01/2017 

 Vesmír  otevřeno od 11/2016  03/2017 

 Zdraví  otevřeno  08/2017 

 Energetika  otevřeno  09/2017 

 Doprava  otevřeno  03/2017 

 Zemědělství, 
 potravinářství 

 otevřeno  03/2017 

 Životní prostředí  otevřeno  03/2017 

 Pokročilé materiály  otevřeno  01/2017 

 Pokročilá výroba a 
 zpracování  

 otevřeno  03/2017 

 VaVal  otevřeno  09/2017 

http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-vyzkum-vyvoj/evropsky-projekt-eurostars
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-vyzkum-vyvoj/horizon-2020
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-vyzkum-vyvoj/sme-instrument
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-vyzkum-vyvoj/spolecne-technologicke-iniciativy
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Cílem JTIs je podpora rozsáhlých mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. 

 

Central Europe 2020 

Příjem žádostí bude probíhat od 2/2017. 

Podpora pro společné nadnárodní projekty evropské územní spolupráce. 

Webová adresa 

http://www.enovation.cz/prehled-dotaci 

 

http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-mezinarodni-projekty/central-europe-programme
http://www.enovation.cz/prehled-dotaci


Zaměstnanci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – verze 1/2017 
 

28 
 

Dotace 20: Ministerstvo Životního prostředí – Národní program – Voda - 

Zdroje Vody - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody OB SO JS (Od 

11. 7. 2016 – 30. 6. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Cílem Výzvy je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření 

možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné 

vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda 

dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti 

Potenciální žadatelé 

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Příspěvkové organizace územních samosprávných celků; Obchodní 

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

Výše podpory 

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč. 

 

Webová adresa 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17137-ofdn_vyzva_8_20160711.pdf 

Dotace 21: Ministerstvo Životního prostředí – Národní program – Výzva č. 

5/2016: Ekologická likvidace autovraků FO JS (Od 2. 1. 2017 – 31. 3. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Prioritní oblast 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika Podoblast  

3.2 Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie Podporované aktivity  

3.2. A - Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků 

Cíl Výzvy  

Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených 

zpracovatelských zařízení. Výzva je zaměřena na předcházení vzniku odpadů a snižování měrné 

produkce odpadů, udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k „oběhovému hospodářství“ a na 

materiálové nebo energetické využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků.  

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17137-ofdn_vyzva_8_20160711.pdf
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Oprávnění příjemci podpory Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s 

nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů.  

Termíny Výzvy Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2016 je možno podat od 

2. ledna 2017 do 31. března 2017 v 14:00. Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 

2017 je možno podat od 2. ledna 2018 do 2. dubna 2018 v 14:00 Výše podpory V případě řádného 

odevzdání vybraných komodit činí podpora 600 Kč za autovrak, respektive 900 Kč za autovrak 

nesplňující emisní normu EURO 1 (pro potřeby Výzvy se za takové považuje každé vozidlo s rokem 

výroby 1992 a starší). Alokace 60 mil. Kč 

Webová adresa: 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3091/vyzva-c-5-2016-ekologicka-likvidace-autovraku/ 

Dotace 22: Ministerstvo Životního prostředí – Národní program – Životní 

prostředí ve městech a obcích - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a 

obcích OB FO JS (Od 10/2016 – 28. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a 

realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. 

Potenciální žadatelé 

Všechny fyzické a právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, včetně 

organizačních složek státu. 

Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích do 500 obyvatel (včetně) činí 2 mil. Kč.  

Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích nad 500 obyvatel činí 250 tisíc Kč.  

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Webová adresa 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17277-vyzva_c_10.pdf 

 

 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3091/vyzva-c-5-2016-ekologicka-likvidace-autovraku/
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17277-vyzva_c_10.pdf
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Dotace 23: Ministerstvo Životního prostředí – Národní program – Výzva č. 

11/2016: Domovní čistírny odpadních vod OB SO JS (Od 1. 11. 2016 – 30. 11. 

2017) 

Popis dotačního titulu 

Prioritní oblast 1. Voda Podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod Podporované aktivity 

1.3.B Domovní čistírny odpadních vod 

Cíle Výzvy Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z 

komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen 

„DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska 

výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.  

Oprávnění příjemci podpory Obce; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více 

než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky dle § 54 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.  

Termíny Výzvy Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017, nejpozději však do 

vyčerpání alokace. Období realizace Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 

2020.  

Výše podpory Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:  1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;  6 – 15 

EO činí 170 tis. Kč;  16 - 50 EO činí 240 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z 

celkových způsobilých výdajů. Alokace 100 mil. Kč 

Webová adresa 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3085/vyzva-c-11-2016-domovni-cistirny-odpadnich-vod/ 

Dotace 24: Ministerstvo Životního prostředí – Národní program – Výzva č. 

12/2016: Likvidace nepotřebných vrtů PO  OB  SO JS (Do 28. 4. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Prioritní oblast 1. Voda Podoblast 1.3 Čistota povrchových a podzemních vod Podporované aktivity 

1.3. A Likvidace nepotřebných vrtů 

Cíle Výzvy Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko 

ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či 

života obyvatel  

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3085/vyzva-c-11-2016-domovni-cistirny-odpadnich-vod/
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Oprávnění příjemci podpory Státní příspěvkové organizace Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje 

Termíny Výzvy Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 28. 04. 2017. Období realizace 

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.  

Výše podpory Maximální výše podpory činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Alokace 20 mil. Kč 

Webová adresa 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3086/vyzva-c-12-2016-likvidace-nepotrebnych-vrtu/ 

Dotace 25: Ministerstvo Životního prostředí – Národní program – Výzva č. 

13/2016: Udržitelná městská doprava a mobilita OB JS (Do 31. 3. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích. Podoblast 5.2. Udržitelná městská doprava 

a mobilita. Podporované aktivity 5. 2. A - Podpora alternativních způsobů dopravy. 

Cíle Výzvy Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. 

zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání 

vozidel s alternativním pohonem.  

Oprávnění příjemci podpory Obce, kraje a další subjekty definované v kapitole 3. Termíny Výzvy 

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat v období od 10. 11. 2016 do 31. 3. 2017, nebo do 

vyčerpání alokace podle toho, která událost nastane dříve. Období realizace Podpořené projekty 

musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2018  

Výše podpory Výše podpory na jednotlivé typy vozidel je určena fixní částkou dle konkrétního typu 

pohonu vozidla (viz čl. 4.1). Alokace 100 mil. Kč (20 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG, 8 

Webová adresa: 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3123/vyzva-c-13-2016-udrzitelna-mestska-doprava-a-mobilita/ 

Dotace 26: Ministerstvo Životního prostředí – Národní program – Výzva č. 

14/2016: Územní studie krajiny JS (Do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání alokace) 

Popis dotačního titulu 

Prioritní oblast 4. Příroda a krajina Podoblast 4.2 Území bez zvláštní ochrany – volná krajina 

Podporované aktivity 4. 2. D - Podpora pořizování územních studií krajiny 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3086/vyzva-c-12-2016-likvidace-nepotrebnych-vrtu/
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3123/vyzva-c-13-2016-udrzitelna-mestska-doprava-a-mobilita/
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Cíle Výzvy Cílem Výzvy je podpora zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako 

odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím 

koordinační úlohy územního plánování.  

Oprávnění příjemci podpory Obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb. Termíny 

Výzvy Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat v období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2019, nebo do 

vyčerpání alokace podle toho, která událost nastane dříve. Období realizace Podpořené projekty 

musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2020  

Výše podpory Maximální procentní míra podpory je 10 % z celkových způsobilých výdajů. Alokace 35 

mil. Kč 

Webová adresa: 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3151/vyzva-c-14-2016-uzemni-studie-krajiny/ 

Dotace 27: EU OPŽP – Operační program Životní prostředí -6 aktuálních 

výzev – Z toho 4 nové – JS (od 14. 8. 2015 dále – konec různě) 

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

VÝZVA č. 9 (14. 8. 2015 – 31. 12. 2016) 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

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

území 

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

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

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

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

VÝZVA č. 39 (1. 9. 2016 – 20. 12. 2016) 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3151/vyzva-c-14-2016-uzemni-studie-krajiny/
http://www.opzp.cz/vyzvy/
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Prioritní osa 5: Energetické úspory 

Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie 

VÝZVA č. 42 (17. 10. 2016 – 19. 1. 2017) 

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. 

VÝZVA č. 43 (17. 10. 2016 – 19. 1. 2017) 

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. 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
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
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-2-zajistit-dodavky-pitne-vody-v-odpovidajici-jakosti-a-mnozstvi?id=12
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VÝZVA č. 44 (1. 10. 2016 – 6. 1. 2017) 

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

Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 

VÝZVA č. 45 (1. 11. 2016 – 5. 1. 2017) 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

VÝZVA č. 47 (1. 11. 2016 – 5. 1. 2017) 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

VÝZVA č. 50 (9. 1. 2017 – 31. 7. 2017) 

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: 

 výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 

 zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či 

opatření, 

 odstranění migračních překážek na vodních tocích, 

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

podporující jejich poproudou migraci, 

 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-4-dokoncit-inventarizaci-a-odstranit-ekologicke-zateze?id=22
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-3-zajistit-povodnovou-ochranu-intravilanu?id=13
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-4-podporit-preventivni-protipovodnova-opatreni?id=14
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-3-posilit-prirozene-funkce-krajiny?id=30
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VÝZVA č. 51 (9. 1. 2017 – 2. 1. 2019) 

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: 

 výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 

 zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či 

opatření, 

 odstranění migračních překážek na vodních tocích, 

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

podporující jejich poproudou migraci. 

 

 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 

Podporovaná opatření: 

 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: 

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

tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných 

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

říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi, 

 podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné 

procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, 

zejména: 

 vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu 

vázaných organismů, 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-3-posilit-prirozene-funkce-krajiny?id=30
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 terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces 

renaturace vodního toku apod. 

VÝZVA č. 78 (9. 1. 2017 – 19. 1. 2017) 

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: 

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

 příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované 

ZCHÚ, 

 příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické 

zaměřování hranic, 

 vyznačení lokalit v terénu, 

 sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS. 

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

národního významu) 

 sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu 

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

přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných 

opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby 

informačních a technických nástrojů sloužících k ochraně a péči o území národního 

významu, 

 příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické 

zaměřování hranic, 

 vyznačení lokalit v terénu, 

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

opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-1-zajistit-priznivy-stav-predmetu-ochrany-narodne-vyznamnych-chranenych-uzemi?id=24
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-1-zajistit-priznivy-stav-predmetu-ochrany-narodne-vyznamnych-chranenych-uzemi?id=24
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 osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 

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

národního významu) 

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

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

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

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

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

druhového složení, 

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

významu, 

 péče o dřeviny mimo les, 

 speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu 

cílových stanovišť a druhů, 

 likvidace invazních a expanzivních druhů, 

 zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 

 opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na 

předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava 

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

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

apod.), 

 ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu. 

VÝZVA č. 79 (9. 1. 2017 – 20. 12. 2017) 

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, 

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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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). 

Webová adresa 

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

 

Dotace 28: OP Rybářství 2014 – 2020 – čtvrtá výzva – 2 výzvy JS (Od 3. 5. 

2016 - 31. 12. 2023) 

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury  

Popis dotačního titulu 

Opatření je zaměřeno na podporu diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje 

doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu, tj. rozšíření 

možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční 

činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností podniku 

akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti 

akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury. 

Potenciální příjemci 

Příjemci podpory u tohoto opatření jsou mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky 

akvakultury s produkcí ryb vyšší než 3 tuny za rok a příjmy/výnosy z akvakultury vyššími než 50 % 

celkových příjmů podniku. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy 

pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 

2.3. Podpora nových chovatelů – opatření je zaměřeno na umožnění vstupu nových 

subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti. 

Popis dotačního titulu 

Podpora bude směrována do investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově 

začínajícími chovateli. 

Potenciální příjemci 

Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky 

akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající 

odborné schopnosti a způsobilost. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil 

činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu a současně musí splňovat tyto 

kvalifikační požadavky – vzdělání: absolvent školy s maturitou, vyšší školy nebo vysoké školy se 

http://www.opzp.cz/vyzvy/
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zaměřením na akvakulturu, nebo alespoň 5 let praxe v oboru (doložené potvrzením zaměstnavatele 

nebo bude započteno podnikání v oboru na vlastní jméno a odpovědnost). 

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě (v případě, že bude žadatelem/příjemcem 

právnická osoba, musí být vlastněna ze 100 % fyzickou osobou, která bude splňovat požadované 

kvalifikační požadavky). 

Webová adresa 

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

vyzva-op-rybarstvi-2014.html 

Dotace 29: Ministerstvo mládeže a tělovýchovy ČR – STÁTNÍ PODPORA 

SPORTU NA OBDOBÍ 2017-2019 – 10 programů JS (2. kolo do 30. 6. 2017, 

3. kolo do 30. 9. 2017) 

Přehled programů 

- Program I. – Sportovní reprezentace ČR 

- Program II. – Sportovně talentovaná mládež 

- Program III. – Činnost sportovních organizací 

- Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení 

- Program V. – Činnost sportovních svazů 

- Program VI. – Významné sportovní akce 

- Program VII. – Zdravotně postižení sportovci 

- Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech 

- Program IX. – Organizace školního a univerzitního sportu 

- Program X. – Projekty pro sportování veřejnosti 

Termíny 

Vyhlášení státní podpory s termíny pro předkládání žádostí v jednotlivých kolech v průběhu let 

2016/2019: 

-          první (základní) kolo  - předkládání žádostí             do 30. listopadu 2016, 2017, 2018 

-          druhé kolo                  - předkládání žádostí             do 30. června 2017, 2018, 2019 

-          třetí kolo                     - předkládání žádostí             do 30. září 2017, 2018, 2019 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/treti-a-ctvrta-vyzva-op-rybarstvi-2014.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/treti-a-ctvrta-vyzva-op-rybarstvi-2014.html
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Poznámka: Druhé a třetí kolo mohou být ukončeny s ohledem na stav finančního objemu rozpočtu v 

oblasti sportu. 

Webová adresa 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019
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Dotace 30: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – NÁRODNÍ PROGRAM 

PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH (2016 - 2020) - ROK 

2017 - ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY 

CESTOVNÍHO RUCHU – 3 dotační tituly OB FO JS (1. 12. 2016 – 16. 1. 
2017 16 h.) 

PRODLOUŽENO DO 16.1.2017! 

Podprogram je zaměřen na podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury a 

služeb cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na rozvoj aktivit, které slouží návštěvníkům případně 

rezidentům v rámci volnočasových aktivit. 

Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu a zvýšení 

kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým 

skupinám. 

V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní 

turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v 

destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy 

návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. 

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT): 

DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit, 

DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, 

DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu. 

Rozhodnutím ministryně č. 74/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k 

předkládání žádostí. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového 

rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být 

vyčerpána do konce roku 2017. 

Webová adresa: 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-

program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020) 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)
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Dotace 31: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ROK 2017 - 

MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU – 2 dotační tituly JS 
(1. 12. 2016 – 16. 1. 2017 16 h.) 

PRODLOUŽENO DO 16.1.2017! 

Podprogram je určen destinačním společnostem na podporu realizace marketingových aktivit. 

Cílem je zvýšení povědomí o regionech za účelem zvýšení návštěvnosti.  

 

V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci 

marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu 

distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.  

 

Podprogram je členěn na 2 dotační tituly (DT): 

DT č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů 

DT č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni 
 

Rozhodnutím ministryně č. 74/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k 

předkládání žádostí. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového 

rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být 

vyčerpána do konce roku 2017. 

 

Webová adresa: 
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-
podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu 
 

Dotace 32: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Státní fond rozvoje bydlení: 

Úvěrové programy – OB FO JS (průběžně) 

NEJEDNÁ SE O DOTACI V PRAVÉM SLOVA SMYSLU!!! 

Program150 

Úvěr 150 000 Kč pro mladé do 36 let na opravy, rekonstrukce a modernizace jejich domů a 

bytů. 

Úvěr mohou využít mladé rodiny (i bezdětné) či samoživitelé s nezletilými dětmi, majitelé nebo 

spolumajitelé bytů či domů, kteří chtějí zmodernizovat své bydlení a pořídit si například novou 

kuchyň či koupelnu. 

Program600 

Úvěr 600 000 Kč na pořízení bydlení, koupí či výstavbou, pro mladé do 36 let pečující o dítě do 

šesti let.  

Prostředky z úvěru lze využít na koupi bytu nebo domu, výstavbu domu či převod družstevního podílu 

v bytovém družstvu. Žadatel přitom nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem 

družstevního bytu. 

Panel2013+ 

Výhodný úvěr na opravy a modernizace bytových domů, a to nejen panelových, ale i cihlových. 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu
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Úvěr lze čerpat na zateplení pláště, úpravu vnitřních společných prostor, výtahů a také na úpravy 

v bytech. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města či 

obce, které mají ve vlastnictví bytový dům. 

ProgramVýstavby 

Úvěry se zvýhodněným úročením a až třicetiletou splatností na výstavbu nájemních bytů.  

Program má za cíl podpořit výstavbu nájemních bytů pro seniory nad 65 let, mladé do 30 let a lidi 

zdravotně či sociálně znevýhodněné. Úvěr lze použít na novou výstavbu, ale i přestavbu stávajících 

budov. Žádat může jakákoli právnická nebo fyzická osoba. 

ProgramŽivel 

Obnova obydlí zcela nebo částečně zničeného živelní pohromou a budování protipovodňových 

opatření. 

Nízkoúročené úvěry na pomoc těm, kterým poničila nebo zničila obydlí živelní pohroma, jako je 

povodeň, přívalový déšť, krupobití, vichřice. Postižení lidé mohou půjčku využít na opravu 

poškozených domů a bytů, nebo na jejich nové pořízení formou koupě nebo výstavby. 

ProgramZáruk 

Program podpory formou záruk za bankovní úvěry určené na výstavbu nájemních bytů. 

Jedná se o poskytování státních záruk za úvěry poskytnuté bankami právnickým a fyzickým osobám 

na výstavbu nájemních bytových domů a navíc pro obce i na výstavbu infrastruktury spojené s 

bytovou výstavbou. Záruky jsou poskytovány až na 40 let od podepsání smlouvy o úvěru. 

Program Pro Obce 

Úvěry s garantovaným úrokem po celou dobu splácení na modernizaci bytového fondu.   

Obec může tyto úvěrové prostředky dále poskytnout jiným vlastníkům bytů a rodinných domů na 

území obce, Finance lze využít nejen na modernizace bytů a domů, ale také na připojení k veřejným 

sítím. Úvěrem lze pokrýt až 50 % vynaložených nákladů. 

Webová adresa 

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/programy/?L=0 

 

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/programy/?L=0
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Dotace 33: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odstraňování bariér v 

budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních 

úřadů (Do 31. 1. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Potenciální žadatelé 

Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly 

schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA? 

Dotační titul č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a dotační titul č. 2 

– Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů jsou určeny na podporu akcí 

zaměřených na: 

odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov; 

odstraňování bariér uvnitř budov; 

bezbariérové úpravy sociálních zařízení ve veřejných prostorách; 

pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. 

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? 

Podpora je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených nákladů akce v daném roce. 

Webová adresa 

http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-

pecov/1103/ 

 

http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecov/1103/
http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecov/1103/
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Dotace 34:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – IROP – Celkem 43 výzev – 

Z toho 2 nové OB PO NNO JS (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 

Potenciální 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 

Potenciální 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.  
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VÝZVA Č. 3 REGULAČNÍ PLÁNY 

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 

Potenciální 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. 
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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 

Potenciální 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 

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 
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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 

Potenciální 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 

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. 

 

file:///C:/Users/Lukáš/AppData/Roaming/Microsoft/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


Zaměstnanci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – verze 1/2017 
 

50 
 

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 

Potenciální 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). 

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. 8 TECHNICKÁ POMOC 

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa: 06.5 Technická pomoc 

Investiční priorita: 06.5.125 Technická pomoc 

Potenciální 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 
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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.  

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 3 819 057 743,- Kč. 

 

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 

Potenciální 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. 

Celková alokace výzvy je 450 mil. Kč  
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VÝZVA Č. 10 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

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 

Potenciální 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 žádosti o podporu: 21. 10. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 10. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 21. září 2015 průběžnou výzvu „Kybernetická 

bezpečnost“ 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 

Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační 

infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou 

technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické 

informační infrastruktury veřejné správy. Budou podporována opatření jako například fyzická 

bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity 

uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační 

infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů. 

  

Alokace výzvy je 1 411 764 706 Kč.  

 

VÝZVA Č. 17 E-LEGISLATIVA A E-SBÍRKA, NÁRODNÍ 

DIGITÁLNÍ ARCHIV 

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 
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Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 12. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 12. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2016 

VÝZVA Č. 19 TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ 

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Investiční priorita:06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění 

odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení 

Oprávnění žadatelé: Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra – generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný 

útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných 

hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje 

(kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, 

které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:18. 12. 2015 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:31. 12. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:20. 12. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 18. prosince 2015 19. výzvu k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 - Zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. 

Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ je zaměřena na podporu pořízení 

specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových 

srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností 

spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem 

nebezpečných látek. 

 

 Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují 

jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní 

prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické 

záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru 

podniku s územní působností. 

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1, 49 mld. Kč, podíl státního 

rozpočtu bude maximálně 263 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt není stanovena, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 1 mil. Kč. Příjem žádostí o 
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podporu bude zahájen 31. prosince 2015 a ukončen 20. prosince 2017. Realizace podpořených 

projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2019. 

 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky 

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro 

administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde. 

 

VÝZVA Č. 23 SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. 

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, státní podniky . 

  

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 2. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 3. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 24. února 2016 průběžnou výzvu č. 23 „Specifické 

informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ 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“ 

  

Výzva se týká rozvoje, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a 

infrastruktury; budování, rozvoj a modernizaci národních datových center a komunikační 

infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových 

informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizace 

stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační 

systémy pro řízení příspěvkových organizací. 

  

Celková alokace výzvy (ERDF + SR) je 1 647 909 967,85 Kč.  

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky 

 

x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kontakty
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Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů 

z výzvy č. 23 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde 

 

VÝZVA Č. 25 KNIHOVNY 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Investiční priorita:06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního 

dědictví 

Oprávnění žadatelé: Knihovny zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo 

podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny. 

  

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 11. 3. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 3. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2017 

Dne 11. března 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. výzvu „Knihovny“, v rámci 

které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, 

specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Cílem je 

podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich 

zpřístupnění. Podpořeny mohou být pouze knihovny, zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 

257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.  

 

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 935 mil. Kč a ze státního 

rozpočtu ČR 165 mil. Kč. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 123,3 mil. Kč. 

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

  

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. března 2016 do 31. prosince 2017.  Realizace 

podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  31. prosince 2021. 

 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky 

 

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů 

z výzvy č. 25 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde. 

 

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/praha-oss/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kontakty


Zaměstnanci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – verze 1/2017 
 

56 
 

VÝZVA Č. 26 EGOVERNMENT I. 

Číslo výzvy:26. 

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 žádosti o podporu: 31. 3. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 12. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 24. března 2016 průběžnou výzvu č. 26 „eGovernment 

I.“ 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“. 

  

Podpora je zaměřena na rozvoj elektronizace následujících resortních odvětví: 

 eCulture 

 eEducation 

 eHealth 

 eJustice 

 sociální služby, pojištění, dávky 

 výběr daní a pojištění 

Mezi podpořitelné aktivity dále patří zavedení elektronické identity fyzických osob a opatření 

v souvislosti se směrnicí eIDAS. 

  

Celková alokace výzvy činí  2,3 mld. Kč. Z toho je 1, 86 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a národní spolufinancování činí max. 440 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých 

výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt  

je 450 mil. Kč. 

  

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 31. března 2016 do 29. prosince 2017. Realizace 

projektu musí být ukončena do 31. prosince 2021. 

  

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky 

 

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů 

z výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde. 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kontakty
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VÝZVA Č. 27 VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA 

IZS 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Investiční priorita:06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění 

odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení 

Oprávnění žadatelé:MV – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; 

Záchranný útvar HZS ČR; MV - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje 

(kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; organizační složky 

státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS 

  

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 4. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 4. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2018 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 31. března 2016 průběžnou výzvu č. 27 „Vzdělávací a 

výcviková střediska integrovaného záchranného systému" k podávání žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti 

k řešení a řízení rizik a katastrof“. 

 

  Podpora je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní 

složky integrovaného záchranného systému (dále také IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, 

odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.  V rámci této 

výzvy budou podporovány stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a 

technologického vybavení, výukového softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci 

stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS. 

  

Příjemci podpory mohou být Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné 

sbory krajů, záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstvo vnitra - Policejní 

prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické 

záchranné služby krajů, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které 

zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo 

území hl. m. Prahy. 

  

Pro žadatele je připraveno přes 1 mld. Kč, z toho je 869 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a národní spolufinancování činí max. 153,4 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých 

výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů je 400 mil. Kč. 

Výzva je vyhlášena ve specifickém cíli 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ 

v Integrovaném regionálním operačním programu. 

  

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 15. dubna 2016 do 31. prosince 2018. Realizace 

projektu musí být ukončena do 31. prosince 2020. 

  

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky 
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Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů 

z výzvy č. 27 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde    . 

 

VÝZVA Č. 28 SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. 

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: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a 

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

  

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:22. 4. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:4. 5. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:27. 12. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 20. dubna 2016 průběžnou výzvu č. 28 „Specifické 

informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ 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“. 

  

Výzva se týká budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační 

infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových 

informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci 

stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační 

systémy pro řízení příspěvkových organizací. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR 

mimo území hl. m. Prahy. 

 

Celková alokace výzvy (ERDF + SR) je 1 033 941 000 Kč 

 

VÝZVA Č. 31 ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE 

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 

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/praha-oss/
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stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním 

službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

Oprávnění žadatelé:Příspěvkové organizace OSS, organizace zřizované kraji, organizace 

zřizované obcemi, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové 

organizace, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti 

zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, v platném znění. Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně 

následující podmínky: poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie 

a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství; poskytovatel návazné péče zajišťuje 

péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných 

na vysoce specializované centrum; poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek 

nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:12. 5. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:31. 5. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:30. 6. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 5. května 2016 průběžnou výzvu č. 31 „Zvýšení kvality 

návazné péče“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, 

specifického cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“.  

Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, 

technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných 

oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace organizačních složek státu, organizace zřizované 

kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní 

neziskové organizace, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti 

zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky: 

 poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské 

lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství, 

 poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných 

Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum, 

  poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu 

LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek. 

 Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. 

Celková alokace výzvy (ERDF + SR) je 3 600 000 000  Kč.  

Aktuality 

2.6.2016 Dne 31. 5. 2016 zahájil ŘO IROP příjem žádostí v 31. výzvě na podporu „Rozvoje 

infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví". 

Jako povinnou přílohu žádosti o podporu musí žadatel mj. doložit Stanovisko Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Schvalovací proces pro vydávání Stanovisek Ministerstva zdravotnictví ČR probíhá, 

stanoviska budou vydávány od příštího týdne, tj. od 6. června 2016 podle pořadí, ve kterém přišly na 
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Odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR. Na semináři pro žadatele 31. výzvy v Praze, 

který se uskutečnil dne 1. června 2016, tuto informaci potvrdil zástupce Ministerstva zdravotnictví 

ČR. 

Někteří žadatelé dostali informaci, že mohou předkládat žádost bez této přílohy. Vzhledem 

k očekávanému velkému zájmu o podporu a pro zachování rovného přístupu k žadatelům ŘO IROP 

stanovuje, že žadatelé mohou předkládat žádosti o podporu  bez povinné přílohy Stanoviska 

Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Žadatele na základě kapitoly 3.2 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Obecných pravidel pro 

žadatele a příjemce IROP vyzve manažer projektu prostřednictvím depeše k doplnění chybějící 

povinné přílohy. Lhůta na doplnění je maximálně 5 pracovních dní a žadatel může být vyzván 

k doplnění maximálně dvakrát. 

30.5.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje, že dne 30. 5. 2016 byl aktualizován text 31. 

výzvy Zvýšení kvality návazné péče a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Důvodem 

aktualizace textu výzvy i Pravidel výzvy na Zvýšení kvality návazné péče je konkretizace hlavní 

aktivity na „stavební úpravy nezbytné pro pořízení, modernizaci, umístění, instalaci a uvedení do 

provozu přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které 

slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle 

Koncepce návazné péče“. Předmětem změny je rovněž úprava přílohy č. 2 Metodické listy indikátorů 

tak, že byl upraven indikátor 5 79 10 „Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné 

zdravotní péče“ výzvy na Zvýšení kvality návazné péče. Veškerý výčet změn je uveden v Přehledu 

změn ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. 

 

VÝZVA Č. 34 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

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 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:13. 6. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:20. 6. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:27. 12. 2016 

VÝZVA Č. 35 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRO SVL 

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 
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stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním 

službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:13. 6. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:20. 6. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:27. 12. 2016 

  

VÝZVA Č. 36 STANICE IZS 

Číslo výzvy:36. 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Investiční priorita:06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění 

odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení 

Oprávnění žadatelé:Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory 

krajů; Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle 

přílohy zákona o požární ochraně); Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR; krajská 

ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné 

služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:17. 6. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:1. 7. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 12. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 10. června 2016 průběžnou výzvu č. 36 „Stanice 

integrovaného záchranného systému" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“.  

 Podpora je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice 

základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby 

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

složek IZS k mimořádné události. 

Pro žadatele je připraveno celkem 2 094 430 812 Kč (ERDF + SR). Minimální výše celkových 

způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů je 

300 mil. Kč.  

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 1. července 2016 do 31. prosince 2017. Realizace 

projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2018 v případě projektů s celkovými způsobilými 

výdaji do 5 mil. Kč a  nejpozději do 31. prosince 2020 v případě projektů s celkovými způsobilými 

výdaji nad 5 mil. Kč. 
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Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky  

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů 

z výzvy č. 30 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde. 

 

VÝZVA Č. 37 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH 

DOMECH II 

Číslo výzvy: 37. Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s 

energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve 

veřejných budovách a v oblasti bydlení 

Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických 

osob nepodnikajících.   

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 7. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016 37. výzvu k podávání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické 

náročnosti v sektoru bydlení". 

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat 

podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a 

více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k 

tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto 

aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových 

konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších 

systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob 

nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.  

Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní 

spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč.  

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s 

celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými 

způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020. 

 
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kontakty
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VÝZVA Č. 43 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 

Oprávnění žadatelé:Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 

družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost); nestátní neziskové 

organizace; církve a církevní organizace. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:17. 8. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:31. 8. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 1. 2017 

Dne 10. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 43. výzvu „Sociální podnikání II.“ 

k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 

2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, 

navazuje na vyhlášenou 44. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“. Cílem je 

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

Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument     Mapa sociálně vyloučených 

lokalit [MS Word, 923.19KB], který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na sociální 

podnikání ( 43. výzva Sociální podnikání II. nebo 44. výzva Sociální podnikání pro sociálně 

vyloučené lokality II. ) žadatel podá žádost o dotaci. Také upozorňujeme žadatele na chyby 

v žádostech v již ukončených výzvách na sociální podnikání, které i s doporučením, jak se chybám 

vyhnout, naleznete v dokumentu     Častá pochybení žadatelů – sociální podnikání [PDF, 

357.21KB]. 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, 

akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, 

sociální družstvo, evropská družstevní společnost); nestátní neziskové organizace; církve a církevní 

organizace. 

Alokace 43. výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 51 000 000 Kč. Alokace 44. výzvy z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj je 179 000 000 Kč. 

Seminář pro žadatele k 43. a 44. výzvě IROP 

Upozorňujeme, že v případě 43. a 44. výzvy je seminář společný pro obě dvě výzvy. Ve středu 24. 

srpna 2016 v Praze bude Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s 

Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádat seminář pro žadatele k oběma výzvám 

současně. Bližší informace i registrační formulář naleznete zde. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c7d21a46-402a-4883-a6c3-ea985059acd7/Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit_43-44-vyzva.docx
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c7d21a46-402a-4883-a6c3-ea985059acd7/Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit_43-44-vyzva.docx
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0cecb9fb-d196-4429-b1c3-e7bef6b319b8/Casta-pochybeni-zadatelu-vyzva-c-11-a-12-IROP-Socialni-podnikani.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0cecb9fb-d196-4429-b1c3-e7bef6b319b8/Casta-pochybeni-zadatelu-vyzva-c-11-a-12-IROP-Socialni-podnikani.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Akce-a-vyzvy-RO-IROP/Seminar-pro-zadatele-k-43-a-44-vyzve-Socialni-podnikani-(v-SVL)-II
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VÝZVA Č. 44 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ 

VYLOUČENÉ LOKALITY II. 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 

Oprávnění žadatelé:Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 

družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost); nestátní neziskové 

organizace; církve a církevní organizace. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:17. 8. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:31. 8. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 1. 2017 

Dne 10. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 44. výzvu „Sociální podnikání pro 

sociálně vyloučené lokality II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání, navazuje na vyhlášenou 43. výzvu „Sociální podnikání 

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

Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument     Mapa sociálně vyloučených 

lokalit [MS Word, 923.19KB], který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na sociální 

podnikání ( 43. výzva Sociální podnikání II. nebo 44. výzva Sociální podnikání pro sociálně 

vyloučené lokality II. ) žadatel podá žádost o dotaci. Také upozorňujeme žadatele na chyby 

v žádostech v již ukončených výzvách na sociální podnikání, které i s doporučením, jak se chybám 

vyhnout, naleznete v dokumentu     Častá pochybení žadatelů – sociální podnikání [PDF, 

357.21KB]. 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, 

akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, 

sociální družstvo, evropská družstevní společnost); nestátní neziskové organizace; církve a církevní 

organizace. 

Alokace 43. výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 51 000 000 Kč. Alokace 44. výzvy z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj je 179 000 000 Kč. 

Seminář pro žadatele k 43. a 44. výzvě IROP 

Upozorňujeme, že v případě 43. a 44. výzvy je seminář společný pro obě dvě výzvy. Ve středu 24. 

srpna 2016 v Praze bude Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s 

Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádat seminář pro žadatele k oběma výzvám 

současně. Bližší informace i registrační formulář naleznete zde. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c7d21a46-402a-4883-a6c3-ea985059acd7/Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit_43-44-vyzva.docx
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c7d21a46-402a-4883-a6c3-ea985059acd7/Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit_43-44-vyzva.docx
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0cecb9fb-d196-4429-b1c3-e7bef6b319b8/Casta-pochybeni-zadatelu-vyzva-c-11-a-12-IROP-Socialni-podnikani.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0cecb9fb-d196-4429-b1c3-e7bef6b319b8/Casta-pochybeni-zadatelu-vyzva-c-11-a-12-IROP-Socialni-podnikani.pdf
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Akce-a-vyzvy-RO-IROP/Seminar-pro-zadatele-k-43-a-44-vyzve-Socialni-podnikani-(v-SVL)-II
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VÝZVA Č. 45 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ 

DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE - INT. PROJ. CLLD 

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:Obce s rozšířenou působností 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:19. 8. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:26. 8. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 12. srpna 2016 průběžnou výzvu 

č. 45 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty  CLLD" 

k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 

4.1 " Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu". 

Komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“) přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní 

potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Koordinační role 

místních akčních skupin (MAS) při realizaci intervencí ve prospěch rozvoje venkova vychází ze 

znalosti místních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. Místní akční skupiny zpracovávají 

integrovanou strategii širšího zaměření financovatelnou z více programů Evropských strukturálních a 

investičních fondů nebo z jiných zdrojů.  

V této výzvě bude podporováno zpracování územních plánů nebo jejich změna. Změnu územního 

plánu je možné realizovat, jestliže její nutnost vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou 

infrastrukturu nebo na řešení krajiny. 

Dále bude podpora směřovat na zpracování regulačních plánů, které nenahrazují územní rozhodnutí, 

pořizovaných z vlastního podnětu obce. Např. pokud se třeba v zastavěném území obce nachází 

vojenský brownfield v podobě kasáren, jehož využití je definováno v územním plánu, regulační plán 

následně pomůže daleko lépe stanovit možnosti využití tohoto prostoru pro rozvoj obce. 

Územní i regulační plány lze zpracovat pouze pro území obce s rozšířenou působností. 

Poslední leč neméně významnou podporovanou aktivitou je pořízení územních studií. Bude možné 

financovat územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou 

technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství nebo také na 

komplexní řešení krajiny.Územní studie lze realizovat na celém území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností. 

Příjemci podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností. 

Na realizaci projektů je připraveno 95 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého 

bude hrazeno 95 % celkových způsobilých výdajů integrovaného projektu CLLD.  

Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci 

projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení 

výzvy MAS.  Místní akční skupiny budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální 
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rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí 

být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023. 

 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky 

 

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů 

z výzvy č. 45 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.  

 

VÝZVA Č. 46 INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro 

získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Oprávnění žadatelé:- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné 

školy - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit - kraje - organizace zřizované 

nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - nestátní neziskové 

organizace - církve - církevní organizace - organizační složky státu - příspěvkové organizace 

organizačních složek státu 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:24. 8. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:29. 9. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:14. 2. 2017 

Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 46 „Infrastruktura 

základních škol“ (současně je vyhlášena výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“) k 

podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 

„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 

Jak u výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“, tak u výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol 

(SVL)“ je podpora zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací 

infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí 

jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup 

potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na 

rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody 

obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné 

realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze 

jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat 

potřebné kompenzační pomůcky. 

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním 

plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční 

intervence IROP v příslušném plánu. Tyto schválené dokumenty jsou zveřejněny na 

webu www.uzemnidimenze.cz    . 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kontakty
http://www.uzemnidimenze.cz/
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Pro žadatele je připraveno u výzvy Infrastruktura základních škol 550 mil. Kč z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (EFRR) a národní spolufinancování činí téměř 100 mil. Kč. U výzvy Infrastruktura 

základních škol (SVL) je to 1,28 mld. Kč z EFRR a národní spolufinancování ve výši přes 225 mil. 

Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 mil. Kč a maximální výše 

celkových výdajů na jeden projekt je pak 99 mil. Kč.  Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 

29. 9. 2016, 14:00 do 14. 2. 2017, 14:00. 

 

VÝZVA Č. 47 INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL SVL 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro 

získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Oprávnění žadatelé:- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné 

školy - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit - kraje - organizace zřizované 

nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - nestátní neziskové 

organizace - církve - církevní organizace - organizační složky státu - příspěvkové organizace 

organizačních složek státu 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:24. 8. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:29. 9. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:14. 2. 2017 

Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 47 „Infrastruktura 

základních škol (SVL)“ (současně je vyhlášena výzva č. 46 „Infrastruktura základních škol“ ) k 

podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 

„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 

Jak u výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“, tak u výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol 

(SVL)“ je podpora zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací 

infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí 

jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup 

potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na 

rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody 

obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné 

realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze 

jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat 

potřebné kompenzační pomůcky. 

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním 

plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční 

intervence IROP v příslušném plánu. Tyto schválené dokumenty jsou zveřejněny na 

webu www.uzemnidimenze.cz    . 

Pro žadatele je připraveno u výzvy Infrastruktura základních škol 550 mil. Kč z Evropského fondu pro 

http://www.uzemnidimenze.cz/
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regionální rozvoj (EFRR) a národní spolufinancování činí téměř 100 mil. Kč. U výzvy Infrastruktura 

základních škol (SVL) je to 1,28 mld. Kč z EFRR a národní spolufinancování ve výši přes 225 mil. 

Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 mil. Kč a maximální výše 

celkových výdajů na jeden projekt je pak 99 mil. Kč.  Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 

29. 9. 2016, 14:00 do 14. 2. 2017, 14:00. 

 

VÝZVA Č. 48 ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ 

OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INT. 

PROJ. ITI 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Investiční priorita:06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního 

dědictví 

Oprávnění žadatelé:Jsou uvedeni níže v textu. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:26. 8. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:2. 9. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 19. srpna 2016 průběžnou výzvu 

č. 48 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty 

ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického 

cíle 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“. 

Integrované územní investice jsou jedním ze tří integrovaných nástrojů, které v programovém období 

2014-2020 slouží k soustředěné podpoře rozvoje vybraných území. Integrované územní investice 

představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších 

metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí. 

Vyhlášená výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam 

světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví 

UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek 

evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu 

může být zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí 

památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.Muzea mohou čerpat podporu 

na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování a restaurování sbírkových předmětů, zajištění 

vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí 

sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a 

depozitářů. Podpořena mohou být muzea, která splňují všechny podmínky: muzeum je zřizováno 

státem nebo krajem, spravuje sbírku podle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a průměrná 

návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků. 

Krajské knihovny mohou využít podporu na zvýšení ochrany, konzervování, restaurování a 

digitalizace knihovních fondů, na zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér 
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nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Financovat lze rekonstrukce stávajících a budování nových 

depozitářů nebo modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a 

technologického zázemí. 

Příjemci podpory mohou být, vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření kromě 

fyzických osob nepodnikajících; vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření nebo krajské 

knihovny zřízené příslušným orgánem kraje nebo knihovny, které plní funkci krajských knihoven. 

Podrobné informace jsou uvedeny v textu výzvy. 

Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy zprostředkujícího 

subjektu ITI. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě nositele ITI a 

zprostředkujícího subjektu ITI, nejpozději do 30. 6. 2023. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele ITI 

(zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ).  

 

VÝZVA Č. 49 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II. 

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, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, 

organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 

zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, 

církevní organizace. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:5. 9. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:12. 9. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 5. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 24. srpna 2016 kolovou výzvu č. 49 

„Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.“ k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

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. 

Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného 

bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude 

možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně 
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terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod 

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 1,5 mld. Kč. 

 

VÝZVA Č. 50 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY ITI 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Investiční priorita:06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu 

prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně 

vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury 

s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu 

Oprávnění žadatelé:Podle textu výzvy 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:7. 9. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:15. 9. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:29. 12. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 

50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem 

dopravy“. 

Integrované územní investice představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který 

se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního 

zázemí – Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, 

Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace. Přesné vymezení území pro realizaci 

projektů je uvedeno v integrované strategii ITI. 

Ve výzvách bude možné podpořit následující aktivity: 

 výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů 
Podpořeny budou projekty na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících 

záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.  

 zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro 

veřejnou dopravu 
Výzva je zaměřena na zavedení a modernizaci inteligentních dopravních systémů pro veřejnou 

dopravu. Díky nim budou mít uživatelé veřejné dopravy větší komfort při plánování svých cest, 

odbavování i lepší orientaci na zastávkách a v dopravních prostředcích.  Dopravci zase mohou získat 

lepší a modernější systémy pro řízení vozidel v systému veřejné dopravy a uživatelé veřejné dopravy 

větší komfort při nákupu jízdenek.  

 pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu; 
Podpořeny budou projekty nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo 

CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu 
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nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění veřejné 

hromadné dopravy. 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší 
Jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně 

souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.  

 rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty 
Budou  financovány projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro 

cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů. 

 

Jednotlivé podporované aktivity a přehled možných příjemců podpory jsou podrobně popsány ve 

Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k 50. výzvě.  

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a 

zprostředkujícího subjektu ITI,  Příjem projektů bude ukončen nejpozději 29. 12. 2017. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a 

zprostředkujícího subjektu ITI. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky integrovaných strategií 

ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI). 

 

VÝZVA Č. 51 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY IPRÚ 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Investiční priorita:06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu 

prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně 

vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury 

s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu 

Oprávnění žadatelé:Podle textu výzvy. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:7. 9. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:15. 9. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:29. 12. 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 

51 „Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem 

dopravy“. 

Integrované plány rozvoje území (dále jen „IPRÚ“) představují nástroj pro zajištění udržitelného 

městského rozvoje, který se bude realizovat v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, 

Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst. 

Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží 

k naplnění cílů v ní stanovených. 

Ve výzvách bude možné podpořit následující aktivity: 



Zaměstnanci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – verze 1/2017 
 

72 
 

 výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů 
Podpořeny budou projekty na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících 

záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.  

 zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro 

veřejnou dopravu 
Výzva je zaměřena na zavedení a modernizaci inteligentních dopravních systémů pro veřejnou 

dopravu. Díky nim budou mít uživatelé veřejné dopravy větší komfort při plánování svých cest, 

odbavování i lepší orientaci na zastávkách a v dopravních prostředcích.  Dopravci zase mohou získat 

lepší a modernější systémy pro řízení vozidel v systému veřejné dopravy a uživatelé veřejné dopravy 

větší komfort při nákupu jízdenek.  

 pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu; 
Podpořeny budou projekty nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo 

CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu 

nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění veřejné 

hromadné dopravy. 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší 
Jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně 

souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.  

 rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty 
Budou  financovány projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro 

cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů.  

 

Jednotlivé podporované aktivity a přehled možných příjemců podpory jsou podrobně popsány ve 

Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k 51. výzvě.  

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele 

IPRÚ.  Příjem projektů bude ukončen nejpozději 29. 12. 2017. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele 

IPRÚ. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele IPRÚ 

(zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ). 

 

VÝZVA Č. 52 REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Investiční priorita:06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního 

dědictví 

Oprávnění žadatelé:Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v 

katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:14. 9. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2016 
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Ukončení příjmu žádostí o podporu:28. 3. 2017 

Dne 6. září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 52. výzvu 

„Revitalizace vybraných památek II.“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, 

posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění 

památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní 

seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních 

kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních 

kulturních památek k 1. lednu 2014. 

Řídicí orgán IROP upozorňuje žadatele na chyby v žádostech v již ukončené 13. výzvě "Revitalizaci 

vybraných památek", které i s doporučením, jak se chybám vyhnout, naleznete v dokumentu     Častá 

pochybení žadatelů – 13. výzva - Revitalizace vybraných památek [PDF, 421.5KB]. Oproti 13. 

výzvě IROP došlo ke zjednodušení povinných příloh a byla určena napravitelná a nenapravitelná 

kritéria přijatelnosti. 

Příjemci podpory mohou být vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických 

osob nepodnikajících. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno více než 

1,5 mld. Kč. Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, 

lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.  

Maximální výše celkových výdajů je 123  282 000 Kč pro památky zařazené na Indikativní seznam 

světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky 

evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014, respektive 246 565 

000 Kč pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Minimální výše celkových 

způsobilých výdajů na jeden projekt je 5  mil. Kč. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/feea9dcc-e125-46b6-8e33-7b90d377eba8/Caste-chyby-v-13-vyzve-IROP.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/feea9dcc-e125-46b6-8e33-7b90d377eba8/Caste-chyby-v-13-vyzve-IROP.pdf
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VÝZVA Č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD 

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:Viz text výzvy. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:21. 9. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:29. 9. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 7. září 2016 průběžnou výzvu č. 

53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně vedeného místního 

rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu". 

Ve výzvě bude možné podpořit následující aktivity: 

 výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů; 

 zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro 

veřejnou dopravu; 

 pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu; 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty  

Jednotlivé podporované aktivity jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a 

příjemce k této výzvě. Přehled možných příjemců podpory pro jednotlivé aktivity v rámci 53. výzvy je 

uvedený v textu výzvy a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. 

  

Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS. Ty budou 

také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření 

způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného 

ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023. 

 

Na realizaci projektů je připraveno více než 1,6 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze 

kterého bude hrazeno 95 % celkových způsobilých výdajů integrovaného projektu CLLD.  

Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci 

projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení 

výzvy MAS.  Místní akční skupiny budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální 

rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí 

být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023 
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VÝZVA Č. 54 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ 

PÉČE 

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:Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, 

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

organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace 

zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové 

organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v 

oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ve znění pozdějších předpisů, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti 

zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:29. 9. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:30. 6. 2017 

Dne 15. září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 54. výzvu 

„Deinstitucionalizaci psychiatrické péče“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3  Rozvoj infrastruktury pro 

poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci 

psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace 

jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně 

tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. 

Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance 

poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním. Dále na zřizování 

nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic a na vybavení 

mobilních týmů, tzn. podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů Center 

duševního zdraví a podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů (mimo Centra 

duševního zdraví). 

Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, 

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, 

organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané 

obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve,   

církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 

předpisů a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Celková alokace výzvy 

(ERDF + SR) jsou 2 mld.  Kč.  

 

VÝZVA Č. 55 KULTURNÍ DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD 

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:Viz text výzvy. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:12. 10. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:19. 10. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 5. října 2016 průběžnou výzvu č. 

55 „Kulturní dědictví  –  integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně vedeného místního 

rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu". 

Ve výzvě bude možné podpořit revitalizaci vybraných památek - obnova památek, restaurování 

části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího 

zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, 

digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. 

výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí; zefektivnění 

ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (Muzea) a zefektivnění ochrany a 

využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (Knihovny). 

Jednotlivé podporované aktivity a přehled možných příjemců podpory jsou podrobně popsány 

v textu výzvy a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k této výzvě. Předmětem podpory 

nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací 

a stravovací zařízení.  

Na realizaci projektů je připraveno 427,5 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze 

kterého bude hrazeno 95 % celkových způsobilých výdajů integrovaného projektu CLLD.  

 Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci 

projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení 

výzvy MAS.  Místní akční skupiny budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální 

rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí 

být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023. 
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VÝZVA Č. 56 INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, 

NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro 

získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Oprávnění žadatelé:školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 

vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, 

kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, 

příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:13. 10. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:18. 11. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:14. 4. 2017 

Dne 6. října 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvu č. 56 

„Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ (současně je vyhlášena výzva č. 57 

„Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.  

Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument     Mapa sociálně vyloučených 

lokalit [MS Word, 923.14KB], který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na další 

vzdělávání (56. výzva „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ nebo 57. 

výzva „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) žadatel podá žádost o 

dotaci.  

Vyhlášená výzva č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a je 

zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů 

dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů 

podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora 

může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, 

práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové 

záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním 

plánem vzdělávání. Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním 

infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy 

stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); nákup 

pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek.  

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 56 připraveno 151,2 mil. Kč. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f6ccdcc9-29c1-4bb2-98f8-da0084cf9e12/Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit_56-57-vyzva.docx
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f6ccdcc9-29c1-4bb2-98f8-da0084cf9e12/Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit_56-57-vyzva.docx
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VÝZVA Č. 57 INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, 

NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro 

získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Oprávnění žadatelé:školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 

vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, 

kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, 

příspěvkové organizace organizačních složek státu. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:13. 10. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:18. 11. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:14. 4. 2017 

Dne 6. října 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvu č. 57 

„Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.  

Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument         Mapa sociálně vyloučených 

lokalit [MS Word, 923.14KB], který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na další 

vzdělávání (56. výzva „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ nebo 57. 

výzva „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“)  žadatel podá žádost 

o dotaci.  

Vyhlášená výzva č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“  a je 

zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů 

dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů 

podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.Podpora 

může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, 

práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové 

záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním 

plánem vzdělávání.Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním 

infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy 

stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); nákup 

pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek.  

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 57 připraveno 352,8 mil. Kč. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f6ccdcc9-29c1-4bb2-98f8-da0084cf9e12/Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit_56-57-vyzva.docx
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f6ccdcc9-29c1-4bb2-98f8-da0084cf9e12/Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit_56-57-vyzva.docx
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VÝZVA Č. 58 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro 

získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Oprávnění žadatelé:zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního 

vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního 

vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, 

organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, 

církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních 

složek státu 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:3. 11. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:10. 11. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 27. října 2016 průběžnou výzvu 

č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2. 4 

"Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 

Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 

561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, 

spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská 

centra, předškolní kluby). V projektech lze realizovat stavby a stavební práce spojené s výstavbou 

nových zařízení péče o děti předškolního věku včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající 

infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup budov, 

pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. 

Jednotlivé podporované aktivity a přehled možných příjemců podpory jsou podrobně popsány ve 

Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k 58. výzvě.  

Ve výzvě je připraveno 535 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou 

být realizovány na území Pražské (vyjma území hlavního města Prahy) a Brněnské metropolitní 

oblasti a Olomoucké aglomerace. 

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a 

zprostředkujícího subjektu ITI, nejdříve od 10. 11. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 

10. 2022. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a 

zprostředkujícího subjektu ITI. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky integrovaných strategií 

ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI) 
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VÝZVA Č. 59 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro 

získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Oprávnění žadatelé:zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního 

vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního 

vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, 

organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, 

církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních 

složek státu 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:3. 11. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:10. 11. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 27. října 2016 průběžnou výzvu 

č. 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2. 4 

"Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 

Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 

561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, 

spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská 

centra, předškolní kluby). V projektech lze realizovat stavby a stavební práce spojené s výstavbou 

nových zařízení péče o děti předškolního věku včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající 

infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup budov, 

pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.Jednotlivé podporované 

aktivity a přehled možných příjemců podpory jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech 

pro žadatele a příjemce k 59. výzvě.  

Ve výzvě je připraveno 337 393 700 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou 

být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, 

Jihlavy a Zlína. 

 Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele 

 IPRÚ, nejdříve od 10. 11. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele 

IPRÚ. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele IPRÚ 

(zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ). 
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VÝZVA Č. 60 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - 

INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

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:Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb - 

kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané 

obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, 

církevní organizace Aktivita Rozvoj komunitních center - kraje a organizace zřizované a 

zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a 

organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, 

církve, církevní organizace Aktivita Sociální bydlení - obce, nestátní neziskové organizace, 

církve, církevní organizace 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:22. 11. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:29. 11. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 15. listopadu 2016 průběžnou 

výzvu č. 60 „Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.1 "Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. 

Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je transformace ústavních sociálních služeb ve 

služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh 

práce a do společnosti. Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o 

sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být 

určeny výlučně pro seniory. 

V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a 

stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a 

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

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

předpisů. 

Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. 

Vznik komunitních center bude podporován v aktivitě Rozvoj komunitních center,a to konkrétně -

  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně 

sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu 

zařízení. 

 Cílem aktivity Sociální bydlení je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 

adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení 
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musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. 

Ve výzvě je připraveno 1 202 620 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou 

být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a  Ústecko-chomutovské 

aglomerace. 

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a 

zprostředkujícího subjektu ITI, nejdříve od 21. 11. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 

10. 2022. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a 

zprostředkujícího subjektu ITI. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky integrovaných strategií 

ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI). 

 

VÝZVA Č. 61 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - 

INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ 

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:Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb - 

kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané 

obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, 

církevní organizace Aktivita Rozvoj komunitních center - kraje a organizace zřizované a 

zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a 

organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, 

církve, církevní organizace Aktivita Sociální bydlení - obce, nestátní neziskové organizace, 

církve, církevní organizace 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:22. 11. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:29. 11. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 15. listopadu 2016 průběžnou 

výzvu č. 61 „Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.1 "Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. 

Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je transformace ústavních sociálních služeb ve 

služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh 

práce a do společnosti. Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o 
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sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být 

určeny výlučně pro seniory. 

V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a 

stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a 

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

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

předpisů. 

Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. 

Vznik komunitních center bude podporován v aktivitě Rozvoj komunitních center,a to konkrétně -

  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně 

sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu 

zařízení. 

 Cílem aktivity Sociální bydlení je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 

adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení 

musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. 

Ve výzvě je připraveno 849 855 000 Kč Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být 

realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy a 

Zlína. 

 Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele 

 IPRÚ, nejdříve od 21. 11. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele 

IPRÚ. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele IPRÚ 

(zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ). 

 

VÝZVA Č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - 

INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

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:Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb - 

kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané 

obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, 

církevní organizace Aktivita Rozvoj komunitních center - kraje a organizace zřizované a 

zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a 

organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, 

církve, církevní organizace Aktivita Sociální bydlení - obce, nestátní neziskové organizace, 

církve, církevní organizace 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:22. 11. 2016 
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Zahájení příjmu žádostí o podporu:29. 11. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 15. listopadu 2016 průběžnou 

výzvu č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu". 

Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je transformace ústavních sociálních služeb ve 

služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh 

práce a do společnosti. Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o 

sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být 

určeny výlučně pro seniory. 

V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a 

stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a 

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

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

předpisů. 

Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. 

Vznik komunitních center bude podporován v aktivitě Rozvoj komunitních center,a to konkrétně -

  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně 

sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu 

zařízení. 

 Cílem aktivity Sociální bydlení je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 

adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení 

musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. 

Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci 

projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení 

výzvy MAS.  Místní akční skupiny budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální 

rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí 

být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023. 

 

VÝZVA Č. 63 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - 

INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 

Oprávnění žadatelé:osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:9. 12. 2016 
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Zahájení příjmu žádostí o podporu:16. 12. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 2. prosince 2016 průběžnou 

výzvu č. 63 „Sociální podnikání - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.2 "Vznik nových 

a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání“. 

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového 

podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním 

podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době 

podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k 

jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity 

podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být 

propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik 

nových podnikatelských aktivit OSVČ. 

Ve výzvě je připraveno 66,5 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být 

realizovány na území Plzeňské metropolitní oblasti a Ostravské aglomerace. 

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a 

zprostředkujícího subjektu ITI, nejdříve od 9. 12. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 

10. 2022. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a 

zprostředkujícího subjektu ITI. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele ITI 

(zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI) a ZS ITI (soulad žádosti o 

podporu s kritérii pro hodnocení). 

VÝZVA Č. 64 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY IPRÚ 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 

Oprávnění žadatelé:osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:9. 12. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:16. 12. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 2. prosince 2016 průběžnou 

výzvu č. 64 „Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.2 "Vznik nových 
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a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání“. 

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového 

podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním 

podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době 

podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k 

jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity 

podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být 

propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik 

nových podnikatelských aktivit OSVČ. 

Ve výzvě je připraveno 33 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být 

realizovány na území aglomerací Liberce – Jablonce nad Nisou a Zlína. 

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele 

IPRÚ, nejdříve od 9. 12. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele 

IPRÚ. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele IPRÚ 

(zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ). 

 

VÝZVA Č. 65 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD 

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:osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:9. 12. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:16. 12. 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 2. prosince 2016 průběžnou 

výzvu č. 65 „Sociální podnikání -  integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu". 

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového 

podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním 

podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době 

podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k 
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jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity 

podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být 

propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik 

nových podnikatelských aktivit OSVČ. 

Ve výzvě je připraveno 950 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být 

realizovány na území MAS (místních akčních skupin), které si podporu sociálního podnikání 

zvolili jako jednu ze svých priorit. 

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy 

MAS, nejdříve od 9. 12. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky MAS (soulad žádosti o 

podporu s výzvou MAS). 

 

VÝZVA Č. 66 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - 

INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro 

získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Oprávnění žadatelé:Viz text výzvy. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:29. 12. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:5. 1. 2017 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 22. prosince 2016 průběžnou 

výzvu č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.4 "Zvýšení 

kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 

Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních 

škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za 

účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 

kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, 

technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na 

budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou 

lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Další podporovanou aktivitou 

bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy 

a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
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Ve výzvě je připraveno 3 032 947 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou 

být realizovány na území Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, Ostravské, 

Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-Pardubické aglomeraci. Rozhodující není sídlo 

žadatele, ale místo realizace projektu, mimo území hl. m. Prahy. 

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a 

zprostředkujícího subjektu ITI, nejdříve od 5. 1. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 

2022. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a 

zprostředkujícího subjektu ITI. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele ITI 

(zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI) a ZS ITI (soulad žádosti o 

podporu s kritérii pro hodnocení). 

 

VÝZVA Č. 67 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - 

INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ 

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Investiční priorita:06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro 

získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Oprávnění žadatelé:Viz text výzvy. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:29. 12. 2016 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:5. 1. 2017 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 10. 2022 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 22. prosince 2016 průběžnou 

výzvu č. 67 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.4 " Zvýšení 

kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 

Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních 

škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za 

účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 

kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, 

technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na 

budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou 

lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Další podporovanou aktivitou 

bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy 

a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
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Ve výzvě je připraveno 669 556 300 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou 

být realizovány na území aglomerací vymezených ve schválených IPRÚ Českých Budějovic, 

Karlových Varů, Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlína. 

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele 

IPRÚ, nejdříve od 5. 1. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022. 

Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele 

IPRÚ. 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad 

projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele IPRÚ 

(zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ). 

Webová stránka 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy 

 

Dotace 35: Ministerstvo dopravy ČR – 5 výzev v rámci OPD 2014-2020 JS 

(11. 12. 2015 – 30. 6. 2023) 

Číslo 

výzvy 

Specifický 

cíl* 

Podporované 

aktivity 

Alokace 

EU 

Dokumentace 

výzvy – odkaz 

01 1.1 

Modernizace a 

výstavba 

železniční sítě 

33,9 mld. 

Kč 

http://web.opd.cz/vyzva-

01 

02 2.1 

Výstavba silniční 

sítě TEN-T 

16,5 mld. 

Kč 

http://web.opd.cz/vyzva-

02 

03 2.1 

Modernizace 

silniční sítě TEN-

T 8 mld. Kč 

http://web.opd.cz/vyzva-

03 

04 3.1 

Modernizace a 

výstavba silniční 

sítě mimo TEN-T 

23,7 mld. 

Kč 

http://web.opd.cz/vyzva-

04 

05 4.1 Technická pomoc 

1,9 mld. 

Kč 

http://web.opd.cz/vyzva-

05 

* Názvy specifických cílů: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
http://web.opd.cz/vyzva-01
http://web.opd.cz/vyzva-01
http://web.opd.cz/vyzva-02
http://web.opd.cz/vyzva-02
http://web.opd.cz/vyzva-03
http://web.opd.cz/vyzva-03
http://web.opd.cz/vyzva-04
http://web.opd.cz/vyzva-04
http://web.opd.cz/vyzva-05
http://web.opd.cz/vyzva-05
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SC 1.1 – Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 

Potenciální žadatelé 

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury 

SC 2.1 – Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy 

prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně 

rozvoje systémů ITS 

Potenciální žadatelé 

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury 

 

SC 3.1 – Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy 

na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a 

silnic I. třídy mimo síť TEN-T 

Potenciální žadatelé 

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury 

SC 4.1 – Podpora a zajištění implementace OP Doprava 

Potenciální žadatelé 

Subjekty přímo zapojené do implementace OP 

Doprava a subjekty, které svou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a 

to včetně vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava. 

Webová adresa 

http://web.opd.cz/ministerstvo-dopravy-vyhlasuje-prvni-vyzvy-v-ramci-opd-2014-2020/ 

 

http://web.opd.cz/ministerstvo-dopravy-vyhlasuje-prvni-vyzvy-v-ramci-opd-2014-2020/
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Dotace 36: 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 – 1. 1. 2020) 

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 

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 37: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor realizace 

programů ESF - Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje JS (Do 31. 12. 2021) 

Popis dotačního titulu 

Specifickým cílem výzvy č. 047 "Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje" je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 

začleňování ve venkovských oblastech. 

Potenciální žadatelé 

http://www.esfcr.cz/vyzva-025-opz
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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. 

Webová adresa 

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz 

 

Dotace 38: SFŽP Státní fond Životního prostředí – Nová zelená úsporám - 

3. výzva pro rodinné domy FOJS (Do 31. 12. 2021) 

Popis dotačního titulu 

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") 

zahrnuje následující oblasti podpory: 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, 

stropu, podlahy 

podporována dílčí i komplexní opatření 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

C. Efektivní využití zdrojů energie 

dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za 

efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový 

kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE 

na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem 

na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů 

na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu 

 

Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek 

Potenciální žadatelé: 

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak 

fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve 

vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v 

rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit 

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz
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emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 

koncentracím znečišťujících látek. 

Způsob podání žádosti: 

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře 

žádosti dostupného na webových stránkách programu. 

Základní pravidla: 

Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. 

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých 

výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání 

Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky 

veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak 

omezena také pravidly těchto režimů. 

Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč. 

Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti 

do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014. 

Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více 

podoblastí podpory. 

Webová adresa: 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/ 

Dotace 39: SFŽP Státní fond Životního prostředí – Nová zelená úsporám - 

3. výzva pro bytové domy JS (Do 31. 12. 2021) 

Popis dotačního titulu 

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy (dále jen „výzva") 

zahrnuje následující oblast podpory: 

Oblast podpory B – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností 

V rámci této výzvy je podporována výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou 

náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici bytového 

domu uvedenou v kap. 11 a po realizaci splní dále uvedené požadavky na bytový dům s velmi nízkou 

energetickou náročností. 

Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky nebo materiály s vydaným environmentálním 

prohlášením typu III, lze za určitých podmínek k výši podpory pro podoblast B.1 uplatnit další 

zvýhodnění ve výši 5%. 

O podporu ve všech oblastech lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory 

B.1. 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/
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Podmínky oblasti podpory B 

Budova bytového domu musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 

budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. 

Podoblast podpory B.1 – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností 

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné 

plochy ucelené bytové části hodnoceného bytového domu. 

Podpora na výstavbu zelených střech 

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené 

střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné 

vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody). 

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy 

vegetačního souvrství zelené střechy. 

Podpora na využití tepla z odpadní vody 

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních 

vod pro předehřev teplé vody.  Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je 

dosažení úspory energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách minimálně 20%. 

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na připojenou bytovou 

jednotku. 

Podoblast podpory B.2 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové 

činnosti a  měření průvzdušnosti obálky budovy 

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného 

technického dozoru nad prováděním stavby a autorského dozoru projektanta a na zajištění měření 

průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). 

Výše podpory: Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 70 000 Kč. Podpora v této 

podoblasti je poskytována a vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou 

na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory B.1. 

Webová adresa: 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/3-vyzva-pro-bytove-domy/ 

 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/3-vyzva-pro-bytove-domy/
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Dotace 40: SFŽP Státní fond Životního prostředí – Národní program - 

Výzva č. 1/2017: Zelená stuha – Vesnice roku JS (9. 1. 2017 – 31. 12. 2017)  

 

Popis dotačního titulu 

Potenciální žadatelé  

Dotace pro oceněné obce v rámci soutěže „Vesnice roku 2016“ 

06.01.2017 - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují novou 

výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí, určenou pro obce, které v roce 2016 uspěly v 

soutěži Vesnice roku. Oceněné obce, včetně celorepublikového vítěze Zelené stuhy ČR, si mezi sebou 

rozdělí celkem 5,5 milionu korun, které jsou určeny na obnovu či budování cest, zlepšení zeleně, nebo 

na podporu udržitelného rozvoje v těchto obcích. 

Ocenění Zelená stuha se uděluje v rámci soutěže Vesnice roku, do níž je MŽP zapojeno. Navrhovaná 

opatření musí být v souladu s daným venkovským prostředím a realizace těchto opatření a projektů 

musí vést k celkovému zlepšení stavu veřejných prostranství a přírodních prvků zeleně v obci tak, aby 

byl zachován či obnoven celkový ráz venkova. 

Cílem vyhlášení výzvy je poskytnout finanční ocenění držitelům krajské a celostátní ceny Zelená 

stuha. Podporu mohou obce získat na projekty, jako je např. obnova ploch a prvků zeleně v obci. 

Součástí realizace může být i přeměna vodou nepropustných povrchů na propustné či polopropustné. 

Peníze lze ale čerpat i na obnovu a budování cest, výstavbu či rekonstrukci drobných stavebních 

objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péči o stávající vegetační prvky, včetně pořízení nezbytného 

technického vybavení. 

Dotace je možné získat rovněž na environmentální vzdělávání a výchovu. Podmínkou je, aby projekty 

přispěly k zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do ekologických aktivit, případně k péči o zeleň a 

přírodní prvky. 

Maximální výše podpory na jeden projekt a obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 400 tisíc korun. 

Držitel hlavní ceny pak může získat až 700 tisíc korun. Žádosti mohou oceněné obce podávat na Státní 

fond životního prostředí ČR od 9. ledna do 31. prosince roku 2017. 

Webová adresa 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3185/vyzva-c-1-2017-zelena-stuha/ 

 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3185/vyzva-c-1-2017-zelena-stuha/
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Dotace 41: SFDI Státní fond Dopravní infrastruktury – Cyklostezky OB PO 

JS (Do 20. 1. 2017) 

Popis dotačního titulu 

• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů stavební části akce. 

• Termín podání žádostí je 20. ledna 2017 do 15 hodin 

Změny Pravidel oproti roku 2016: 

• Nově lze poskytnout příspěvek na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. 

• Příjemcem finančního příspěvku může být také kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo 

jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje 

cyklistický pruh. 

• Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro 

cyklisty pro rok 2017.  

 

Webová adresa 

http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-

dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-

krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/ 

 

Dotace 42: SFDI Státní fond Dopravní infrastruktury – Křížení místních a 

veřejně přístupných účelových komunikací OB JS (Do 31. 1. 2017) 

Popis dotačního titulu 

• Jedná se o nový druh příspěvku zavedený po novele zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu 

dopravní infrastruktury, který umožňuje financování výstavby, modernizace a oprav místních 

komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní 

infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a 

dopravně významné vnitrozemské vodní cesty  

• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení: 

o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, 

dopravně významnou vodní cestou 

o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně 

významnou vodní cestou 

o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy) 

• Termín podání žádostí je 31. ledna 2017 do 15 hodin 

• Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných 

účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017 

 

Webová adresa 

http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-

dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-

krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/ 

http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/
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Dotace 43: Plzeňský kraj – ZÁSOBNÍK Pořízení ekologického vytápění v 

domácnostech I/2 FO (19. 9. 2016 – 31. 1. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s 

ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území 

Plzeňského kraje. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 15.7.2015. Typy 

podporovaných kotlů jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačního titulu 

"Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" (Příloha č. 1). Podporovaný kotel musí být v 

době podání žádosti uveden v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném na webových stránkách 

Státního fondu pro životní prostředí ČR. 

Důvod podpory 

Zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji. 

 

Financování 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 10 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 127 500 Kč 

 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/420/ 

 

Dotace 44: Plzeňský kraj – Ochrana přírody 2017 OB FO JS (23. 1. 2017 – 3. 

2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke 

zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Dotace budou poskytovány zejména na: - 

praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti - ochranu biotopů - údržbu 

významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině - výsadbu a údržbu 

geograficky původních dřevin ve volné krajině, včetně výsadby ovocných stromů - iniciativy vedoucí 

k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin - údržbu a zřizování naučných stezek s 

tématem ochrany přírody. Dotace se poskytuje jako neinvestiční. 

Důvod podpory 

zlepšení životního prostředí v Plzeňském kraji 

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/420/
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Potenciální žadatelé 

Žadatelem o dotaci může být obec, fyzická nebo právnická osoba. Podmínkou je realizace projektu na 

území Plzeňského kraje. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 500 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 50 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/438/ 

 

Dotace 45: Plzeňský kraj – Dotační titul vodohospodářské infrastruktury 2017 

OB SO JS (1. 3. 2017 – 31. 3. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Účelem dotačního titulu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící 

veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na 

daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a 

Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a 

bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu 

vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních 

vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou. Cíl tohoto dotačního titulu je v souladu s 

ustanovením § 1 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí, že vodovody a 

kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. 

Důvod podpory 

Důvodem je podpora ochrany vod formou investiční účelové dotace výstavby, rekonstrukce a 

modernizace čistíren odpadních vod a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu a podpora zlepšení 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou formou investiční účelové dotace na výstavbu a rekonstrukci 

vodovodů zejména pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů. 

Potenciální žadatelé 

obce, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, 

jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 49 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 5 000 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/452/ 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/438/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/452/
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Dotace 46: Plzeňský kraj – Podpora vzdělávání lékařů 2017 JS (10. 2. 2017 – 

31. 3. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Účelem dotačního programu je finančně podpořit další vzdělávání lékařů formou zahraničních stáží. 

Důvod podpory 

Důvodem podpory je zvyšování kvalifikace lékařů formou zahraničních stáží. Získávání nových 

znalostí, dovedností a zkušeností v oblasti medicíny přispívá k celkovému zvyšování kvality zdravotní 

péče v Plzeňském kraji. 

Potenciální žadatelé 

Žadatel o dotaci musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v 

oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě v České republice nebo obdobné zahraniční 

vysokoškolské vzdělání, jež je třeba doložit osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského 

vzdělání a kvalifikace s časově neomezenou platností pro území České republiky (tzv. nostrifikace). 

Žadatel musí být zaměstnancem poskytovatele zdravotnické záchranné služby nebo poskytovatele 

lůžkové zdravotnické péče na území Plzeňského kraje na pozici lékař. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 240 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 30 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/456/ 

 

Dotace 47: Plzeňský kraj – Naplňování Koncepce podpory mládeže v 

Plzeňském kraji (2. 2. 2017 – 28. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Cílem programu je: a) podpořit naplňování cílů Koncepce podpory a mládeže na období 2014 - 2020, 

b) podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání v PK, c) podpořit dialog mladých lidí se 

zástupci PK, d) vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v 

rámci členské základny jednotlivých NNO, tak aktivit určených pro neorganizované děti a mládež v 

PK, e) navýšit objem finančních prostředků určených na podporu mládeže v PK, f) rozvíjet 

dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží, podpořit východu dětí a mládeže v dalších 

vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a respektu. 

Důvod podpory 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/456/
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Přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, 

aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu demokratickému prostředí a využívat 

svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní participaci ve společnosti. 

Potenciální žadatelé 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 573 713 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/455/ 

 

Dotace 48: Plzeňský kraj – Finanční podpora výstavby a rozšiřování 

metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017 OB (31. 1. 2017 – 28. 7. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. 

Tento projekt musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení 

metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Celková částka dotačního 

programu je 7 000 000 Kč. 

Důvod podpory 

Rozvoj optických datových sítí v Plzeňském kraji 

Potenciální žadatelé 

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 7 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 250 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/449/ 

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/455/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/449/
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Dotace 49: Plzeňský kraj – Individuální žádosti o podporu 2017 FO OB SO 

PO NNO OS JS (31. 1. 2017 – 31. 10. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Individuální podporu 2017 lze použít jako mimoprogramovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje 

pouze ve výjimečných případech, kdy nebylo možno využít žádosti o poskytnutí dotace z jiných 

vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje. Alokace finančních prostředků na dotační titul: 3 

000 000,- Kč. UPOZORNĚNÍ: Na všech originálech pokladních dokladů i faktur, které budou 

uplatňovány v rámci dotace PK, musí být napsáno - "HRAZENO Z DOTACE PLZEŇSKÉHO 

KRAJE"! 

Důvod podpory 

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a 

titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. "mimoprogramové dotace". 

Potenciální žadatelé 

Dotaci (podporu) lze poskytnout subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým 

osobám (obec, spolek, svaz, sdružení, společnost, klub, církevní organizace, obecně prospěšná 

společnost, nadace, nadační fond). 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/451/ 

 

Dotace 50: Plzeňský kraj – Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 JS 

(23. 1. 2017 - 8. 3. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Dotační titul (DT) Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 (dále jen „PV PK 2017“) podporuje 

spolupráci mezi podnikatelskými subjekty Plzeňského kraje a výzkumnými organizacemi (VO) z 

Plzeňského kraje. Cílem DT PV PK 2017 je posílit rozvoj podniků působících v Plzeňském kraji, a tím 

přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Formou podpory je neinvestiční dotace 

podnikatelským subjektům na nákup služeb od VO z regionu. DT PV PK 2017 je stimulem pro 

podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s VO jako poskytovatelem znalostí, k zahájení či 

rozšíření vzájemné spolupráce a ověření využitelnosti získaných výstupů v praxi. Podnikatelské 

subjekty tak získají možnost využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění 

svých rozvojových aktivit a ke zvýšení své konkurenceschopnosti. Podnikatelské subjekty a VO si 

ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro budoucí dlouhodobou spolupráci. 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/451/
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Malé či střední podniky (tj. podniky, které splňují podmínky stanovené v příloze I Nařízení komise 

(ES) č. 651/2014 ze dne 17.6. 2014) si mohou podat Žádost o dotaci až. do výše 150 tisíc Kč (dotace 

může činit až 75 % z celkových způsobilých výdajů). Velké podniky si mohou podat Žádost o dotaci 

až do výše 150 tisíc Kč (dotace může činit až 40 % z celkových způsobilých výdajů). Více informací 

(podporované aktivity, kritéria pro hodnocení žádostí, podmínky pro poskytnutí dotace, vzor žádosti 

atd.) viz Pravidla DT PV PK 2017 a jejich přílohy. 

Důvod podpory 

Finanční pomoc podnikům z Plzeňského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z 

Plzeňského kraje. Více informací viz Pravidla DT PV PK 2017. 

Potenciální žadatelé 

Okruh způsobilých žadatelů: podniky (malé či střední podniky a velké podniky) se sídlem či 

provozovnou v Plzeňském kraji - bližší specifikace viz Pravidla DT PV PK 2017. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 150 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/416/ 

 

Dotace 51: Plzeňský kraj – PSOV PK 2017 - Projekty obcí OB JS (23. 1. 2017 

– 15. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného 

nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Dotace je určena na akce investičního nebo 

neinvestičního charakteru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní úřad, 

mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný 

rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství. Další podrobnosti 

dotačního titulu jsou uvedeny v Pravidlech PSOV PK 2017. 

Důvod podpory 

Podpora venkova. 

Potenciální žadatelé 

Obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 1500, ostatní obce pro svou místní část do 500 obyvatel a 

obce oceněné v soutěži Vesnice PK roku 2016 bez ohledu na počet obyvatel. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 100 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 500 000 Kč 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/416/
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Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/432/ 

 

Dotace 52: Plzeňský kraj – PSOV PK 2017 - Integrované projekty SO (23. 1. 

2017 – 15. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného majetku 

mikroregionu nebo jeho členských obcí. Do předkládaného integrovaného projektu musí být zapojeno 

(věcně i finančně) minimálně 50 % členských obcí mikroregionu. Dotace je určena pouze na 

vyjmenované oblasti podpory. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny v Pravidlech PSOV 

PK 2017. 

Důvod podpory 

Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji. 

Potenciální žadatelé 

Mikroregiony se sídlem na území Plzeňského kraje. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 400 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/436/ 

 

Dotace 53: Plzeňský kraj – PSOV PK 2017 - Územní plány OB JS (23. 1. 2017 

– 15. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Investiční dotace na zpracování návrhu územního plánu obcí PK / návrhu změny územního plánu obcí 

na území bývalého Vojenského újezdu Brdy. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny v 

Pravidlech PSOV PK 2017. 

Důvod podpory 

Podpora obcí při tvorbě územních plánů. 

Potenciální žadatelé 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/432/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/436/
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Obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 / obce na území bývalého Vojenského újezdu Brdy 

bez ohledu na počet obyvatel. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 400 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/437/ 

 

Dotace 54: Plzeňský kraj – Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 

2017 JS (20. 1. 2017 – 10. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Účelem dotačního programu je finančně podpořit organizace, které zajišťují domácí hospicovou péči 

na území Plzeňského kraje. 

Důvod podpory 

Důvodem podpory (cílem programu) je zvýšit dostupnost domácí hospicové péče na území 

Plzeňského kraje a umožnit tak nevyléčitelně nemocným v preterminálním a terminálním stádiu života 

dožít ve vlastním sociálním prostředí. 

Potenciální žadatelé 

Žadatelem může být pouze organizace, jejíž projekty jsou plně v souladu s účelem a cílem tohoto 

programu. Žadatel musí být poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel musí 

být poskytovatelem paliativní péče, a to ve formě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním 

prostředí pacienta. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 500 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 600 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/435/ 

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/437/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/435/
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Dotace 55: Plzeňský kraj – Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty 

nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2017 OB FO SO JS (20. 1. 

2017 – 20. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové 

hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se 

zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů 

(repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných 

umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů. 

Důvod podpory 

Podpora zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na 

území Plzeňského kraje a jejich obnovy. 

Potenciální žadatelé 

Žádost podává vlastník kulturní památky. V případě kulturní památky ve spoluvlastnictví podává 

žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli 

mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky 

obcí. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 20 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 000 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/440/ 

 

Dotace 56: Plzeňský kraj – Č. 2 Dotace na restaurování ohrožených 

nemovitých kult. památek - děl v exteriéru 2017 OB FO SO JS (20. 1. 2017 – 

20. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a 

výtvarných děl umístěných v exteriéru. 

Důvod podpory 

Podpora zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na 

území Plzeňského kraje a jejich obnovy. 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/440/
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Potenciální žadatelé 

Žádost podává vlastník kulturní památky. V případě kulturní památky ve spoluvlastnictví podává 

žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli 

mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky 

obcí. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 20 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 500 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/441/ 

Dotace 57: Plzeňský kraj – Č. 3 Dotace na restaurování varhan, které jsou 

součástí nemovité kulturní památky 2017 OB FO SO JS (20. 1. 2017 – 20. 2. 

2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky. 

Důvod podpory 

Podpora zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na 

území Plzeňského kraje a jejich obnovy. 

Potenciální žadatelé 

Žádost podává vlastník kulturní památky. V případě kulturní památky ve spoluvlastnictví podává 

žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli 

mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky 

obcí. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 20 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 500 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/442/ 

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/441/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/442/
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Dotace 58: Plzeňský kraj – Č. 1 Obnova původního řešení nemovitostí a 

drobných staveb na území památ. rezervací a zón 2017 OB FO SO JS (20. 1. 

2017 – 20. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního 

řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní 

památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. 

Důvod podpory 

Podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území 

památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. 

Potenciální žadatelé 

Žádost podává vlastník stavby. V případě stavby ve spoluvlastnictví podává žádost jen jeden ze 

spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli mohou být fyzické 

osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 500 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/443/ 

 

Dotace 59: Plzeňský kraj – Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury 

dotvářejících kulturní krajinu 2017 OB FO SO JS (20. 1. 2017 – 20. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb 

drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a 

nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle 

zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. 

Důvod podpory 

Podpora obnovy a rehabilitace staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny 

za kulturní památky s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. 

Potenciální žadatelé 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/443/
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Žádost podává vlastník stavby. V případě stavby ve spoluvlastnictví podává žádost jen jeden ze 

spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli mohou být fyzické 

osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 500 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 50 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/444/ 

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/444/
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Dotace 60: Plzeňský kraj – Č. 3 Dotace na zhotovení a instalaci kopií 

sochařských děl či jejich souborů v exteriéru 2017 OB FO SO JS (20. 1. 2017 – 

20. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, 

které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na 

s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. 

lapidárium, muzeum, depozitář). 

Důvod podpory 

Podpora zhotovení a instalace kopií sochařských děl či jejich souborů v exteriéru s důrazem na 

zachování jejich umělecké hodnoty a památkové podstaty. 

Potenciální žadatelé 

Žádost podává vlastník sochařského díla příp. souboru, nebo pozemku. V případě spoluvlastnictví 

podává žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. 

Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. 

dobrovolné svazky obcí. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 500 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/445/ 

 

Dotace 61: Plzeňský kraj – Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení 

kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017 OB FO JS (20. 1. 2017 – 25. 10. 

2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty – tematické okruhy: I. Živá 

kultura v Plzeňském kraji podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území 

Plzeňského kraje, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména v obcích a městech PK 

Prezentace aktivit neprofesionálních uměleckých sdružení a osob zviditelnění všech aktivit 

neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání (jedná se výhradně o vlastní umělecké 

aktivity žadatele) 

Důvod podpory 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/445/
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poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi, 

stejně jako tvorbě hodnot nových • vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru„ pro obyvatele i 

návštěvníky kraje • oživit dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, 

ve kterém žijí 

Potenciální žadatelé 

žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt 

naplňuje cíl tohoto Programu dle čl. I Pravidel žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, 

které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu 

žadatel má sídlo / místo podnikání / bydliště na území Plzeňského kraje projekt se musí uskutečnit na 

území Plzeňského kraje 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 20 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/446/ 

 

Dotace 62: Plzeňský kraj – Program podpory projektů protidrogové prevence v 

Plzeňském kraji 2017 JS (16. 1. 2017 – 6. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Účelem podpory je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před 

zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s 

drogami spojena. Podpora v rámci tohoto programu se vztahuje pouze na základní činnosti 

poskytované v rámci příslušného druhu sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v 

části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen základní činnosti sociálních služeb). 

Důvod podpory 

Program je vyhlášen s cílem podpory realizace projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 

2017 organizacemi, které prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území kraje řešit 

sekundární či terciární drogovou problematiku. 

Potenciální žadatelé 

Žadatelem mohou být realizátoři protidrogových projektů, zejména ti, kteří mají platnou certifikaci 

odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele návykových nebo omamných a 

psychotropních látek uznávanou Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a podali 

si na rok 2017 žádost na RVKPP o finanční podporu a prostřednictvím poskytovaných služeb 

pomáhají na území Plzeňského kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku. Žadatelem 

dotace může být pouze subjekt, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o 

registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je uveden 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/446/
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v základní síti ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 

2018, ve znění dodatků (dále jen SPRSS). Žadatelem nemůže být subjekt, který má závazky po lhůtě 

splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 600 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 2 600 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/434/ 

 

Dotace 63: Plzeňský kraj – Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 

2017 OB (16. 1. 2017 – 5. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Účelem dotačního titulu je podpora zpracování studie variantního odkanalizování všech místních částí 

obce (dále jen „studie“), která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování 

všech jejích místních částí. Studie bude posléze podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Plzeňského kraje. 

Důvod podpory 

Vyhlášení Dotačního titulu variantní studie odkanalizování obcí 2017 vzešlo z potřeby zejména 

menších obcí, v kterých je nutné řešit čištění odpadních vod. Studie má obcím napomoci nalézt 

optimální variantu odkanalizování a předejít tak případným nákladným projektům na odkanalizování 

bez uvážení všech možných variant. Studie bude posléze podkladem pro změnu v Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Podpora zpracování studie je v souladu s ustanovením § 4 

odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí, že plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení. 

Potenciální žadatelé 

obce na území Plzeňského kraje do 500 obyvatel 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 500 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 25 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/453/ 

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/434/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/453/
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Dotace 64: Plzeňský kraj – Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje 

postiženého pohromou OB FO JS (1. 1. 2017 – 31. 10. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Účelem programu je obnova 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. 

Důvod podpory 

Finanční podpora při obnově základních funkcí v území kraje se zvláštním zřetelem na obnovu 

základních funkcí zajišťovaných obcemi na území kraje. 

Potenciální žadatelé 

Žadatelem a příjemcem dotace může být obec i jiné právnické osoby, i fyzické osoby. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 5 000 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/448/ 

 

Dotace 65: Plzeňský kraj – Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2017 

OB FO JS (20. 1. 2017 – 20. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty - tematické okruhy: 1) Divadlo, 

literatura 2) Hudba, tanec 3) Výtvarné umění, foto, Land Art 4) Kulturní dědictví (pouze odborná 

prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických 

osobností a událostí; předtisková příprava sborníků z konferencí a sympozií). 5) Podpora tradiční 

lidové kultury (prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, 

folklorní přehlídky a festivaly) 6) Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze 

akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR) 7) Západočeské 

baroko 

Důvod podpory 

•poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi, 

stejně jako tvorbě hodnot nových •vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru“ pro obyvatele i 

návštěvníky kraje •podpora identity a prestiže regionálních lokalit 

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/448/
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Potenciální žadatelé 

- žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto 

Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. I Pravidel - žadateli nemohou být příspěvkové 

organizace zřízené Plzeňským krajem - žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které 

mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu, nebo 

vůči kterým byl v návaznosti na rozhodnutí Komise EU, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a 

neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, nebo které jsou podnikem v obtížích, ve 

smyslu ustanovení článku 2 odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se 

v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 187 dne 26. 6. 2014 (dále jen 

„Nařízení“). - projekt nebo jeho část se musí uskutečnit na území Plzeňského kraje, u nadregionálních 

projektů lze z poskytnuté dotace hradit pouze část projektu uskutečněnou na území Plzeňského kraje 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč 

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč 

Webová adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/439/ 

 

Dotace 66: Plzeňský kraj – Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v 

Plzeňském kraji pro rok 2017 FO JS (20. 1. 2017 – 20. 2. 2017) 

Popis dotačního titulu 

Účel podpory 

Cílem Programu je podporovat obnovu a další budování venkovské turistické infrastruktury, vznik 

regionálních produktů zejména se zaměřením na regionální gastronomické speciality, tradice a tradiční 

řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, regionální muzea, zařízení pro kulturní turistiku, 

volný čas a sport, ubytovací zařízení, agroturistiku, hipoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty, 

turistiku pro rodiny s dětmi a moderní informační technologie vedoucí k rozvoji venkovského 

cestovního ruchu. 

Znění pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách. 

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je 

přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz. Na této adrese naleznete také Pravidla. 

Potenciální žadatelé 

Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby s výjimkou příspěvkových 

organizací zřízených Plzeňským krajem. 

Webová adresa: 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-

venkovskeho-cestovniho-ruchu-v-plzenskem-kraji-7 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/439/
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-venkovskeho-cestovniho-ruchu-v-plzenskem-kraji-7
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-venkovskeho-cestovniho-ruchu-v-plzenskem-kraji-7
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Dotace 67: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – PODPORA OBNOVY A 

ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2017 – 5 dotačních titulů – OB JS (18. 10. 

2016 – 30. 12. 2016) 

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci 

                A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

                B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti 

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací 

 Dotace 68: SFDI Státní fond Dopravní infrastruktury – Chodníky OBJS 

(Do 6. 1. 2017) 

Dotace 69: SFDI Státní fond Dopravní infrastruktury – Bezpečnost OB PO 

JS (Do 6. 1. 2017) 

Dotace 70: Plzeňský kraj - Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje 

postiženého pohromou OB FO JS (4. 1. 2016 – 31. 12. 2016) 

 

 

 


