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Úvod 

 

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

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

zřizovaným organizacím, případně neziskovým organizacím. Cílem GK je informovat o 

zdrojích doplňkových finančních prostředků, které mohou pomoci realizovat investiční i 

neinvestiční záměry rozvoje obcí a regionu mimo podnikatelskou sféru.  

 

 

Grantový kalendář je rozdělen na dvě samostatné části 

 

Přehled uzávěrek dotací 

Katalog dotací 

 

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

stručného popisu zaměření, kontaktů a odkazu na podrobnější informace. 

 

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

na otevřené výzvy. 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

http://www.rrajm.cz/   

 

 

Pozn.: Nově doplněné programy 

 Změna ve výzvě 

mailto:sekretariat@rrajm.cz
http://www.rrajm.cz/


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – leden 2019  

 

 

1 

Průběžné výzvy k předkládání žádostí 
 

 

Průběžně: Nadace VIA - Techsoup Česká republika 

Tematická oblast Služby pro neziskové organizace 

Stručný popis 
TechSoup Česká republika je partnerem organizace TechSoup Global sídlící v San Franciscu, která se zaměřuje na 

budování technologických kapacit neziskových organizací. TechSoup patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace 
působící v oblasti informačních technologií. 

Oprávnění 
žadatelé 

charitativní organizace a zařízení zřízená církvemi 
nadace, nadační fondy 

občanská sdružení 

obecně prospěšné společnosti 
veřejné knihovny 

Popis v katalogu  Katalog str. 662 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

 

 

Průběžně: Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Dnes je hlavním posláním nadace podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a 
vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších 

občanů. Nadace usiluje o to, aby pomoc, kterou poskytuje, zahrnovala celé území ČR, aby sledovala odbornou úroveň 

služeb a odpovídala aktuální společenské potřebě. 
Nadace poskytuje granty organizacím, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace, v těchto oblastech: 

zdravotnictví, vzdělání, sociální, lidská práva. 

Oprávnění 

žadatelé 

občanská sdružení, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti 
školy 

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

Uzávěrky: 

25. února a 25. srpna - Fond vzdělání 

20. února a 20. září - program Senior 
31. března - program Obyčejný život – NIF 

10. dubna - Letní jazyková škola anglického jazyka 

1. března - Fond pomoci dětem s DMO 
O příspěvek z programu Cesty k integraci lze žádat průběžně po celém roce 

Popis v katalogu  Katalog str. 674 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

 

 

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

Stručný popis 

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

aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. 

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

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

Oprávnění 

žadatelé 

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

dům. 

Popis v katalogu  Katalog str. 332 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/techsoup-ceska-republika-sdruzeni-via-2013
http://www.vdv.cz/poskytovani-grantu/zakladni-informace/
http://www.sfrb.cz/o-sfrb/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=137&cHash=cffcf4908f6facd329a2ff48f0cde077
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Průběžně: Program Kreativní Evropa 2014 - 2020 

Tematická oblast Kultura, Občanská vybavenost 

Projekty na budování partnerství 

Stručný popis 

Kreativní Evropa je program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 

2014–2020. 

 
Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, 

výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a 

videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory. 
 

Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části. 

 
 dílčí program MEDIA – podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu 

Finanční podpora dílčího programu MEDIA pokrývá tyto oblasti audiovize: 

 podpora producentů 

 vývoj filmových a televizních projektů a videoher  

 televizní programy - mezinárodní televizní koprodukce 
 

 distribuce evropských filmů v kinech 

 selektivní podpora  

 automatická podpora  

 podpora sales agentů  

 

 vzdělávání 

 vzdělávací programy pro filmové profesionály (vývoj scénářů, management a financování, nové technologie) 

 
 filmové festivaly 

 přístup na trh   

 evropské filmové trhy, burzy námětů, koprodukční fóra 
 

 online distribuce 

 video-on-demand 

 

 filmová výchova 
 kina 

 Europa Cinemas 

 

Priority dílčího programu MEDIA: 

1. Posílení kapacity evropského audiovizuálního odvětví za účelem nadnárodního fungování: 

2. Priority v oblasti podpory nadnárodního pohybu (audiovizuálních děl) 

 

 dílčí program KULTURA – podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví 
Okruhy podpory: 

 Projekty evropské spolupráce 

Hlavním cílem je podpora působení evropských kulturních a kreativních odvětví nadnárodně a mezioborově, podpora 
nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a podpora nadnárodní mobility kulturních a kreativních aktérů, 

zejména umělců. Projekt realizují organizace z minimálně tří zemí zapojených do programu Kreativní Evropa – Kultura. 

Aktivity projektu musí probíhat ve všech zapojených organizacích, přičemž je třeba dbát na evropský rozměr, dopad a 
propagaci projektu. 

 

 Literární překlady 
Hlavním cílem je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v EU a v dalších zemích účastnících se programu Kreativní 

Evropa – Kultura, propagace nadnárodního oběhu kvalitních literárních děl, zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v 

EU i za jejími hranicemi a oslovení nových okruhů čtenářů. Granty jsou udělovány nakladatelstvím a vydavatelstvím na 
částečné financování překladů evropské beletrie a jejich propagaci. 

 

 Evropské sítě 
Toto opatření poskytuje granty evropským sítím, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích. Jde o 

strukturované skupiny organizací reprezentující kulturní a kreativní odvětví, jejichž cílem je posílit kapacitu tohoto 

odvětví, fungovat nadnárodně a mezioborově a přizpůsobit se změnám. Cílem je podpora propagace kulturní a jazykové 
rozmanitosti a posílení konkurenceschopnosti a inovací. 

 

 Evropské platformy 
Toto opatření nabízí podporu kulturním a kreativním organizacím, jejichž cílem je podpora rozvoje nových talentů a 

podněcování nadnárodní mobility kulturních a kreativních aktérů a děl a snaha zvyšovat uznání a viditelnost tvůrců. 

Platformy musí navazovat na evropské programy prostřednictvím komunikačních aktivit a strategie budování značky, 
včetně případného vytvoření značky evropské kvality. 

 

 Mezioborová část – zahrnuje Záruční fond, který je určen na půjčky ziskových projektů v oblasti kulturních 
a kreativních odvětví. Mezioborová část také nabízí prostředky na vypracování studií a podporuje lepší sběr 

dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů 

spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími. 
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Oprávnění 

žadatelé 

Projekty jsou otevřeny kulturním a kreativním subjektům, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích 

definovaných v článku 2 nařízení a mají sídlo v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura. 

Projekty jsou otevřeny kulturním subjektům, které k datu uzávěrky pro předkládání žádostí mají právní subjektivitu 
alespoň dva roky a mohou svou existenci jako právnická osoba prokázat. Fyzické osoby nemohou o grant žádat. 

Uzávěrky: 

Projekty evropské spolupráce,  

- 11. 12. 2018.  
Literární překlady,  

- výzva na podporu literárních překladů - Mezi priority programu patří nově i překlady méně 

zastoupených žánrů jako jsou knihy pro mladé čtenáře, komiksy, povídky či poezie. Vzhledem k novému převážení 
priorit bylo revidováno i kritérium relevance - tedy jak je projekt relevantní ve vztahu k 1/ oběhu děl v méně rozšířených 

jazycích (včetně jejich překladů do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny/kastilštiny) a k 2/ cirkulaci méně 

zastoupených, výše jmenovaných žánrů. http://www.programculture.cz/cs/literarni-preklady 
- uzávěrka:  

- Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa - Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz 

Evropské sítě,  
- Uzávěrka – Je po termínu uzávěrky. 

Evropské platformy, 

- Uzávěrka – Je po termínu uzávěrky. 

Popis v katalogu  Katalog str. 285 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

 

Průběžně: Česko-německý fond budoucnosti 

Tematická oblast 
Projekty na budování partnerství 
Občanská vybavenost, kultura 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Posláním Fondu je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a 
rozšiřovat formy spolupráce podporou společných projektů. 

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

Kultura; Publikace, věda; Stipendia Fondu budoucnosti. 

Oprávnění žadatelé žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým partnerem. 

Uzávěrky: 

1. čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku 

2. čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku 
3. čtvrtletí nebo později: do 31. března 

4. čtvrtletí nebo později: do 30. června 

Popis v katalogu  Katalog str. 674 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

Průběžně: Nadace Academia medica pragensis – nadační příspěvky 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Co podporuje: 

a. všestranná podpora rozvoje vzdělávání, vědy a výzkumu ve zdravotnictví 
b. šíření vědeckých poznatků včetně mezioborového přístupu 

c. podpora standardů edukace v prostředí kontinuálního vzdělávání 

d. postgraduální vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků 
e. vzdělávání veřejnosti 

f. vědecké projekty v medicínském oboru 

g. podpora lektorské práce 

Oprávnění žadatelé občanským sdružením, účelovým zařízením církví, obecně prospěšným společnostem, školám, obcím a fyzic. osobám 

Popis v katalogu  Katalog str. 681 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 

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

Stručný popis 

Co podporuje: 
 

 

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

 

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

https://www.kreativnievropa.cz/
http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://www.medical-academy.cz/
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Oprávnění 
žadatelé 

dospělé osoby – držitelé průkazky ZTP a ZTP/P mohou požádat naši nadaci o příspěvek na zakoupení osobního počítače, 

jeho příslušenství nebo software. Finanční příspěvek je vyšší, pokud bude využit na zřízení domácího počítačového 

pracoviště. 

rodiče dětí, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P a jsou žáky vyšších ročníků základní školy nebo studenty středních 

škol, mohou požádat o finanční příspěvek na nákup počítače nebo příslušenství. 
rodiče dětí se ZTP a ZTP/P, které navštěvují nižší ročníky základních škol, zvláštní či pomocné školy, mohou požádat o 

darování použitého PC nebo o příspěvek na speciální přídavná zařízení. 

státní i neziskové organizace poskytující služby v oblasti sociální péče mohou požádat o finanční příspěvek, použitou 
výpočetní techniku nebo software pro vzdělávání svých klientů se zdravotním postižením. Organizacím můžeme také 

pomoci vybavit 

Popis v katalogu  Katalog str. 686 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 
 

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

technické infrastruktury 
Tematická oblast Rozvoj podnikání, infrastruktura 

Stručný popis 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB) zahájila dne 1. 6. 2008 příjem žádostí měst a obcí o úvěry v 

rámci Programu RRF. Úvěry jsou poskytovány z prostředků Regionálního rozvojového fondu, který je spolufinancován z 

prostředků Evropské unie. 

Úvěry z RRF jsou poskytovány ve výši až 30 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou platnou po celou dobu trvání úvěrového 
vztahu. Aktuální úroková sazba je uvedena na webových stránkách ČMZRB www.cmzrb.cz . Doba splatnosti úvěru z 

RRF sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 10 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky. Úvěry z 

RRF se poskytují bez zajištění. 
 

Úvěry jsou poskytovány na financování technické infrastruktury využívané podnikateli i nepodnikatelskými subjekty. Z 

RRF mohou být financovány projekty zaměřené: 
a) na výstavbu a rekonstrukci technické infrastruktury mimo průmyslové zóny týkající se: 

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

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

trafostanic). 

b) na výstavbu a rozvoj průmyslových zón: 
k) terénní úpravy, včetně přípravy území, 

l) přístupové komunikace, 

m) potřebná infrastruktura (vodovod, rozvod plynu, kanalizace, ČOV), 
n) přípojky elektrické energie (včetně trafostanic), 

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

p) výstavba nájemních nemovitostí pro podnikání (úvěr z RRF nelze využít na nákup existujících budov), 
q) využití starých průmyslových areálů (brownfields) pro podnikání, výkupy majetku v případech potřebného scelení 

vlastnictví. 

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

Popis v katalogu Katalog str. 298 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

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

Stručný popis 

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

 Podprogram 1: Podpora v oblasti vodárenství 

Cílem podprogramu je podporovat investiční záměry určené ke zvýšení podílu obyvatel zásobených z veřejných 
vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů 

zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů. 

 Podprogram 2: Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod 
Podprogram podpory je zaměřen na investiční záměry určené ke zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci, 

včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu 

čištění ve vazbě na čistotu povodí. 
 Podprogram 3: Podpora staveb protipovodňové ochrany – TENTO PODPROGRAM NEBUDE 

FINANCOVÁN 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 634 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

http://www.kontobariery.cz/Projekty/Pocitace-proti-barieram.aspx
http://www.crr.cz/cs/regiony/region-rozvojovy-fond/
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2070-506-Dotacni+program+v+oblasti+vodniho+hospodarstvi.aspx
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Průběžně, nejpozději do 16. 12. 2018: Nadace ČEZ – Projekt Oranžové hřiště a 

Podpora regionů 
Tématická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti. Svou podporu Nadace ČEZ 
věnuje především třem oblastem: podpoře aktivit dětí a mládeže, pomoci handicapovaným spoluobčanům a aktivní 

spolupráci s regiony. Dary tak směřují do podpory veřejně prospěšných projektů v oblasti školství, vědy a výzkumu, 

kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí. 
 

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení pro projekty: 

1. Projekt Oranžové hřiště 

 Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, 

sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u 

mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 

 Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují 

kritéria dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště 2018. 

 Termín uzávěrky: 2. ledna - 16. prosince 2018. Žádosti můžete podávat průběžně. 

2. Projekt Podpora regionů 

 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. 

 Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují 

kritéria dané Podmínkami grantového řízení Podpora regionů 2018. 

 Termín uzávěrky: 2. ledna - 16. prosince 2018. Žádosti můžete podávat průběžně. 

Oprávnění žadatelé Právnické osoby 

Popis v katalogu  Katalog str. 679 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

průběžně: Program Horizont 2020  
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Od roku 2014 druh aktivit financovaných z programu Inteligentní energie pro Evropu programu jsou podporovány v 

rámci Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020. 

Program je strukturován do konkrétních oblastí: 
Vynikající věda 

Priorita Vynikající věda podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho provozování. 

Vedoucí postavení evropského průmyslu 

Cílem priority Vedoucí postavení evropského průmyslu je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu 

Společenské výzvy 

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

EIT, JRC / horizontální aktivity / EURATOM 

Oprávnění žadatelé Otevřené výzvy zde. 

Popis v katalogu  Katalog str. 296 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  
 

 

Průběžně: Ministerstvo kultury ČR – Regionální a národnostní kultura   

Tematická oblast Kulturní a sportovní akce, setkávání 
Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Podpora tradiční lidové kultury (3. 10. 2018) 

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů (4. 10. 2018) 
Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit (8. 10. 2018) 

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit (10. 10. 2018) 

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (8. 10. 2018, 30. 4. 2019) 
Podpora regionálních kulturních tradic (8. 10. 2018, 30. 4. 2019) 

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR (19. 10. 2018) 

Podpora integrace příslušníků romské menšiny (19. 10. 2018) 
Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury 

(30. 4. 2019) 

Oprávnění žadatelé - různé 

Popis v katalogu  Katalog str. 480 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html
http://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy
http://www.h2020.cz/cs
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2019-1924.html
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průběžně: Finanční pomoc Švýcarska – Program INOSTART 
Tematická oblast Podpora podnikání 

Stručný popis 

Na základě vládou schváleného rozšíření Programu INOSTART přijímá ČMZRB od 2. května 2014 žádosti o 
zvýhodněné záruky k úvěrům, které poskytuje Česká spořitelna v programu INOSTART. 

Program byl vyhlášen v roce 2012 jako pilotní program v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, nyní je jeho působnost 

rozšířena na celé území České republiky. Při této příležitosti dochází i k dalším změnám, a to zejména k rozšíření 
Programu nejen pro malé, ale nově i pro střední podnikatele. Rozšířeny byly též bezplatné poradenské služby, které se 

týkají přípravy projektu před samotným uzavřením úvěrové smlouvy. 

Program INOSTART je financován z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce a je zaměřen na podporu činnosti 
inovačních start-up podniků. 

Poskytnutý úvěr od České spořitelny zaměřený na tvorbu nových nebo zlepšení již existujících výrobních technologií, 

výrobků a služeb se může pohybovat v rozmezí 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč, maximální doba splatnosti úvěru je stanovena 
na 5 let od data první splátky jistiny a odklad splátek jistiny může být až o tři roky. 

Žádost o záruku podává žadatel prostřednictvím poboček České spořitelny, na jejíž webové stránce (www.csas.cz) mohou 

získat podnikatelé další informace k podmínkám úvěru. Informace o podmínkách záruk jsou dostupné na www.csas.cz/inostart. 

Výhody programu INOSTART 

 
 

 
denské služby vysoce kvalifikovaných a zkušených poradců společnosti Erste Grantika Advisory, které jsou v rámci programu k 

dispozici zdarma. 

 

 
OSTART nemá regionální omezení své působnosti. 

Oprávnění žadatelé 
firmám, které splní základní parametry: 

- počet zaměstnanců do 250 osob, roční obrat do 50 mil. EUR či bilanční suma do 43 mil. EUR, od zahájení činnosti 
neuplynuly více než 3 roky 

Popis v katalogu  Katalog str. 328 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

průběžně: Ministerstvo zemědělství – Podpora v oblasti lesního hospodářství, 

myslivosti a základního zpracování dřeva 
Tematická oblast Životní prostředí - Péče o lesní ekosystémy - myslivost 

Stručný popis 

POZOR změna pravidel – viz. Katalog dotací 

Příspěvky na hospodaření v lesích: 

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

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku 
Příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 

Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů  

Příspěvek na ochranu lesa 
 

Příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 

- Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře 
- Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního 

- Příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy 

- Příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře 
- Příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin 

 

Příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců 

- příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů 

- Příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců 
 

Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích doručí žadatel podacímu místu po splnění předmětu 

finančního příspěvku do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku a nejpozději do 30. června. 
 

Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a finanční příspěvek na chov a výcvik 

národních plemen loveckých psů doručí žadatel krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku nejpozději do 
31. srpna za období 12 předcházejících kalendářních měsíců (v případě finančního příspěvku na snižování početních stavů 

prasete divokého za předchozí hospodářský (myslivecký) rok). 

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

- uživatelé honitby 
- vlastník loveckého psa nebo dravce 

Popis v katalogu  Katalog str. 382 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

http://www.swiss-contribution.cz/cs/podpora-soukromeho-sektoru/financovani-malych-a-strednich-podniku/program-inostart/aktuality/program-inostart-s-ucinnosti-od-2-kvetna-1556
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/
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průběžně: Ministerstvo zemědělství – Programy Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu 
Tematická oblast Podpora podnikání – lesní hospodářství 

Stručný popis 

Předmětem činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. je podpora zemědělství, lesního a 

vodního hospodářství i navazujících zpracovatelských odvětví formou dotace části úroků z podnikatelských úvěrů, 
poskytování investičních a provozních úvěrů, zajištění investičních úvěrů či finanční podpory pojištění produkce. 

 

 Program LESNÍ HOSPODÁŘ 

Předmět podpory: speciální lesní kolové traktory, univerzální kolové traktory s lesnickou nástavbou, těžební a vyvážecí 

stroje, železné koně, klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou, lanovky a lanové systémy, navijáky, štěpkovače a 
drtiče, shrnovače klestu, rýhovací zalesňovací stroje, talířové půdní frézy, štípací a kráticí stroje, nakladače a rampovače, 

zařízení na údržbu lesních cest, odvozní soupravy, investice do mokrých skladů dříví … 

 

 Program ZPRACOVATEL DŘEVA 

Předmět podpory: zařízení manipulačních skladů, vybavení pilnic, technika a technologie pro paření a impregnování 

masivního dřeva, sušení řeziva, výrobu dýh, výrobu pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, 
filmy), výrobu překližek a vrstveného dřeva, výrobu třískových, vláknitých a OSB desek, výrobu palivového dřeva a 

zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety), investice do mokrých skladů dříví, technika a technologie 

pro výrobu trámů, nosníků, krokví a vaznic, dřevěných konstrukcí krovů, dveří, oken, okenic a jejich rámů, schodů a 
zábradlí, dřevěných lišt a vlysů, krytinových desek … 

 

 Program LESNÍ ŠKOLKAŘ 

Předmět podpory: stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje a technologie pro 

školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, zá-vlahové systémy, dočasná úložiště 

vyzvednutého sadebního materiálu, stroje a technologie pro zpracování semenného materiálu lesních dřevin, stavební 
náklady související s pořízením strojů, zařízení a technologií (včetně fóliovníků, skleníků, pařenišť) … 

 

 Program POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ 

 Program POJIŠTĚNÍ PRODUKCE LESNÍCH ŠKOLEK 

 Program ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ 

 

 Program INVESTIČNÍ ÚVĚRY 

Účelem podpory je pořízení investičního majetku souvisejícího se zemědělskou prvovýrobou, se zpracováním 

zemědělských produktů, s lesním hospodářstvím nebo se zpracováním dřeva. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) 
nemovitého majetku. Doba splatnosti úvěru nepřesáhne 15 let. 

 

 Program PROVOZNÍ ÚVĚRY 

Oprávnění žadatelé - podnikatel - viz výzva 

Popis v katalogu  Katalog str. 386 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

průběžně: Erasmus + 2019 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta - Projekty na vzdělávání - Projekty na budování partnerství 

Stručný popis 

Program Erasmus je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a 
spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech 

v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. 

 
V roce 2006/2007 byla ukončena druhá etapa programu Erasmus. Od roku 2007/2008 byl program Erasmus součástí 

Programu celoživotního učení - Lifelong Learning Programme (LLP) a od roku 2014/2015 je jedním z hlavních pilířů 

skupiny vzdělávacích programů Erasmus+, které se orientují na vzdělávání a odbornou přípravu a mobility a spolupráci 
ve vysokoškolském vzdělávání po celé Evropě. Erasmus+ zahrnuje všechny současné unijní systémy financování v 

oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže: program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, 

Grundtvig), Mládež v akci a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program 
pro spolupráci s průmyslovými zeměmi). Nově také zavádí podporu sportu. Integrovaný program žadatelům zpřehlední 

jednotlivé možnosti financování.  

 
 

Erasmus +: Odborné vzdělávání a příprava - Charta mobility (CALL - EAC / A06 / 2017) 

Tato konkrétní výzva je založena na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 Parlamentu a Rady ze 
dne 11. Prosince 2013, kterým se zavádí program "Erasmus +": 

- Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, kterým se zrušují rozhodnutí č 1719/2006 / 

ES, č. 1720/2006 / ES a č. 1298/2008 / ES s významem pro EHP. 
 

https://www.pgrlf.cz/category/aktuality/
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Pracovní program pro program Erasmus + pro rok 2018 C (2017) 5652 ve znění přijatém Evropským parlamentem 

Komise předpokládá "chartu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy" pro akreditaci orgánů což je silný důkaz 

úspěšné organizace vysoce kvalitní mobility studentů odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanců. 

 

Cílem mobility v rámci programu Erasmus + má být povzbudit organizace, aby to mít záznamy o osvědčené kvalitě 
při organizaci mobility odborné přípravy pro žáky a studenty zaměstnanců dále rozvíjet své evropské strategie 

internacionalizace. Evropský internacionalizace znamená podporovat učení v jiném programu Erasmus + včleněním 

kvalitních mobilitních aktivit do učebních osnov, jakož i rozvoj mezinárodních přístupů v celé vysílající organizaci, 
například prostřednictvím kontaktů se subjekty v jiných zemích, podporující učení se cizí jazyky a mimo rámec národních 

přístupů k odbornému vzdělávání a přípravě. Proces internacionalizace by měl vést ke zlepšení kapacity zasílání 

organizace organizovat mobilitu pro studenty a zaměstnance, a to současně oceňovat, podporovat a dále rozvíjet kvalitu 
mobility ve vzdělávání. 

 

Získání Charty mobility odborníků poskytne držitelům charty možnost uplatnit v rámci mobility Erasmus + klíčová 
akce 1 zjednodušeným způsobem pro studenty a zaměstnance v oblasti odborného vzdělávání a přípravy od generální 

výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus + 2019. 

 

Struktura: 
Klíčová akce 1: Mobilita jednotlivců 

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

Činnosti Jeana Monneta 

Sport 

Program Erasmus+ je otevřen účasti těchto zemí: 

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

 
 

 země EU: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

 
Termín uzávěrky: 

Charta mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy - 17. května 2018 

Klíčová akce 1: 
- mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

1. února 2018 

- mobilita jednotlivců pouze v oblasti mládeže 
1. února 2018, 26. dubna 2018, 4. října 2018 

- sdílené magisterské studium 

15. února 2018 
- Mobilita jednotlivců v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

1. února 2018 

Klíčová akce 2 : 
- strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy  

21. března 2018 

- strategická partnerství pouze v oblasti mládeže 
1. února 2018, 26. dubna 2018, 4. října 2018 

- znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností 

28. února 2018 
- budování kapacit v oblasti mládeže 

8. března 2018 
- budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

8. února 2018 

 
Klíčová akce 3: 

- setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže 

1. února 2018, 26. dubna 2018, 4. října 2018 
 

Akce Jean Monnet:  

- katedry, moduly, centra excelence, podpora pro instituce a sdružení, sítě, projekty 
22. února 2018 

 

Akce v oblasti sportu: 
- partnerství pro spolupráci 

5. dubna 2018 

- malé partnerství pro spolupráci 
5. dubna 2018 

- neziskových evropských sportovních událostí 

5. dubna 2018 

Oprávnění žadatelé 

- veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. 

- Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci 

mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s 
mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže. 

Popis v katalogu  Katalog str. 280 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde a zde 

http://www.naerasmusplus.cz/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/vyzva-k-podavani-navrhu-2019/
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průběžně: Purkyňova nadace – Památky a občané  
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Posláním Purkyňovy nadace je veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních, uměleckých a církevních památek a 

tradic a též přírodního a životního prostředí. 
 

Program je určen pro občanské iniciativy, které působí v oboru památkové péče a vyvíjejí soustavné a cílevědomé úsilí o 

záchranu a smyslu plné využití zachráněné nemovité památky. Grant může být využit na zajištění činnosti občanské 
iniciativy a základních potřeb, které jsou nutné pro přípravu a organizační zabezpečení realizace projektu záchrany 

nemovité památky. 

Oprávnění žadatelé občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, které působí v 

oboru památkové péče a vyvíjejí soustavné a cílevědomé úsilí k záchraně a smysluplnému využití nemovité památky. 

Popis v katalogu  Katalog str. 675 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

Průběžně – obvykle do 30. 6.: Ministerstvo kultury ČR - Program restaurování 

movitých kulturních památek 
Tematická oblast Obnova památek 

Stručný popis 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých 

kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými 
pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské 

účely. 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 480 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

 

 

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

Stručný popis 

Výzva se dělí na dva moduly: 

 Modul A je zaměřen na podporu projektů primární prevence všech typů rizikového chování 
zaměřené na děti a mládež, které se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou, projekty 

zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti - konference, 

internetové stránky, odborné časopisy (dotaci nelze čerpat na vzdělávání pedagogických pracovníků, neboť toto 
vzdělávání lze hradit prostřednictvím ESF) a na projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, např. 

výzkumy, sběr dat. 

 Modul B je zaměřen na podporu krajských projektů, které budou systémově zabezpečovat 
vzdělávání, metodické vedení, předávání odborných informací, evaluaci a úpravy dokumentů ve školním prostředí v 

Průběžně – obvykle do 14. 6.: Ministerstvo kultury ČR – Program regenerace městských 

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

Stručný popis 

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

Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program 

regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. 
Finanční příspěvky v Programu lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a 

fyzických osob, příp. krajů. 

Příspěvky se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot a na podporu oprav objektů, kde 
dochází k využití pro kulturně výchovnou nebo jinou veřejně prospěšnou činnost a kde bude provoz a údržba zajišťována 

právnickou, popř. fyzickou osobou neziskového typu. 

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

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

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

Popis v katalogu  Katalog str. 478 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.purknadace.cz/
https://www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Zejména jde o podporu pedagogických pracovníků v získání 

vědomostí, dovedností a kompetencí, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky, psychologie, adiktologie a 

dalších oborů včetně výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti rizikového chování do praxe primární prevence 

rizikového chování ve školách a školských zařízeních. 

 
Zdrojem financování pro Výzvu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na období 2019 – 

2021 jsou samostatné specifické ukazatele kapitoly 333 – program protidrogové politiky, program sociální prevence a 

prevence kriminality. Na Výzvu se předpokládá alokace částky 20 329 000 Kč, z toho: 
- na modul Projekty individuální: 16 129 000,- Kč. 

- na modul Projekty krajské: 4 200 000,- Kč. 

Oprávnění žadatelé 

• právnická nebo fyzická osoba: 

 školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

 právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve 

znění pozdějších předpisů,  

 obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním 
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády  

 č. 92/2010 částí I. písm. d), odst. 7 také jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je 

poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která takové služby poskytuje.  

Popis v katalogu  Katalog str. 530 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde  

 

 

 

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

Stručný popis 

Cílem podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy je snížení emisí skleníkových plynů, dosažení úspor energie 

na straně konečné spotřeby a zlepšení stavu životního prostředí. 

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech. 
Pro Výzvu je alokováno nejvýše 1 900 000 000,- Kč. 

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory: 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

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

 

 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

ností 

 
Oblast podpory B se dělí na dvě podoblasti podpory: 

Podoblast B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 

Podoblast B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 
Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy 

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

 

C. Efektivní využití zdrojů energie 

alující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky 

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

ckých  a fotovoltaických systémů 

 

Oprávnění 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 447 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

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

 

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

 

 

- dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-na-podporu-aktivit-v-oblasti-pirmanri-prevence?highlightWords=prevence+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/
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Průběžně, nejpozději do 31. 12. 2023: MZe ČR - 2 A. Podpora prevence před povodněmi IV 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Prevence rizik 

Stručný popis 

Cílem čtvrté etapy je zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem 

realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání 

povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj. 
zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací 

průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále 

výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v 
rámci povodí. 

 

Program 129 360 je rozdělen na tři podprogramy: 

 A) 129 363 „Podpora projektové dokumentace“, 

 B) 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí", 

 C) 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“. 

Oprávnění žadatelé 

 pro předmět podpory písm. a): státní podniky Povodí, Lesy České republiky, státní podnik, 

 pro předmět podpory písm. b): státní podniky Povodí a Lesy České republiky, státní podnik a obce 

 pro předmět podpory písm. c): státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik a obce jako správci drobných 

vodních toků 
Obce mohou být žadatelem o podporu dle písm. b) na protipovodňová opatření lokálního charakteru zaměřená na 

snižování rizika povodní z přívalových srážek na drobných vodních tocích, tj. výstavbu a obnovu (rekonstrukci) suchých 

nádrží a úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem. O podporu na opatření dle písm. c) úpravu koryt 
vodních toků a dalších nezbytných objektů mohou obce požádat v případě, že jsou správci drobných vodních toků. 

Popis v katalogu  Katalog str. 379 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete  zde 

 

Průběžně: Ministerstvo zemědělství ČR – Dotace v oblasti akreditované poradenské 

činnosti v lesním hospodářství na období 2016 - 2020 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Poradenství 

Stručný popis 

Podle pravidel se poskytují finanční prostředky k úhradě části výdajů na poradenskou činnost a zvyšování odborné úrovně 

vlastníků lesů či nájemců lesa.  

 
Žadatel může v daném kalendářním roce podat žádost pouze na jedno z témat: 

– Analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů, pěstování lesa a ochrany lesa a adaptační 

opatření pro jeho zlepšení. 
– Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti. 

– Implementace národních i evropských právních předpisů při hospodaření v lesích v ČR (okruhy: NATURA 2000, 

Ochrana vod, Ochrana půdy, Reprodukční materiál, Nařízení EU č. 995/2010, o dřevě, Rostlinolékařství, Právní formy 
podnikatelských subjektů). 

opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací 

technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění 

podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro 

oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i 

podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s 
oblastí C a získat tak vyšší podporu. 

- podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru 

Stručný popis 

 energie 

- na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní 
ekologicky šetrné zdroje 

- na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem 

- na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla 
využívající jako palivo zemní plyn. 

- na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů 

- na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu 
- podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru 

Oprávnění 
žadatelé 

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak 

i právnické osoby, např. tedy: 
- fyzické osoby podnikající i nepodnikající 

- společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ") 

- bytová družstva (dále jen „BD") 
- města a obce (včetně městských částí) 

- případně další právnické osoby 

Popis v katalogu  Katalog str. 451 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/
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– Diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků. 

– Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Podpora je poskytována ve výši 80 % výdajů spojených s uskutečněnou poradenskou službou. Maximální výše podpory 

činí 40 000 Kč za jednu poradenskou službu v příslušném roce 

Oprávnění žadatelé 
- Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem lesa nebo osoba, na kterou se v souladu s § 58 Zákona o lesích 

vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa 

- Pouze subjekt, který si vybral svého odborného lesního hospodáře sám 

Popis v katalogu  Katalog str. 392 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete  zde 

 

Průběžně: Ministerstvo zdravotnictví - Program na podporu dostupnosti 

zdravotních služeb praktických lékařů 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro zdravotnictví 

Stručný popis 

Cíle a zaměření programu 

Obecným cílem projektu podpory nových praxí praktických lékařů je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny 

občany České republiky. Konkrétně se potom jedná o následující cíle: 

 

 

Dotace bude směřována pro zřízení praxí v místech, kde je dostupnost primární péče omezena. Zřízení nových praxí v 
těchto ohrožených oblastech tak doplní celostátní síť praktických lékařů a zajistí dostupnost primární péče. 

 

Zajištění dostatečného personálního zabezpečení a věcného a technického vybavení v nových ordinacích 

praktických lékařů 
Zřizování nových praxí v odlehlých oblastech je znesnadněno vysokými počátečními náklady spojenými se zřízením 

praxe. Mezi tyto náklady patří náklady na nové prostory a vybavení praxe (dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče) a dále náklady na 

mzdu sestry či zdravotnického asistenta, pokud je poskytována ošetřovatelská péče (dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o 
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb). Mezi další náklady patří investiční náklady na 

pořízení nových moderních přístrojů na měření CRP a INR, které jsou potřeba obzvláště v oblastech, kde je obtížně 

dostupná laboratorní diagnostická péče. 
 

Témata projektů: 

 
Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta. 

cného a technického vybavení ordinace praktického lékaře 

Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na zajištění věcného a technického vybavení ordinace 

praktického lékaře. Mezi takovéto vybavení patří: 

- Minimální věcné a technické vybavení podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální 

technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, 
- Vybavení v oblasti POCT přístrojů a rychlé diagnostiky (např. CRP, INR atd.) 

 

Dotace v rámci projektů na „Zajištění dostatečného personálního zabezpečení ordinace praktického lékaře“ se všem 
žadatelům poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, nejvýše však do výše 250 

000 Kč.  

Dotace v rámci projektů na „Zajištění dostatečného technického vybavení ordinace praktického lékaře“ se všem 
žadatelům poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, nejvýše však do výše 250 

000 Kč. Přičemž část nákladů nepokrytých prostředky z dotace podle tohoto programu smí žadatel pokrýt prostředky z 

jiných veřejných zdrojů. Nákupní cena jednotlivých položek musí být do 40 tisíc Kč. 

Oprávnění žadatelé 
- fyzická i právnická osoba, který plánuje poskytovat nebo začal poskytovat v předchozích 3 měsících před 

podáním Žádosti zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a 

dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. 

Popis v katalogu  Katalog str. 567 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete  zde 

 

 

Průběžně: MŠMT - Státní podpora sportu programu 133 520: Hlavní směry rozvoje sportovní 

infrastruktury České republiky 2017 – 2024, Podprogram 133D521: Národní sportovní centra 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sport 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/pravidla-ministerstva-zemedelstvi-pro.html
http://www.mzcr.cz/obsah/program-na-podporu-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-praktickych-lekaru_3662_1.html
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Stručný popis 

Žadatel musí být vlastníkem pozemku, na kterém stojí nebo bude stát nemovitá věc, která je předmětem žádosti o dotaci.  

Termín realizace podprogramu: maximálně  31. 12. 2023. Závěrečné vyhodnocení podprogramu: maximálně 31. 12. 2024 

 

Věcné cíle: 

 Cíl 1 Obnovit Národní sportovní centra pro přípravu státní reprezentace a talentované mládeže (cíl programu) 
 Cíl 1a – Obnovit a dobudovat tradiční sportovní infrastrukturu (dílčí cíl podprogramu) 

Národní sportovní centra jako soubor jedinečných sportovních zařízení a center pro přípravu státní reprezentace, jejichž 

součástí jsou odborná či vědecká pracoviště, zdravotní zabezpečení a fyzioterapie, přístroje a trenažéry mimořádné 
hodnoty a další. Je odpovědností a závazkem státu modernizovat a doplňovat tuto infrastrukturu s ohledem na konkurenci 

v oblasti reprezentace  a zajistit její efektivní provoz. 

 
Maximální účast státního rozpočtu na financování podprogramu 133D 521 Národní sportovní centra je stanovena na 1 

900 000 000 Kč.. 

Oprávnění žadatelé 

- územní samosprávný celek - obec, městská část, obvod statutárního města (v souladu s právním postavením, 

které jim bylo svěřeno statutárním městem), kraj, 
- spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyvíjející činnost v oblasti 

sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s NOZ), 

- spolek, splňující podmínky stanovené NOZ zabezpečující systém přípravy státní sportovní reprezentace ČR a 

talentované mládeže, včetně pořádání mezinárodních akcí, 

- spolek, splňující podmínky stanovené NOZ, který vykonává činnost sportovního svazu nebo střešní organizace 

(v souladu se zákonem č. 115/2001, o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů) 

Popis v katalogu  Katalog str. 524 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

Průběžně, vždy do 31. 10.: MŠMT - Program státní podpory práce s dětmi a mládeží 

pro NNO 2017 - 2020 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura volnočasová 

Stručný popis 

Priority Programů pro rok 2017  

– podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl 
dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. 

 

– podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a 
mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru 

 

 
Roční priority Programů budou po schválení poradou vedení vyhlašovány odborem pro mládež vždy pro příslušný 

kalendářní rok na stránkách MŠMT. 

 

Typy Programů: 

 
Program je určen pouze pro NNO, které získaly titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi  

a mládeží“ na základě výzvy MŠMT, a to nejpozději v roce podání žádosti.  

Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i 
neorganizovanými dětmi a mládeží a zároveň stabilizace organizací, které dlouhodobě a kvalitně pracují s dětmi a mládeží 

na celostátní nebo nadregionální úrovni. 

 
 

Program je určen pro NNO, které na základě svazového principu sdružují právnické osoby, z nichž minimálně 70 % 

splňuje podmínky pro předkládání žádosti o dotace alespoň v jednom z programů 1 – 4.  
Základním cílem tohoto programu je podpora NNO, které na celostátní nebo krajské úrovni zajišťují servisní zázemí a 

společné aktivity svých členských organizací a zastupují jejich společné zájmy.  

 
 

Program je určen pro NNO pracující s dětmi a mládeží, které mají jeden a více pobočných spolků a nesplňují podmínky 

pro program č. 1. 
Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i 

neorganizovanými dětmi a mládeží. 

 

 

Program je určen pro NNO pracující s dětmi a mládeží, které nemají žádný pobočný spolek. Základním cílem tohoto 

programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a 
mládeží 

 

Požadovaná výše dotace na projekty s místní nebo regionální působností musí být v rozmezí 50 000 – 350 000 Kč. Vyšší 
dotaci je možné získat pouze na projekty s nadregionálním dopadem. 

Oprávnění 
žadatelé 

• pouze pro NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k některému z níže uvedených 

typů: 
- spolkům, podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), 

- ústavům, podle občanského zákoníku, 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-programu-133-520-hlavni-smery-rozvoje
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- obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 

náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v 
tomto ustanovení 

Popis v katalogu  Katalog str. 500 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

Průběžně: MŠMT - Státní podpora sportu pro rok 2017 - 2019 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sport 

Stručný popis 

MŠMT vyhlášením těchto Programů podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti pohybových aktivit.  
 

Dalším cílem Programů je především podpora: 

- sportu a pohybových programů formujících pozitivně osobnost, postoje a vztahy především dětí a mládeže 
- zvyšování kondice všech občanů a boje proti důsledkům hypokineze 

- rozvoje sportovních klubů a soutěží, tělovýchovných a tělocvičných jednot jako spolků rozvíjejících občanskou 

společnost 

- regionálních a místních sportovních center 

- zdravotně postižených sportovců 

- zvyšování členské základny v organizovaném sportu 
- masových propagačně motivačních sportovních akcí 

- vytváření nabídky pohybových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny jednotlivých zapsaných spolků s 
cílem navýšení celkového objemu činností pro organizované i neorganizované děti a mládež 

- významných sportovních akcí jako propagace sportu i regionu. 

Programy s obsahovým vymezením na podporu - Neinvestiční prostředky: 

- Sportovní reprezentace ČR 

Podpora reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích. 

- Sportovně talentovaná mládež 

Podpora sportovní přípravy talentů věkové kategorie 6 – 15 let a 15 -19 až 23 let prostřednictvím sportovních svazů. 

 

- Činnost sportovních organizací 

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

 

- Údržba a provoz sportovních zařízení 

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

spolku. 

 

- Činnost sportovních svazů 

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

sportovní soutěže. 
 

- Významné sportovní akce 

Podpora významných sportovních akcí pořádaných v ČR. 
 

- Zdravotně postižení sportovci: 

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

- P VII/A - Sportovní reprezentace 

- P VII/B - Sportovně talentovaná mládež 
- P VII/C - Všeobecná sportovní činnost 

- P VII/D - Významné sportovní akce 

 

- Organizace sportu ve sportovních klubech 

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

- Organizace školního a univerzitního sportu 

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

- Projekty pro sportování veřejnosti 

Podpora tělovýchovných, sportovních a turistických akcí, kampaní, testování výkonnostní 

úrovně a ověřování fyzické zdatnosti s orientací na širokou veřejnost. 

Uzávěrky 

Vyhlášení státní podpory s termíny pro předkládání žádostí v jednotlivých kolech v průběhu roku 2017-2019: 

- první (základní) kolo  - předkládání žádostí do 30. listopadu 2017, 2018, 2019 

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

Oprávnění 
žadatelé 

Spolek plnící podmínky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s celostátní působností 

(činnost v nadpoloviční většině krajského uspořádání ČR), s výjimkou národních sportovních svazů zařazených do 

programu olympijských her. 

Popis v katalogu  Katalog str. 513 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-6
http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019
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Průběžně: Ministerstvo zemědělství - Podpora opatření na drobných vodních tocích 

a malých vodních nádržích – podprogram 129 292 
Tematická oblast Životní prostředí  

Péče o vodní ekosystémy 

Stručný popis 

Cílem programu 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" je výrazné zlepšení 

technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci 
vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v 

krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové 

ochrany v případě povodní. 
 

Podprogram 129 292 – Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích. 

 
Podporu lze poskytnout na: 

- Rekonstrukci a opravu drobných vodních toků a souvisejících vodních děl za účelem stabilizace 

odtokových poměrů a zlepšení vodního managementu krajiny 
- Rekonstrukci a opravu rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace 

vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí. 

Oprávnění žadatelé  Podprogram 129 292 - Státní podniky Povodí a Lesy ČR 

Popis v katalogu  Katalog str. 380 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

Průběžně: Nadační fond J&T – Grant Handicapovaní a nemocní a grant Pomoc v 

nouzi  
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Zdravotní a sociální služby 

 

 Grant Handicapovaní a nemocní 

Nadační fond J&T pomáhá lidem se zdravotním postižením a znevýhodněním tak, aby se mohli zapojit do běžného života. 

V rámci grantu přispíváme organizacím poskytujícím lidem s různým typem onemocnění či postižení inovativní kvalitní 
služby inkluzivního charakteru. 

Cíle projektu: 
- zkvalitnění poskytovaných služeb 

- zajištění dostupnosti služeb 

Maximální výše příspěvku (konečná suma příspěvku bude schválena správní radou Nadačního fondu J&T) je 150 000 
CZK. 

 

Na co je grant určen: 
 kompenzační a rehabilitační pomůcky 

 bezbariérové úpravy prostor organizace 

 terapie (animoterapie, expresivní terapie, psychomotorické terapie, činnostní terapie, terapie hrou) 
 terapeutické pobyty v rámci ČR 

Stručný popis 

 Grant Pomoc v nouzi 

Pomoc v nouzi je jednou z prioritních oblastí pomoci nadačního fondu. Nadační fond J&T pomáhá rodinám, osamělým 
rodičům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a dále organizacím, které poskytují ohroženým rodinám nezbytné 

služby a dlouhodobě s nimi pracují. 

 
Cíle grantu: 

- zkvalitnění poskytovaných služeb 

- rozšíření dostupnosti služeb 
Maximální výše příspěvku (konečná suma bude schválena správní radou Nadačního fondu J&T) je 200 000 CZK. 

Na co je grant určen: 

 mzdové náklady související s poskytovanou službou 
 provozní náklady související s poskytovanou službou 

 

GRANT POMOC V NOUZI JE  V současné chvíli je až do odvolání pozastaven příjem žádostí pro fyzické osoby. 

Sledujte proto webové stránky, jakmile bude příjem žádostí znovu spuštěn, informace zde bude uveřejněna. 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
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Průběžně: Státní fond životního prostředí/Národní programy – PO 3, Podoblast 3.3: 

Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, 

které představují akutní riziko pro životní prostředí (výzva č. 3/2017) 
Tematická oblast Životní prostředí  

Odstranění ekologických zátěží 

Stručný popis 

Podporované aktivity pro tuto výzvu: 

 3. 3. B – Odstraňování nelegálních skladů odpadů; 

 3. 3. F - Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není původce znám 
nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění havarijního 

stavu, nekoná či není schopen konat) sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které 

minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie). 
 

Cíle Výzvy 

Minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí. 
Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré ekologické zátěže, management 

chemických látek, prevence průmyslových havárií. 

 
Alokace - 100 mil. Kč - alokace může být na základě rozhodnutí ministra životního prostředí navýšena. 

Výzva se zaměřuje na podporu odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanaci havarijních stavů.  

 
 

Cílem Výzvy je: 

 sanace havarijních stavů a odstraňování nelegálních skladů odpadů či závadných látek, 

 zajistit řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí akutní ohrožení životního prostředí a lidského zdraví a u 

kterých není možno odvrátit havarijní stav jiným způsobem. Podporovány budou nejen realizace projektů 
akutních sanačních zásahů, kde není původce znám, nebo neexistuje, ale i situace, kdy odpovědný subjekt, 

kterému bylo uloženo nápravné opatření, odstranění havarijního stavu nekoná či není schopen konat. Náklady 

na nezbytná nápravná opatření budou následně vymáhány po majiteli nebo původci tak, aby byl naplněn 
princip „znečišťovatel platí“. Podporovány budou projekty zahrnující výhradně pouze taková sanační opatření, 

která minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie. 

 
1. kolo Výzvy – do vyčerpání alokace, maximálně však do 31. prosince 2020 

2. kolo Výzvy - Žadatelé, kteří budou písemně vyzváni Fondem k předložení Žádosti, tak učiní nejpozději do 3 měsíců od 

doručení výzvy k předložení Žádosti (lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena). 

Oprávnění žadatelé 

 kraje, dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, 

 obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Obec, která není ORP, je 
oprávněným příjemcem pouze tehdy, pokud původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám. 

Popis v katalogu  Katalog str. 412 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

Průběžně: Ministerstvo vnitra ČR - Příspěvky obcím na úhradu nákladů obce 

vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Podpora obci je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce.  

 
Míra dotace 

Dle využité kapacity kapacity: (celková výše dotace je násobkem celkového počtu pobytových dnů, které cizinci s 

evidovaným pobytem v azylovém zařízení strávili a stanovené částky za ubytovaného cizince podle usnesení vlády tj. 10,- 
Kč/pobytový den) 

 

Oprávnění 
žadatelé 

Grant Handicapovaní a nemocní 

- Právnické osoby, které podporují jedince s onemocněním a se zdravotním znevýhodněním (spolky, ústavy, 

sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, církevní nebo náboženské společnosti). 

- Budeme preferovat organizace, které jsou nositeli Značky spolehlivosti. 

Grant Pomoc v nouzi 

- Nestátní neziskové organizace, které poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona 

108/2006 o sociálních službách (spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, církevní nebo 

náboženské společnosti), nebo mají pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999. 
- Preferujeme organizace, které jsou nositeli Značky spolehlivosti. 

- V rámci grantu nebudou podpořeny organizace, které letos již příspěvek od Nadačního fondu J&T dostaly. 

Popis v katalogu  Katalog str. 698 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.sfzp.cz/sekce/870/k-vyzve-3-2017/
https://www.nadacnifondjt.cz/nadacni-fond-jt-k27.html
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Výše alokace 

Není stanovena - výše příspěvku náleží v souladu s usnesením vlády č. 303/2016 ze dne 7. dubna 2016 (viz míra dotace) 

Územní zaměření 

  

Poskytuje se pouze obci, na jejíž území se nachází azylové zařízení. 
Obec podá žádost do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období Správě 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. 

Oprávnění žadatelé 
 Obce (města), na jejichž území se nachází azylové zařízení: Statutární město Havířov, město Kostelec nad 

Orlicí, město Jaroměř, Městská část Brno - Židenice, Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí 

nad Labem - město, obec Zastávka. 

Popis v katalogu  Katalog str. 473 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

Průběžně: Nadace VIA - Živá komunita! 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

 

Hledáme a podporujeme všechny, kdo chtějí zlepšit život ve svém sousedství, něco dohromady tvořit a prostřednictvím 

společných zážitků upevnit mezilidské vztahy. Stejně tak hledáme a podporujeme ty, kteří se aktivně podílejí na veřejném 

životě své obce a hájí svá práva. Pokud víte jak na to, ale chybí vám prostředky, zkušenosti či dovednosti, pomůžeme 
vám. 

 

JAKÉ PROJEKTY PODPORUJEME? 
 vše, co přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posiluje jejich soběstačnost a 

zvyšuje kvalitu veřejného prostoru 

 zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v 
konkrétních lokálních kauzách 

 

Průběžně: Program OBEC 2   
Tematická oblast Úvěry 

Stručný popis Program OBEC 2 (Program dlouhodobých úvěrů pro financování infrastruktury obcí) je vyhlášen Českomoravskou 

záruční a rozvojovou bankou, a. s., a jeho financování je zabezpečováno ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady 

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

 

Úvěry jsou poskytovány za těchto podmínek: 
 

250 mil. Kč. 

(úvěr lze bez sankce předčasně splatit). 
 

nedočerpání úvěru nepodléhá sankci. 

 

podmínek na finančním trhu. 

 Zajištění úvěru není vyžadováno s výjimkou úvěrů pro svazky obcí nebo úvěrů se zvýšeným rizikem návratnosti 
úvěrových zdrojů. 

 

Úvěr lze čerpat pouze na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně nákupu pozemků a zpracování 
projektové dokumentace (DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje). 

Úvěry mohou být poskytnuty na pořízení nebo rekonstrukci majetku v těchto oblastech: 

a) vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, 
b) elektrifikace, plynofikace, 

c) školská a předškolní zařízení, 

d) kulturní a sportovní zařízení, 
e) sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou pro seniory a handicapované občany), 

f) místní komunikace a jejich osvětlení, vč. světelné dopravní signalizace, 

g) dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy), pořízení dopravních prostředků k zajištění místní veřejné dopravy, 
h) zařízení na skládkování a likvidaci tuhého odpadu (skládky, spalovny), 

i) zateplování budov, instalace měřicí techniky, využití obnovitelných zdrojů energie, apod., 

j) jiné projekty zaměřené na zlepšení podmínek bydlení a životního prostředí obcí (po předchozí konzultaci projektu s ČMZRB) 

Oprávnění 
žadatelé 

Města a obce na území České republiky a svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 
vodohospodářské akciové společnosti s kapitálovou účastí obcí. 

Popis v katalogu  Katalog str. 300 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/obec-2?lang=1
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CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM? 

 peněžní příspěvek ve formě grantu 

 zřízení dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz a bonusový finanční příspěvek 

 možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších 
podpořených projektů – více na ViaAkademia 

 
Nabízíme 3 základní typy podpory. Po vyplnění vstupního dotazníku se během konzultací společně domluvíme, jaký 

způsob podpory je pro váš záměr nejvhodnější. 

 
 Komunitní grant 

Komunitním grantem může být podpořen například tento typ aktivit: 

 oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky 

 dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce 

 vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady 

 úprava zanedbaných míst, společná proměna parků, výsadba stromů, alejí apod. 

 obnova drobných památek, mapování místní historie a oživování tradic (za účelem setkávání) a další 
 

 Rychlý grant 
Rychlým grantem mohou být podpořeny např. tyto aktivity: 

 odborné posudky 

 poradenství a konzultace 

 petiční akce 

 organizace místních referend 

 právní služby 

 náklady spojené se soudními spory a další. 

 
 Dlouhodobé granty 

Vybraným projektům poskytneme: 

 možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších 
podpořených projektů 

 zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč 

Oprávnění 
žadatelé 

- neformální skupiny minimálně tří lidí 
- neziskové organizace založené z velké části na dobrovolnické práci 

Popis v katalogu  Katalog str. 668 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

Průběžně: Ministerstvo vnitra ČR - Příspěvek obcím, na jejichž území se nachází 

zařízení pro zajištění cizinců 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Poskytuje se pouze obci, na jejíž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců 

 
Výše alokace 

Není stanovena - výše příspěvku náleží v souladu s usnesením vlády č. 286/2016 ze dne 30. března 2016 (viz míra 

dotace). 
 

Míra dotace 

Dle využití ubytovací kapacity: (celková výše dotace je násobkem celkového počtu pobytových dnů, které cizinci s 
evidovaným pobytem v azylovém zařízení strávili a stanovené částky za ubytovaného cizince podle usnesení vlády tj. 10,- 

Kč/pobytový den) 

 
Typy podporovaných aktivit 

Podpora obci je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce 

Oprávnění žadatelé  Obce (města), na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců: město Bělá pod Bezdězem, obec 
Vyšní Lhoty, obec Tis u Blatna. 

Popis v katalogu  Katalog str. 473 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d
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Průběžně: Horizont 2020 - Pracovní program 2018 – 2020 
Tematická oblast Podpora NNO 

Stručný popis 

Bezpečná společnost - Ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů 

Tento pracovní program pokrývá roky 2018, 2019 a 2020. Části, které se týkají roku 2019 a 2020, jsou v této fázi 

poskytovány na orientačním základě. O takových částech pracovního programu bude rozhodnuto v letech 2018 a / 

nebo 2019. 
 

Výzvy: 

 Ochrana infrastruktury Evropy a lidí v evropských inteligentních městech 
- SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevence, odhalování, reakce a zmírnění kombinovaných 

fyzických a kybernetických hrozeb pro kritickou infrastrukturu v Evropě 

- SU-INFRA02-2019: Zabezpečení inteligentních a bezpečných měst, včetně veřejných 
prostranství 

 

 Zabezpečení 
 Společnosti odolné vůči katastrofám 

 SU-DRS01-2018-2019-2020: Lidské faktory a sociální, společenské a organizační aspekty pro společnosti 
odolné vůči katastrofám 

 SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologie pro první odpověď 

 SU-DRS03-2018-2019-2020: Pre-normativní výzkum a demonstrace pro společnosti odolné vůči 

katastrofám  

 SU-DRS04-2019-2020: Chemický, biologický, radiologický a nukleární (CBRN) klastr 

 SU-DRS05-2019: Demonstrace nových konceptů pro řízení pandemických krizí 
 

 Boj proti zločinu a terorismu 

 SU-FCT01-2018-2019-2020: Lidské faktory a sociální, společenské a organizační aspekty řešení problémů 
v boji proti zločinu a terorismu  

 SU-FCT02-2018-2019-2020: Technologie na podporu boje proti kriminalitě a terorismu 

 SU-FCT03-2018-2019-2020: Řízení informačních a datových toků pro boj s (kybernetickou) kriminalitou a 

terorismem 

 SU-FCT04-2020: Výbušniny: detekce, inteligence, forenzní 

 

 Hranice a vnější zabezpečení 

 SU-BES01-2018-2019-2020: Lidské faktory a sociální, společenské a organizační aspekty hraniční a vnější 

bezpečnosti 

 SU-BES02-2018-2019-2020: Technologie ke zlepšení hraniční a vnější bezpečnosti 

 SU-BES03-2018-2019-2020: Demonstrace aplikovaných řešení pro zlepšení hraniční a vnější bezpečnosti 
 

 Obecné záležitosti 

 SU-GM01-2018-2019-2020: Celoevropské sítě odborníků a dalších aktérů v oblasti bezpečnosti 

 SU-GM02-2018-2020: Strategické předobchodní obstarávání inovativních, pokročilých systémů na 
podporu bezpečnosti 

 SU-GM03-2018-2019-2020: Předobchodní obstarání inovativních řešení pro zvýšení bezpečnosti 
 

 Digitální zabezpečení 

 Cybersecurity, digitální soukromí a ochrana údajů 

 SU-DS01-2018: Připravenost k počítačové bezpečnosti - kybernetický rozsah, simulace a ekonomika 

 SU-DS02-2020: Řízení kybernetických útoků a dalších rizik 

 SU-DS03-2019-2020: Digitální zabezpečení a soukromí pro občany a malé a střední podniky a 

mikropodniky 

 SU-DS04-2018-2020: Cybersecurity v elektroenergetickém a energetickém systému (EPES): brnění proti 

počítačovým a soukromým útokům a porušením dat  

 SU-DS05-2018-2019: Digitální zabezpečení, soukromí, ochrana dat a odpovědnost v kritických sektorech 
 

 Ostatní akce  

 Přehled projektů  

 Workshopy, konference, odborníci, komunikační aktivity, studie  

 Dohled a sledování vesmíru  

 Mechanismy předstandardizace zabezpečení 

Oprávnění žadatelé  Viz výzva 

Popis v katalogu  Katalog str. 297 

Informace na webu Podrobné informace o grantech naleznete zde 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
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Průběžně: MŠMT: Státní podpora sportu programu - Podprogram 133D524: 

Významné sportovní akce 
Tematická oblast Infrastruktura pro sport 

Stručný popis 

Dotaci lze požadovat pouze na mezinárodní akce v souladu s oblasti výzvy. 

Státní podpora mezinárodních akcí v souladu se zásadami podprogramu a to pouze pro níže uvedené sporty: 

 Fotbal, basketbal, lední hokej, pozemní hokej, ragby, vodní polo, volejbal, házená 
 Atletika, badminton, běžecké lyžování, box, biatlon, curling, cyklistika, Freestyle lyžování, jachting, 

jezdectví, judo, krasobruslení, lukostřelba, moderní gymnastika, moderní pětiboj, plavání, rychlobruslení, 

rychlostní kanoistika, severská kombinace, shorttrack, sjezdové lyžování, skoky do vody, skoky na lyžích, 
skoky na trampolíně, snowboarding, sportovní gymnastika, stolní tenis, synchronizované plavání, střelectví, 

šerm, taekwondo (WDF), tenis, triatlon, veslování, vodní slalom, vzpírání, zápas. 

 
Jedná se o podporu následujících mezinárodních akcí: 

 MS a ME seniorské kategorie výše uvedených sportů, MS a ME je zde určeno jako jednorázová akce, kde na 

konci této konkrétní akce je vyhlášen Mistr světa či Evropy. 
 MS a ME juniorské kategorie výše uvedených sportů, MS a ME je zde určeno jako jednorázová akce, kde na 

konci této konkrétní akce je vyhlášen Mistr světa či Evropy. 

 
Oblast podpory: 

Stavby (stavební práce): 

- Novostavby 
- Přístavby, nástavby, vestavby 

- Rekonstrukce a modernizace stávajících prostor 

 
Celková předpokládaná disponibilní částka je 430 000 000 Kč, z toho: 

- 2017: - 10 000 000 Kč, 

- 2018 až 2023: 70 000 000 Kč/rok. 

Oprávnění žadatelé 

- Spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyvíjející činnost v oblasti sportu 

jako svou hlavní činnost 

- Spolek, splňující podmínky stanovené NOZ, který vykonává činnost sportovního svazu s celostátní působností mající 
ve svém sportovním odvětví národní sportovní autoritu a dále, který je jediným uznaným zástupcem ČR v MOV 

- Spolek, spolňující podmínky stanovené NOZ, který vykonává činnost střešní organizace 

- Spolek, spolňující podmínky stanovené NOZ, s celostátní působností působící v oblasti sportu s členstvím v MSF. 

Popis v katalogu  Katalog str. 526 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

Průběžně: Ministerstvo vnitra ČR – Státní integrační program 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta, Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Typy podporovaných aktivit 

 příspěvek na úhradu čistého nájemného, nebo jeho části pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou 

 
Podmínky přijatelnosti 

Osoby s MO, které požádaly obec o dotaci na nájemné před 31. 12. 2015, případně je určena na zajištění pobytu 

zdravotně postižených osob nebo osob v důchodovém věku v zařízeních sociálních služeb. 
 

Míra dotace 

Je dána Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na zajištění 
integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících, jež jsou přílohou usnesení vlády 

České republiky ze dne 16. ledna 2017 č. 36, o změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 "o státním 

integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících". 

Oprávnění žadatelé  obce 

Popis v katalogu  Katalog str. 474 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

Průběžně: Ministerstvo zemědělství - Výstavba a technické zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II: Podprogram 129 304 
Tematická oblast Životní prostředí 

Stručný popis 

Oblasti podpory: 

 h) projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určené k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby 
polského hnědouhelného dolu Turów na české území (podprogram 129 304). 

U podprogramu 129 304 se podpora ze státního rozpočtu poskytuje ve výši 70 % z uznatelných nákladů. 
V rámci podprogramu 129 304 se Žádosti se podávají průběžně. Konečný termín pro podání žádosti je stanoven na 30. 9. 

2021 nebo vyčerpání alokovaných finančních prostředků. 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-statni-podpory-sportu-investicni-prostredky-2017
http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
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Oprávnění žadatelé Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a Severočeská vodárenská společnost, a.s. (pouze v rámci oblasti podpory 

uvedené v odst. 1 písm. h) 

Popis v katalogu  Katalog str. 376 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 
 

Průběžně: Ministerstvo zemědělství - Podpora v oblasti lesního hospodářství, 

myslivosti a základního zpracování dřeva: Podpora genofondu lesních dřevin 

Tematická oblast Životní prostředí – péče o lesní ekosystémy 

Stručný popis 

Předměty dotace: 
 1.1 Podpora genových základen 

 

 1.2 Podpora uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu 
 

 1.3 Podpora zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu 

 1. Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu 

 2. Podpora semenných sadů a směsí klonů 

 
 1.4 Podpora Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin 

 1. Podpora vybavení Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin 

 2. Podpora činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin 

Oprávnění žadatelé Viz. GK 

Popis v katalogu  Katalog str. 389 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 
 

Průběžně až do vyčerpání alokace: SFŽP – Národní programy: PO 1, Podoblast 1.5: 

Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích – DEŠŤOVKA II (výzva č. 

12/2017) 

Tematická oblast Životní prostředí - voda 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Cílem Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a 

snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. 
 

Podpora může být poskytnuta pouze na projekty realizované v přímé souvislosti s budovou, která musí po celou dobu 

udržitelnosti splňovat definici obytného domu. 
 

Podporované aktivity 

 1.5.B - Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů 

 

Aktivita 1.5.B.1 - Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů – Systémy pouze pro zálivku v 

obcích ohrožených suchem 
Tato aktivita je zaměřena na podporu instalace systémů pro zachycení, akumulaci a využití srážkových vod pro zálivku v 

segmentu stávajících obytných domů v obcích ohrožených suchem, kde byl zaznamenán nedostatek vody. 

 
Aktivita 1.5.B.2 - Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů – Komplexní systémy pro využití 

srážkové vody jako vody užitkové 
Tato aktivita je zaměřena na podporu instalace komplexních systémů pro hospodaření se srážkovou vodou v segmentu 

stávajících i nových obytných domů na území celé České republiky. 

 

 1.5.C - Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů 

Tato aktivita je zaměřena na podporu projektů pro využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů. 

Podporována jsou níže uvedená technická řešení: 

 systémy pro akumulaci a přečištění odpadních vod z umyvadel, van, sprch či dřezů neobsahujících fekálie a 

moč (tzv. šedé vody ve smyslu EN 12056); 

 systémy pro akumulaci a dočištění přečištěné odpadní vody odtékající ze stávajícího zařízení domovní čistírny 
odpadních vod. 

Oprávnění žadatelé - Vlastníci a stavebníci obytných domů. 

Popis v katalogu  Katalog str. 402 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/novinky/vodovody-a-kanalizace-novy-dotacni.html
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podpora-genofondu-lesnich-drevin/
https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=391
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Průběžně: SFŽP – Národní programy: PO 5, Podoblast 5.4.B: Pozitivní motivace obcí 

v soutěžích – Výzva č. 10/2018 

Tematická oblast 

Životní prostředí  

Sídelní zeleň 
Revitalizace vodních toků 

Infrastruktura 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích. 

 

Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí: 
a) zakládání a obnova ploch a prvků zeleně, 

b) jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, 

výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky 
(zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického 

vybavení, 

c) revitalizace vodních toků a vodních ploch, 
d) demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto 

ploch v souladu s daným venkovským prostředím, 

e) realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy. 
 

Primárně budou podporovány projekty na zastavěné a zastavitelné území obcí. Přijatelné jsou i projekty na opatření mimo 

zastavěné území obce, avšak za předpokladu, že budou plnit funkci veřejné zeleně, funkci rekreační a osvětovou a 
ekostabilizační funkce v krajině. 

V případě obce oceněné titulem Zelená stuha ČR jsou podporovány také aktivity spojené s účastí obce na mezinárodní 

soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. 
 

Žádosti je možné podat v období od: 

15. 10. 2018 do 1. 4. 2019 pro oceněné z roku 2018; 
1. 10. 2019 do 1. 4. 2020 pro oceněné z roku 2019; 

1. 10. 2020 do 1. 4. 2021 pro oceněné z roku 2020. 

Oprávnění žadatelé Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku). 

Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže). 

Popis v katalogu  Katalog str. 423 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

Výzvy s ukončením příjmu žádosti k datu: 
 

 
 

 

2. 1. 2019: OP Životní prostředí – PO 4, SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu 

ochrany národně významných chráněných území - Výzva č. 78 

Tematická oblast Životní prostředí 

Péče o lesní i nelesní ekosystémy 

Stručný popis 

Popis podporovaných aktivit: 
Podporovaná aktivita 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 

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

infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče 
o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy. 

 

Výzva je průběžná s čtvrtletním cyklem vyhodnocení žádostí. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na 

schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,15 mld. Kč 

Cílová území: 

Chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000, 
mimo území hl. města Prahy. 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 45 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 
 

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=656
http://www.opzp.cz/vyzvy/78-vyzva
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2. 1. 2019: OP životní prostředí – PO 3, SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a 

energetického využití odpadů (Výzva č. 85) 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Životní prostředí – odpadové hospodářství 
Infrastruktura pro úspory energií a využití OZE 

Stručný popis 

Popis podporovaných aktivit: 

 Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.  

 Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného 

komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, 
skla, kovů, textilu a nápojových kartonů).  

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

komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, 
skla, kovů, textilu a nápojových kartonů.  

 Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních 
odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu  

 

 Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla, skupiny 
odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů).  

 

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

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat: 

 Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic. Budou podporovány pouze takové bioplynové 
stanice, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 25 % z celkové kapacity zařízení. 

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

zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující 

upravený a stabilizovaný odpad alespoň z 50 % využit materiálově, energeticky nebo ve spalovně NO. Součástí 

projektu může být podpořena nezbytně nutná související infrastruktura. Tato infrastruktura bude moci být 
používána striktně pouze za účelem plnění předmětu podpory.  

 

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). 
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). Výzva je průběžná (nesoutěžní) s čtvrtletním 

cyklem vyhodnocení žádostí. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve 

výši 450 mil. Kč. 
Území ITI Olomoucké aglomerace, ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Ostravské aglomerace. 

Oprávnění 

žadatelé 

- Kraje 

- Obce a města, Svazky obcí 
- Městské části hl. m. Prahy 

- Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace 

- Příspěvkové organizace 
- Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce 

- Vysoké školy a školská zařízení 
- Nestátní neziskové organizace 

- Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

- Obchodní společnosti a družstva 
- Podnikatelské subjekty 

- Fyzické osoby - podnikající 

Popis v katalogu  Katalog str. 39 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 
 

 

 

 

 

 

2. 1. 2019: MPSV ČR - Dotační řízení v oblasti poskytování sociálních služeb s 

nadregionální a celostátní působností 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Sociální služby 

http://www.opzp.cz/vyzvy/85-vyzva
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Stručný popis 

Pro rok 2019 jsou do programu podpory zařazeny žádosti o dotaci pro: 

 sociální služby, jejichž poskytování přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem k 
charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů 

samostatně (nadregionální působnost), např. terapeutické komunity či pobytové služby následné péče v 

případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé České republiky, nebo 

 sociální služby, jejichž základní činnosti jsou zajišťovány na celém území ČR, tj. budou probíhat na celém 

území ČR, budou mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a zároveň bude při poskytování sociální 
služby vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a vzhledem k 

charakteristikám poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně 

(celostátní působnost) 

 případně se jedná o ojedinělou sociální službu, nebo sociální službu, která je poskytována specifickým a málo 

zastoupeným cílovým skupinám, případně o službu, která zavádí nové a inovativní prvky péče. 

 
Podpora nových sociálních služeb 

Podpora těchto služeb vždy závisí na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu – kapitole MPSV pro rok 2019 

určených na podporu sociálních služeb a bude řešena individuálně 

Oprávnění 

žadatelé 
 poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán 

v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách, dále jen „registr“). 

Popis v katalogu  Katalog str. 554 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 
 

4. 1. 2019: OP VVV – PO III, IP 1, SC 1, 2, 3, 5: Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

– Výzva č. 02_17_047 
Tematická 

oblast 
Infrastruktura pro vzdělávání 

Plánování 

Stručný popis 

SC 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

SC 3 – Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 

SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 
 
MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou blíže k vizi jejich rozvoje. To 

znamená, že se posuneme ke konkrétním krokům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. 

Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to 
prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na 

zjednodušené projekty. 

 

Dílčí cíle výzvy: 

1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu 

řízení škol. 
2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání. 

3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání pro 

každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole. 
4. Zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních 

mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. 

 
Povinné aktivity: 

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 
 1. Řízení projektu 

 2. Rozvoj a aktualizace MAP 

 3. Evaluace a monitoring MAP 
 4. Implementace MAP 

 

Povinná témata: 
a) Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a 

kvalita. 

b) Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním 
vzdělávání. 

c) Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 

školním neúspěchem. 
 

Volitelná témata: 

a) Implementace aktivit k naplnění doporučených opatření MAP (v případě, že je obsahuje SR MAP zpracovaný pro ORP). 
b) Implementace aktivit k naplnění průřezových a volitelných opatření MAP (v případě, že je obsahuje MAP zpracovaný pro 

ORP). 

 
Alokace na výzvu - 3 000 000 000 Kč. 

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč. Maximální výše je stanovena pro jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou 

působností. 

https://www.mpsv.cz/cs/34606
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Oprávnění 

žadatelé 

 Místní akční skupiny: soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní 

neziskové organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost) uvedené v databázi Místních akčních skupin. 

 Obce. 

 Dobrovolné svazky obcí: svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 Sdružení/spolek obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní 
formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek. 

 Městské části hlavního města Prahy. 

Popis v katalogu  Katalog str. 165 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

 

7. 1. 2019: OP Životní prostředí – PO 4, SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny - Výzva č. 51  

Tematická oblast Životní prostředí 
Péče o vodní ekosystémy 

Stručný popis 

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

 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč. 

 

vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí 

 

průchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s 
rozvojem technické infrastruktury – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí 

 

ů a struktur – opatření vyplývající z plánů 
dílčích povodí 

Oprávnění žadatelé 

- kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 

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

- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, 

- veřejnoprávní instituce, 

- příspěvkové organizace, 
- vysoké školy, školy a školská zařízení, 

- nestátní neziskové organizace51 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), 

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

- podnikatelské subjekty, 

- obchodní společnosti a družstva, 

- fyzické osoby podnikající. 

Popis v katalogu  Katalog str. 51 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 
 

 

 

7. 1. 2019: OP Životní prostředí – PO 1, SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu 

intravilánu - výzva č. 113 

Tematická oblast Životní prostředí 
Prevence rizik 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1
http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva
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Stručný popis 

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 

200 tis. Kč (bez DPH). Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 

1,8 mld. Kč. 

 

Popis podporovaných aktivit: 
 Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých 

niv, zlepšení přirozených rozlivů 

 
Typy podporovaných projektů 

 realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a 

rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), 

 zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v 

intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, 

 zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, 

 umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné 
krajiny). 

 
 Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; 

mezi podporované typy projektů patří například: 

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

 podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, 

 vsakovací šachty, 

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

 Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 

povodňové ochraně 
Typy podporovaných projektů 

 výstavba suchých nádrží (poldrů), 

 vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží 

Oprávnění žadatelé 

 kraje, 

 obce, dobrovolné svazky obcí, 

 organizační složky státu, 

 státní podniky, státní organizace, 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 
veřejnoprávními subjekty, 

 městské části hl. města Prahy, 

 příspěvkové organizace, 

 vysoké školy a školská zařízení, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě 

opatření výstavby ochranných nádrží, 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

 fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží). 

Popis v katalogu  Katalog str. 27 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

8. 1. 2019: Nadace OKD – Srdcovka 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Životní prostředí 

Infrastruktura 

Stručný popis 

Mezi našimi zaměstnanci je mnoho aktivních lidí, kteří se ve svém volném čase věnují nejrůznějším veřejně prospěšným 

aktivitám, ať už se jedná o sbory dobrovolných hasičů, psí útulky, přípravu kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, 

děti nebo kolektivy zdravotně či sociálně znevýhodněných osob nebo zájmové kroužky v různých oblastech činnosti. 
 

Díky programu Nadace OKD s názvem Srdcovka mohou požádat zaměstnanci společnosti OKD i dalších dárců Nadace 

OKD o finanční podporu organizacím na jejich činnost. Záleží nám na tom, aby byli naši zaměstnanci nejen motivováni 

ke své práci, ale aby se i mimo ni aktivně podíleli na rozvoji občanské společnosti. 

 
Žádat lze na všechny obecně prospěšné aktivity organizace, na nichž se zaměstnanec aktivně sám podílí (nikoli člen jeho 

rodiny). Srdcovka nesmí být použita pro vlastní potřebu zaměstnance nebo jeho rodinných příslušníků, ani na krytí 

částek, které by byl pracovník povinen zaplatit organizaci (členské příspěvky apod.). Příklady podpořených projektů 
můžete najít na našich webových stránkách. 

 

Minimálně můžete získat na svůj projekt 5 000 Kč a maximálně až 30 000 Kč 

http://www.opzp.cz/vyzvy/113-vyzva
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Oprávnění žadatelé 

 Žádat o Srdcovku Nadace OKD mohou všichni zaměstnanci OKD/OKD HBZS a Green Gas DPB, 

prostřednictvím neziskové organizace, ve které zaměstnanec aktivně působí. 

 Srdcovka je určena pro spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, příspěvkové 
organizace, sdružení a spolky obcí. Jinými slovy: sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky atd. 

(dále jen „organizace“). 

 Podmínkou poskytnutí Srdcovky je minimálně roční prokazatelná existence organizace. Fyzické osoby jako 
takové žádat nemohou 

Popis v katalogu  Katalog str. 689 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

8. 1. 2019: OP Zaměstnanost – PO 2, SC 2.1: Výzva č. 088 – SP 2.1: Podpora aktivit a 

programů v rámci sociálního začleňování 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Sociální a zdravotní služby 

Stručný popis 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK 

Alokace v Kč: 200 000 000 

 

Podporované aktivity: 
1) Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob 

2) Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a pečujících osob 

3) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta 
4) Podporu neformální péče a sdílené péče 

5) Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi 

6) Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích 
7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti 

8) Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení 

ekonomické nestability osob 

Oprávnění 

žadatelé 

a) nestátní neziskové organizace: 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně 

právní ochranu dětí, 

 spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

c) obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, 

d) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy) 

působící v sociální oblasti, 
e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy) 

působící v sociální oblasti, 

f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Pro aktivitu 3) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta jsou oprávněnými žadateli: 

h) poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče, kteří jsou oprávněni k poskytování zdravotních služeb (paliativní 
medicína nebo paliativní péče, domácí péče), v souladu se zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a jsou 

registrovanými poskytovateli sociální služeb (odborné sociální poradenství, odlehčovací služby) v souladu se zákonem 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Podmínkou je dále vlastní multidisciplinární tým (lékař, všeobecná sestra, sociální 
pracovník, psychoterapeut). Poskytovatel musí zajišťovat domácí hospicovou péči v režimu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně 

a má garanta poskytované péče (lékař paliativní medicíny). 

i) poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 34 písmeno d) domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, písmeno e) domovy pro seniory a písmeno f) domovy se zvláštním režimem, pokud prokáží 

smluvní spolupráci o zajištění specializované paliativní péče se zařízením domácí hospicové (paliativní) péče podle 

předchozího odstavce (viz písmeno h). 
 

Pro aktivitu 6) Podpora profesionalizace sociální práce na obcích nejsou oprávněnými žadateli organizace zřizované kraji 

uvedené pod písmem e). Je-li žadatelem organizace uvedená pod písmeny a), b), d), f) a g) platí, že tato organizace je 
oprávněným žadatelem za předpokladu, že obec, ve které má tato organizace sídlo či provozovnu a/nebo je jejím 

zřizovatelem, bude partnerem projektu bez finančního příspěvku. 

Popis v katalogu  Katalog str. 193 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy/srdcovka
https://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz
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11. 1. 2019: MŠMT - Podpora integrace romské menšiny 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Vzdělávání, sociální služby 

Stručný popis 

Cílem Výzvy je zajištění základních podmínek pro rozvoj společného vzdělávání romských žáků v hlavním vzdělávacím 

proudu prostřednictvím projektů, které podporují předškolní vzdělávání romských dětí, zvyšují jejich účast v předškolním 

vzdělávání i připravenost na úspěšné zahájení školní docházky, podporují spolupráci rodiny a školy v oblasti předškolního 
a základního vzdělávání, přispívají k úspěšnému vzdělávání romských žáků na základní škole a působí preventivně proti 

předčasnému ukončování vzdělávání romských žáků, podporují úspěšný přechod romských žáků základních škol na 

střední školy a napomáhají úspěšné integraci romských a ostatních dětí a žáků prostřednictvím volnočasových aktivit. 
Výzva směřuje na podporu takových aktivit, do kterých se mohou zapojit nejen romské děti, ale také děti, které sdílejí 

společný prostor, aby bylo možné rozvíjet interkulturní dialog a podpořit vzájemné porozumění v tomto procesu. 

Účelem podpory je zajištění podmínek pro rozvoj společného vzdělávání romských dětí a žáků v hlavním vzdělávacím 
proudu. 

Dotaci lze žádat na rozvoj vhodných projektových aktivit, včetně personálního zajištění, metodické podpory 

pedagogických pracovníků a materiálního vybavení, které přispívají k naplňování cílů programu. 
Účelem Výzvy je realizace schváleného projektu za účelem podpory předškolního vzdělávání romských dětí, podpory 

školní úspěšnosti romských žáků na základní a střední škole a podpora volnočasových nebo zájmových aktivit pro romské 

děti a žáky. 
 

Tematické okruhy: 

 A) Předškolní vzdělávání 
 B) - Spolupráce rodiny a školy v oblasti předškolního a základního vzdělávání 

 C) - Vzdělávání romských žáků na základní škole a podpora úspěšného přechodu na střední školu 

 D) - Volnočasové aktivity pro romské děti a žáky 

Oprávnění 

žadatelé 

 spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských 

společností založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, veřejné 
výzkumné instituce, nadace, nadační fondy, právnické osoby (včetně církevních) vykonávající činnost 

mateřské nebo základní školy nebo školského zařízení zařazené do školského rejstříku, které se prokazatelně 

věnují práci s romskými dětmi a žáky nejméně 1 rok. V případě hodném zvláštního zřetele může MŠMT 
upustit od podmínky jednoho roku. Školy a školská zařízení, zařazené do školského rejstříku nemusí činnost 

prokazovat 

Popis v katalogu  Katalog str. 533 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 
 

 

 

 

11. 1. 2019: MŠMT - Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských 

zařízeních v roce 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Účelem rozvojového programu je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 školského zákona, a 
to navýšením personálních kapacit školských poradenských zařízení všech zřizovatelů zapsaných do školského rejstříku, 

podle pravidel stanovených dále v tomto programu. Zařízením se v souladu s vyhláškou o poskytování poradenských 

služeb rozumí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. 
 

Navýšení kapacit zařízení bude dosaženo poskytnutím mzdových prostředků na činnost odborných pracovníků zařízení, a 

to včetně zákonných odvodů a fondu kulturních a sociálních potřeb. 
 

Podmínkou poskytnutí dotace z tohoto programu je bezplatné poskytování standardních poradenských služeb v rozsahu 
uvedeném v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky o poskytování poradenských služeb. 

Oprávnění 
žadatelé 

 kraj v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 163 školského zákona, 

 právnická osoba vykonávající činnost zařízení, které bylo zřízeno registrovanou církví nebo náboženskou 
společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen 

„církevní zařízení“), bez ohledu na její právní formu, 

 právnická osoba vykonávající činnost zařízení, které bylo zřízeno ministerstvem 

Popis v katalogu  Katalog str. 541 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

14. 1. 2019: Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Humanitární dotační řízení – 2019 

Tematická oblast Sociální a zdravotní služby 

Prevence rizik 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity?lang=1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-navyseni-kapacit-ve-skolskych
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Stručný popis 

Vyhlášeny jsou čtyři dotační výzvy: 

 Komplexní humanitární krize (Etiopie, Mali, Myanmar, Niger, Ukrajina, Zambie) 
Výzva je určena na podporu aktivit oprávněných subjektů v zemích postižených komplexní humanitární krizí, konkrétně 

v Barmě/Myanmaru, Etiopii, Mali, Nigeru, Ukrajině a Zambii, včetně pomoci uprchlíkům v těchto zemích a uprchlíkům z 

těchto zemí v sousedních zemích.  
 

 DRR a odolnost (Etiopie, Kambodža, Indonésie) 

Výzva je určena na podporu aktivit oprávněných subjektů v prioritních zemích dvoustranné zahraniční rozvojové 
spolupráce, konkrétně v Etiopii a Kambodži, a dále v Indonésii v přímé souvislosti s obnovou po zemětřeseních a tsunami 

z roku 2018.  

 
 Okamžitá pomoc (Irák + iráčtí a syrští uprchlíci v Jordánsku, Libanonu a Turecku) 

Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro 
obyvatelstvo Iráku uvnitř země a/nebo pro uprchlíky ze Sýrie nebo Iráku v sousedních zemích (Jordánsko, Libanon, 

Turecko) postižené probíhajícím konfliktem.  

 
 Sýrie 

Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro 

obyvatelstvo Iráku uvnitř země a/nebo pro uprchlíky ze Sýrie nebo Iráku v sousedních zemích (Jordánsko, Libanon, 
Turecko) postižené probíhajícím konfliktem. 

Oprávnění žadatelé 

 dotace spolkům; 

 dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, 

vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které 
takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely; 

 dotace nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem. 

Popis v katalogu  Katalog str. 545 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

15. 1. 2019: Ministerstvo zdravotnictví ČR - Dotační program grantové podpory na 

rok 2019 

Tematická oblast Zdravotní služby 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Program je určen na podporu žádostí nestátních neziskových organizací s celostátní působností, které se zabývají 

aktivitami ve prospěch zdravotně postižených a chronicky nemocných osob v České republice.  

 
Podporovány budou konkrétní projekty s jasně definovanými cíli. Obsah žádostí na poskytované služby musí mít 

rehabilitační, edukační, nácvikový nebo informační charakter směřující ke zlepšení prognózy a zvýšení kvality života 

zdravotně postižených nebo chronicky nemocných osob. 
 

Žádost se vypracovává vždy na konkrétní projekt v rámci priorit a tematických okruhů metodiky, kterými jsou:  
G1  Rehabilitační a edukační pobyty  

G1/Z Zahraniční rekondiční pobyty 

G2 Edukační docházkové akce (kurzy, výcviky) 
G3 Ediční činnost 

G/4 Přednášky 

G/5 Organizační servis 
 

Jedná se o podporu dětí a dospělých se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním 

Oprávnění žadatelé 

Nestátní neziskovou organizací se pro účely tohoto programu rozumí následující subjekty: 

 Spolky, (dříve občanská sdružení) transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nově 

vznikající od 1. 1. 2014;  

 Ústavy, dříve občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, které byly transformovány podle zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014; 

 Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně transformovaných občanských 

sdružení podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou 

společnost, vzniklé do 31. 12. 2013; 

 Církevní právnické osoby evidované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 

společnostech), ve znění pozdějších předpisů 

Popis v katalogu  Katalog str. 574 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/projekty/humanitarni_dotace_2019_vyhlaseni.html
http://www.mzcr.cz/obsah/program-grantove-podpory-vyzva-a-metodika_3944_1.html
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15. 1. 2019: Ministerstvo zemědělství - Výstavba a technické zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II 

Tematická oblast 
Kanalizace a  ČOV 
Vodovody a pitná voda 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Program slouží k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení 

měst a obcí České republiky. K podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou je určen podprogram 129 302. K podpoře výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění 
potřebné úrovně čištění městských odpadních vod je určen podprogram 129 303. Podprogram 129 304 slouží k podpoře 

projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určené k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského 

hnědouhelného dolu Turów na českém území. 
 

Oblasti podpory: 

 a) opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a 
rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro 

zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (podprogram 129 302), 

 b) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 
50 obyvatel, (podprogram 129 302), 

 c) výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem 

zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích (podprogram 129 302), 
 d) výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně 

pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené 

příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení 
minimálně 50 % obyvatel obce) (podprogram 129 303), 

 e) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou 

ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 303), 
 f) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za 

předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující 

ČOV (podprogram 129 303), 
 g) odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní 

(městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) toho článku nebo za předpokladu, že odpadní vody 

budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV (podprogram 129 303), 
 h) projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určené k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby 

polského hnědouhelného dolu Turów na české území (podprogram 129 304). 

Alokace je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč z prostředků MZe. 

Oprávnění žadatelé 

 obce, 

 svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními 
finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku. 

 vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí (pouze v rámci 

oblasti podpory uvedené v odst. 1 písm. a), 

 Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a Severočeská vodárenská společnost, a.s. (pouze v rámci oblasti 
podpory uvedené v odst. 1 písm. h). 

Popis v katalogu  Katalog str. 376 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

15. 1. 2019: OP PIK – PO 1: Program podpory POTENCIÁL 

Tematická oblast Podpora podnikání 

Stručný popis 

Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci aktivit v oblasti průmyslového 

výzkumu. V rámci čtvrté výzvy si žadatelé rozdělí 1,5 mld. Kč.  

 
Jaké aktivity budou podporovány? 

 založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován 

průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů 

 jedná se např. o vybavení konstrukčních oddělení, laboratoří, zkušebního a testovacího zázemí, prototypových 

dílen, pořízení simulačních a výpočtových SW aj. 
 

Na co se vztahuje dotace? 

 pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, 
hardwaru či sítí 

 nákup pozemků, pořízení novostaveb, rekonstrukce včetně služeb projektantů 

 obstarání práv duševního vlastnictví, licencí, softwaru a povinnou publicitu 

 
Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí 2 - 50 milionů Kč. Míra podpory je stanovena na 50 % pro všechny 

velikosti podniků. 

http://eagri.cz/public/web/file/594800/II._Vyzva_Ministerstva_zemedelstvi__129_300_podpis.pdf
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Oprávnění žadatelé 

 pro podniky malé a střední velikosti s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí 

nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj. 

 žadatelem mohou být nově například i kraje, obce, VŠ, nadace, družstva či ústavy a mezinárodní nevládní 

organizace 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 122 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

15. 1. 2019: SFŽP – PO 6, Podoblast 6.1: Environmentální vzdělávání, výchova a 

osvěta – výzva č. 4/2018 

Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Cílem Výzvy je: 

a) Zlepšení kompetence (znalostí a dovedností) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného 

rozvoje. 
b) Stabilizace systému EVVO v České republice prostřednictvím podpory realizace EVVO projektů pro školy a jiné 

cílové skupiny, podpory systému vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti 

environmentální výchovy a podpory aktivit zaměřených na interpretaci přírody v chráněných oblastech.  

 

Podporované aktivity: 

 6. 1. A - Environmentální vzdělávání a výchova. 

 6. 1. B – Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO. 

 6. 1. D - Interpretace přírodního dědictví. 

 
Výše podpory 

Minimální výše podpory: 500 tis. Kč (aktivity 6.1.A; 6.1.B) a 300 tis. Kč (aktivita 6.1.D). 

Maximální výše podpory: 2 mil. Kč (aktivita 6.1.A) a 1 mil. Kč (aktivity 6.1.B; 6.1.D). 
Maximální míra podpory: 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

Alokace 
Aktivita 6.1.A – 25 mil. Kč 

Aktivita 6.1.B – 10 mil. Kč 

Aktivita 6.1.D – 5 mil. Kč 

Oprávnění žadatelé  Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy s výjimkou obchodních 

korporací, organizačních složek státu a politických stran a hnutí. 

Popis v katalogu  Katalog str. 427 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 
 

16. 1. 2019: OP INTERREG V-A Rakousko-Česká republika – FOND MALÝCH 

PROJEKTŮ – 6. kolo 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Udržitelné sítě a institucionální spolupráce. 

Stručný popis 

Fond malých projektů (dále FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou lokálního 

významu a vykazují přeshraniční dopad. FMP je součástí programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 

prioritní osa 4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce. 

 
FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace 85% od minimálně 3.000 EUR do maximálně 20.000 EUR. 

Podporovány budou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí. Žadatel bude moci mít až dva projektové partnery, z toho 

alespoň jeden z programového území z Dolního nebo Horního Rakouska. V případě partnera z Vídně je nutné, aby byl v projektu 

zastoupen další rakouský partner z podporovaného území. 

 

Každý malý projekt musí splnit minimálně tři kritéria přeshraniční spolupráce: 

 společná příprava  - povinné kritériu 

 společná realizace - povinné kritérium 

 společné financování - volitelné kritérium 

 společná realizace - volitelné kritérium 

 

Malé projekty je možné realizovat už pouze do 30. 9. 2019. Datum zahájení projektu nesmí předcházet datu registrace 
žádosti, tj. dni předložení žádosti příslušnému regionálnímu správci FMP.  

Novinkou oproti předchozímu FMP jsou paušální výdaje na personální výdaje a na kancelářské a administrativní výdaje. 

Personální výdaje smí činit maximálně 20% přímých výdajů projektu, kancelářské a administrativní výdaje pak 15% 
personálních výdajů. 

 

Hlavním cílem Fondu malých projektů je: 

 rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné 

zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Malé projekty jsou proto zaměřeny zejména na 

http://www.oppik.cz/dotacni-programy/potencial
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=56
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oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů a spolupráci institucí. 

 další využití potenciálu, který skýtá spolupráce institucí a zvýšení úrovně této spolupráce. 
 

Jednou z nejdůležitějších podmínek dalšího rozvoje česko-rakouského pohraničí je vzájemné soužití a prohlubující se 

úroveň spolupráce obyvatelstva z obou stran hranice. Ta představuje potenciál pro zlepšování sociálních podmínek v 
pohraničí a vytváří předpoklady pro zvýšení efektivity správy a poskytovaných veřejných služeb. 

Vhodné aktivity 

Ve FMP budou realizovány projekty zaměřené na zvýšení intenzity spolupráce institucí, společností a obyvatel v 
příhraničním regionu a projekty posilující identitu a tradice společného přeshraničního regionu. 

 

Příklady vhodných aktivit: 

y, státní správy, obcí, měst a jimi zřizovaných organizací 

V rámci této oblasti budou podpořeny projekty spolupráce institucí veřejné správy z obou stran hranice, směřující ke 

společnému řešení problémů a využití potenciálů s cílem zefektivnění výkonu správy ve společném území a realizace 
optimálních řešení v oblastech, jež jsou primárně v kompetenci veřejné správy a v oblasti veřejných služeb pro 

obyvatelstvo na obou stranách hranice. Podpora je dále zaměřena na rozvíjení a tvoření sítí spolupracujících veřejných 
institucí, včetně územní veřejné správy a jimi zřizovaných organizací, které jsou odpovědné za realizaci veřejných politik 

a poskytování veřejných služeb. Iniciována je výměna zkušeností a propagace příkladů dobré praxe v oblasti vypracování 

řešení společných problémů a využití potenciálů a vypracování společných koncepcí, programů a rozvojových projektů 
na území česko-rakouského příhraničí. 

 

V rámci této oblasti budou podporovány projekty týkající se rozvoje kooperačních sítí NNO (nestátní neziskové 

organizace) a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společné příhraniční oblasti. 

Dále projekty k vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování přeshraničních partnerství veřejných institucí, nestátních 

neziskových organizací a jiných organizací v oblasti veřejných služeb. 

 

V rámci této oblasti budou podporovány projekty k vypracování společných řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních 

služeb pro zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb s využitím přeshraničního prvku. Dále zde budou 
podpořeny projekty v oblasti bezpečnosti realizované záchrannými a bezpečnostními složkami. 

– spolupráce různých typů škol a volnočasových zařízení 

V rámci této oblasti budou podporovány například kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem 
je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace 

mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v 

nejrůznějších oblastech. 

upráce institucí v hospodářské oblasti – pracovní trh, turistika, doprava a mobilita, hospodářské a 

agrární komory 

V rámci této oblasti budou podpořeny projekty zaměřené na sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů při provádění 
aktivit přispívajících k rozvoji společného příhraničního regionu. Dále projekty zaměřené na spolupráci institucí a 

organizací působících na trhu práce za účelem zlepšení podmínek pro zaměstnanost ve společném příhraničním regionu a 

využití výhod společného trhu práce, a projekty spolupráce za účelem hospodářského rozvoje česko-rakouského 
příhraničí. 

– přírodní a kulturní dědictví, ochrana přírody, vody a klimatu, 

úspory energií, obnovitelné zdroje energií apod. 

V rámci této oblasti budou podpořeny projekty zaměřující se na spolupráci a integraci v oblasti ochrany ekosystémů a 

krajinných funkcí, zachování biologické rozmanitosti, monitoringu životního prostředí. Dále projekty zaměřené na využití 

a tvorbu informačních nástrojů v oblastech životního prostředí, projekty vedoucí ke zvyšování dovedností personálu 
veřejných institucí činných v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví a projekty v oblasti kulturní spolupráce 

institucí. 

 
Možné nástroje a aktivity k realizaci malých projektů: 

 workshopy, přednášky, semináře, konference, diskusní panely 

 exkurze 

 jazykové vzdělávání 

 tvorba společných přeshraničních databází 

 festivaly, představení, výstavy, umělecké dílny apod. 

 výměny mládeže, studentů, učňů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků 

 přeshraniční spolupráce škol a organizací mládeže 

 propagace přeshraniční spolupráce a společného území – tiskoviny, publikace; organizace 

 

Malý projekt typu A 

Tyto malé projekty jsou zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice, kdy zahraniční partner 

projektovou žádost na své straně hranice nepředkládá. I tyto malé projekty však musí mít jasný přeshraniční dopad, musí 

mít úlohu zahraničního partnera v přípravě a realizaci malého projektu a musí vykazovat přínosy pro česko-rakouské 
pohraniční vyplývající z jeho realizace. Předkládá se jedna projektová žádost. 

 1 projektová žádost 

 1 žadatel 
 1-2 projektoví partneři 

 

Malý projekt typu B 

Tyto malé projekty mají jeden společný cíl, jednu cílovou skupinu a aktivity na opačných stranách hranice probíhají 

paralelně nebo na sebe dohodnutým způsobem bezprostředně navazují. Každý z partnerů je zodpovědný za řádnou 

implementaci svých činností a aktivit. V případě partnerských projektů je nutné vyvarovat se překrývání rozpočtu, vždy 
musí být zcela jasné, které výdaje vznikly na které straně. V žádosti je nutné uvést přesnou vazbu na partnerský projekt. 

 2 samostatné projektové žádosti (žadatel v 1. projektu je současně partnerem ve 2. projektu) 

 obě žádosti musí být projednány na stejném RMV 
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Oprávnění žadatelé 

Projektoví žadatelé/partneři/lokální iniciativy musí mít své sídlo v programovém území. Výjimkou jsou organizační 

složky bez právní subjektivity, jejichž zřizovatel může mít sídlo i mimo programové území. Tyto subjekty mohou být 

také vhodnými žadateli. 

Jedná se o následující: 

- orgány veřejné správy (stát, kraje, země, obce a jimi zřizované organizace) 
- neziskové organizace 

- komory, svazky a sdružení 

- vzdělávací instituce 
- vysoké školy 

Podrobný přehled vhodných českých žadatelů a partnerů je uveden v příloze č. 1 ve Směrnici pro žadatele. 

Popis v katalogu  Katalog str. 245 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

18. 1. 2019: Nadace OKD – Pro region 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Životní prostředí 
Infrastruktura 

Stručný popis 

Nový program Pro region v sobě spojuje dosavadní programy Pro zdraví, Pro budoucnost a Pro radost. Žadatelé tak 

budou moci předložit záměry a získat tak finanční podporu. Bude brán zřetel především na dopad projektu pro cílovou 
skupinu ve vybraných obcích Moravskoslezského kraje. 

 

Maximální výše grantu je 200 000 Kč. Finanční spoluúčast příjemce příspěvku činí minimálně 20 % z celkového 
rozpočtu projektu. 

 

Podporované oblasti: 

 Zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně aktivit zaměřených na 

odstraňování sociálního vyloučení; 

 Pracovní a sociální terapie zdravotně postižených; 

 Zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče; 

 Pracovní rehabilitace; 

 Podporované zaměstnávání; 

 Zlepšení stavu životního prostředí a zachování biodiverzity; 

 Obnova hodnotných lokalit přírodního významu a jejich prezentace; 

 Rozvoj komunitně zaměřených aktivit, např. úprava veřejných prostranství, komunitní akce v obci nebo městě; 

 Volnočasové aktivity (primární zaměření na seniory, děti, mládež a mezigenerační aktivity). 

Oprávnění žadatelé 

- Spolky, pobočné spolky; 
- Obecně prospěšné společnosti; 

- Ústavy, 

- Církevní organizace; 
- Příspěvkové organizace; 

- Obce, města; 

- Sdružení a spolky obcí 

Popis v katalogu  Katalog str. 687 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 
 

 

22. 1. 2019: MŠMT - Organizace sportu 2019: sportovní svazy 

Tematická oblast Infrastruktura pro sport 

Stručný popis 

Výzva je zaměřena na podporu: 

 zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle registrovaných 
stanov, 

 organizace, řízení, působení a rozvoj daného sportovního odvětví na území ČR, 

 organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží, 

 pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí, 

 zajištění podpory sportovní reprezentace ČR u svazů, které nejsou příjemci dotace ve výzvě REPRE 2019 

 pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí, 

 spolupráce s mezinárodní sportovní federací, 

 šíření pravidel, technických parametrů soutěží či sportovišť, 

 vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci daného sportovního odvětví včetně zahraničních stáží, 

 rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů, 

 budování sítě kvalifikovaných trenérů, 

http://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/
http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy
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 antidopingového programu, 

 zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování sportovního svazu a jím reprezentovaného sportovního 
odvětví, 

 zajištění činnosti odborných komisí zřízených sportovním svazem. 

Oprávnění žadatelé Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu splňující podmínky výzvy. 

Popis v katalogu  Katalog str. 516 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 
 

 

25. 1. 2019: OP INTERREG V-A Slovensko - Česká republika 2014-2020 – Fond 

malých projektů: PO 2, SC 2.1 - Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního 

dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu - VÝZVA č. 

2/FMP/6c/I, N 

Tematická oblast 

Občanská vybavenost 

Budování partnerství 

Životní prostředí 

Kultura 

Stručný popis 

Typy malých projektů přípustné ve výzvě: 

a) Investiční malé projekty 

Investiční malé projekty jsou ty, u kterých investiční náklady, tj. náklady z rozpočtové kapitoly 4 - Náklady na vybavení a 

rozpočtové kapitoly 5 – Investice dosahují nejméně 40,01 % z celkových nákladů malého projektu, ale nejsou vyšší než 

80,00 % z celkových nákladů malého projektu. Investiční malé projekty, jejichž výše investičních nákladů dosahuje 80,01 
% a více, nejsou přípustné. 

Investiční malé projekty, jejichž výše investičních nákladů nedosahuje alespoň 40,01 %, nejsou přípustné. 

 

b) Neinvestiční malé projekty 

Neinvestiční malé projekty jsou ty, u kterých investiční náklady, tj. náklady z rozpočtové kapitoly 4 - Náklady na 

vybavení a rozpočtové kapitoly 5 – Investice dosahují maximálně 40,00 % z celkových nákladů malého projektu. 
Neinvestiční malé projekty, které předpokládají více než 40,00 % investičních nákladů, nejsou přípustné. 

 

Typ malého projektu  Minimální celková výše příspěvku z EFRR Maximální celková výše příspěvku z EFRR 
a) investiční malé projekty  3 000 EUR  30 000 EUR 

b) neinvestiční malé projekty 3 000 EUR  20 000 EUR 

 
Výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu 

Malé projekty v ČR - 350 000 EUR 

Malé projekty v SR - 450 000 EUR 
 

Typy způsobilých aktivit: 
- Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s 

cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví. 

- Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, 

oddechové zóny). V rámci fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity. 

- Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní a 

přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu. 
- Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního 

dědictví, tj. spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví do ucelených produktů pro návštěvníky. 

- Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví. 

- Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví. 

- Řízení malého projektu (povinná aktivita). 

- Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita). 

Oprávnění žadatelé 

 stát a jeho rozpočtové a příspěvkové organizace řízené státem 

 veřejné vysoké školy 

 sdružení právnických osob z veřejné správy 

 vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem 

 obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí 

 nevládní organizace/neziskové organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 257 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-organizace-sportu-2019-sportovni-svazy-1
http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/
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31. 1. 2019: OP INTERREG V-A Slovensko - Česká republika 2014-2020 – PO 1, SC 

1.1: Zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení 

použitelnosti na trhu práce 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Povinné projektové aktivity v členění podle oprávněných typů aktivit: 
 Typ aktivity D) Podpora vytváření strategií, partnerství a regionálních "paktů" pro rozvoj lidských zdrojů, 

včetně celoživotního vzdělávání. 

 Projektová aktivita č. 1 - Vytvoření pracovní / expertní skupiny; 

 Projektová aktivita č. 2 - Schází / expertní skupiny; 

 Projektová aktivita č. 3 - Vytvoření partnerské sítě vzdělávacích institucí a regionálních zaměstnavatelů za 

účelem rozvoje lidských zdrojů v příhraničním regionu; 

 Projektová aktivita č. 4 - Zavádění nových řešení a přístupů v oblasti rozvoje lidských zdrojů; 
 

 Typ aktivity E) Zvyšování povědomí žáků a rodičů o nabídce vzdělávání prostřednictvím služeb kariérní 
orientace a poradenství, propagace a zvýšení atraktivnosti technických oborů a škol (řemeslné a přírodovědné 

obory). 

 Projektová aktivita č. 1 - uspořádány společného veletrhu předvádějícího vzdělávací aktivity a použitelnost na 
trhu práce (včetně pořízení stánků, jejich vybavení, propagačních materiálů, poplatků); 

 Projektová aktivita č. 2 - Vytvoření společné internetové prezentace; 
 

 Typ aktivity G) Tvorba společných programů celoživotního vzdělávání pro dospělou populaci, včetně 

zavádění nových přístupů ke zvyšování atraktivnosti a efektivnosti celoživotního vzdělávání pro firmy a 
jednotlivce. 

 Projektová aktivita č. 1 - Vytvoření sítě vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů k přenosu zkušeností, 
požadavků trhu práce na vzdělávací systém, zajištění odborných stáží přímo u zaměstnavatelů, sdílení 

potřebné infrastruktury, sdílení dat a informací; 

 Projektová aktivita č. 2 - Zajištění odborných stáží přímo u zaměstnavatelů. 
 

Minimální výše příspěvku z EFRR na projekt 50 000 EUR 
Maximální příspěvek z EFRR na projekt 200 000, - EUR 

Oprávnění žadatelé 

 stát a jeho organizační složky 

 územní samospráva a její organizační složky 

 organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí 

 nevládní (nestátní) neziskové organizace 

 komory a zájmová sdružení právnických osob 

 veřejné základní, střední a vysoké školy 

 soukromé základní a střední školy, jejichž souhrn příspěvků z veřejných zdrojů přesahuje 50% celkových 

příjmů školy 

 veřejné vzdělávací instituce 

 Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 

Popis v katalogu  Katalog str. 251 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 
 

 

31. 1. 2019: OP Zaměstnanost – PO III, SC 3.1.1: Výzva č. 059 - Mezinárodní mobilita 

a sociální začleňování znevýhodněné mládeže 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 8 000 000 CZK 

 

Podporovanými aktivitami jsou činnosti směřující k aktivizaci cílové skupiny a zvýšení její šance pro vstup na trh práce 
nebo do dalšího vzdělávání prostřednictvím mezinárodní mobility. 

 

Projekt bude realizován prostřednictvím 3 projektových fází: 
 přípravná fáze; 

 zahraniční stáž; 

 následná fáze. 

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=362


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – leden 2019  

 

 

36 

Oprávnění 
žadatelé 

- Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden 

- Agentury práce 
- Nestátní neziskové organizace / NNO 

- Kraje a obce a jimi zřizované organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 209 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 
 

31. 1. 2019: OP Doprava – PO II, SC 2.2: Výzva č. 65 - Podpora infrastruktury pro 

alternativní paliva 

Tematická oblast Infrastruktura pro alternativní paliva 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Podprogram 1b) – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 

 

Popis podporovaných aktivit 

Budování sítě nových veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic. 
 

Alokace výzvy 

Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 130 000 000 Kč 
 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): - max. 70 % ze způsobilých výdajů 

Fond soudržnosti pokryje veřejnou podporu do výše 100%. 

Vlastní zdroje žadatele: 
- min. 30 % ze způsobilých výdajů 

Oprávnění žadatelé Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem. 

Popis v katalogu  Katalog str. 184 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 
 

 

 

31. 1. 2019: Ministerstvo kultury ČR – Havarijní program 
Tematická oblast Obnova památek 

Stručný popis 

Program je určen na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické 

a celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických 

prací, komínů a hlavní římsy budovy). 
 

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž náklady (ať již celkové – víceleté nebo jednoroční) 

přesáhnou limit 2 mil. Kč bez DPH, nejde-li o případ zvláštního zájmu státní památkové péče, jako je např. urychlené 
odstranění škod vzniklých na kulturní památce živelnou událostí nebo požárem. 

Podíl vlastníka kulturní památky na úhradě nákladů spojených s provedením její obnovy by neměl být menší než 40%. 

Oprávnění žadatelé vlastník kulturní památky 

Popis v katalogu  Katalog str. 477 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

31. 1. 2019: Ministerstvo kultury ČR – Program péče o vesnické památkové 

rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny 

Tematická oblast Obnova památek 

Stručný popis 

Program se zaměřuje na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako 

jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově 

chráněných územích. 

Podíl vlastníka nesmí být menší než 20 %. Příspěvky od 80 tis. Kč, do 2 mil. Kč bez DPH. 

Oprávnění žadatelé vlastník (správce, jde-li o majetek České republiky) kulturní památky 

Popis v katalogu  Katalog str. 480 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-059-opz
http://web.opd.cz/vyzva-65/
https://www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html
https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-vesnicke-pamatkove-zony-a-krajinne-pamatkove-zony-284.html
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31. 1. 2019: OP Zaměstnanost – PO 2, IP 2.2, SC 2.2.1: Podpora procesu 

transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po 

transformaci (Výzva č. 089) 

Tematická oblast Infrastruktura pro sociální služby 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu: 10 000 000 CZK. 
 

Věcné zaměření 

Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a 
rozvoje nových služeb komunitního charakteru, ambulantních, terénních i pobytových, a nových typů péče, včetně 

rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových 

sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na začlenění uživatele ústavních služeb do 
běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými 

veřejně dostupnými službami. 

 

 A Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče 

 B Podpora implementace transformačního plánu (TP) a praktické realizace transformačního procesu 

zařízení 

 C Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního procesu pobytové 

služby sociální péče 

Oprávnění žadatelé 

 Kraje, obce a jimi zřizované organizace - obce jsou oprávněnými žadateli pouze pro aktivity A a B. 

 Poskytovatelé sociálních služeb - jsou oprávněným žadatelem pro všechny aktivity. 

 Nestátní neziskové organizace: 

 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

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

 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 V případě tohoto žadatele je povinné partnerství bez finančního příspěvku s příslušnými organizacemi, které 
se mají transformovat. NNO jsou oprávněným žadatelem pouze pro aktivitu A. 

Popis v katalogu  Katalog str. 204 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 
 

 

31. 1. 2019: OP ŽP – PO 5, SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a 

zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie - Výzva č. 100 

Tematická oblast Životní prostředí 
Využití OZE 

Stručný popis 

Popis podporovaných aktivit: 

 a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou 

EPC: 

 zateplení obvodového pláště budovy, 

 výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 

 realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality 

vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění apod.), 

 realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 

 realizace systémů využívajících odpadní teplo, 

 výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW 

využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, 
kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající 

obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, 

 instalace fotovoltaického systému, 

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

 

 b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo 

elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná 
čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 

využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace 

fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná 
budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací 

zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

https://www.esfcr.cz/vyzva-089-opz
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Oprávnění žadatelé 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí, 

 organizační složky státu, 

 státní organizace, 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 

veřejnoprávními subjekty, 

 veřejnoprávní instituce, 

 městské části hl. města Prahy, 

 příspěvkové organizace, 

 vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazky, 

 obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP 

PIK. 

Popis v katalogu  Katalog str. 55 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 
 

 

31. 1. 2019: OP PIK – OP 3, SC 3.6: SMART GRIDS II – Přenosová síť (individuální 

projekt) – předběžné žádosti 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Energie 

Stručný popis 

Cíl Výzvy 

Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné 

minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení 
konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR. Dotvoření plně funkčního a 

propojeného vnitřního trhu s elektřinou a zajištění spolehlivých vedení výkonů v rámci trhů s elektřinou v EU. 

 
Podporovanými aktivitami jsou: 

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace 

řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí). 

Oprávnění žadatelé Žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt - provozovatel přenosové soustavy; malý a střední podnik podle 

definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/20144 nebo velký podnik 

Popis v katalogu  Katalog str. 137 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

31. 1. 2019: OP PIK – OP 3, SC 3.6: SMART GRIDS II – Přenosová síť (velký projekt) – 

předběžné žádosti 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Energie 

Stručný popis 

Cíl Výzvy 
Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné 

minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení 

konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR. Dotvoření plně funkčního a 
propojeného vnitřního trhu s elektřinou a zajištění spolehlivých vedení výkonů v rámci trhů s elektřinou v EU. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace 

řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí). 

Oprávnění žadatelé Žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt - provozovatel přenosové soustavy; malý a střední podnik podle 

definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/20144 nebo velký podnik 

Popis v katalogu  Katalog str. 138 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/smart-grids-ii--prenosova-sit---v--vyzva---240522/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/smart-grids-ii--prenosova-sit---vi--vyzva---240532/
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31. 1. 2019: MMR ČR - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - dotační 

titul Územní plán 
Tematická oblast Plánování 

Stručný popis 

Hlavním cílem programu Podpora územně plánovacích činností obcí (dále jen „program“) je přispět ke koncepčnímu 

územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů. 

 
Alokace výzvy - 20 000 000,- Kč 

Podpora bude poskytována až do výše 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů akce, maximálně však do výše 400 tis. 

Kč na jeden územní plán. (Spolufinancování akce z rozpočtu kraje je možné, výše dotace ze státního rozpočtu spolu s 
prostředky z rozpočtu kraje nesmí přesáhnout 100% celkových uznatelných nákladů akce). 

 

Uznatelné náklady akce 

 výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem 

 výdaje na nákup služeb spojených s digitálním zpracováním územních plánů ve vektorové formě provedené 
projektantem, 

 daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 

 DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu 

Oprávnění žadatelé 
 obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou 

příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), která 
nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený před 1. 1. 

2007 zastupitelstvem obce.) 

Popis v katalogu  Katalog str. 361 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 
 

 

 

31. 1. 2019: Nadace ČEZ – Projekt stromy 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 
Sídelní zeleň 

Životní prostředí 

Stručný popis 

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů 
především nových a obnovovaných alejí a stromořadí. 

Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Stromy 

2019. 
Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč. 

Termín uzávěrky:  

 1. kolo:  2. 1. – 31. 1. 2019 pro jarní výsadbu 

 2. kolo:  1. 5. – 31. 5. 2019 pro podzimní výsadbu. 

Oprávnění žadatelé  Právnické osoby 

Popis v katalogu  Katalog str. 679 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 2019: Ministerstvo vnitra – AMIF: Výzva č. 18 - Podpora dobrovolných návratů 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Sociální služby 

Stručný popis 

Cílem opatření je komplexní podpora konceptu asistovaných dobrovolných návratů. Toto opatření sestává ze dvou 

základních pilířů. Zajištění obou pilířů je pro předkládaný projekt povinné: 

 informační kampaně o možnostech dobrovolných návratů mezi státními příslušníky třetích zemí 

pobývajícími na území ČR; 

 podpora realizace dobrovolných návratů včetně předodjezdové, tranzitní a popříjezdové asistence včetně 

reintegrační pomoci. 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/Uzemni-plany-pro-obce/Uzemni-plan-2019
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html
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Oprávnění žadatelé 

 Nestátní neziskové organizace: 

 spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve 

znění pozdějších předpisů; 

 ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; 

 fundace (nadace a nadační fond) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

 evidované právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 
společnostech). 

 2. Organizační složky státu: 

 subjekty, o kterých to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím zastupování v 
právních vztazích. 

 3. Mezivládní organizace: 

 se zastoupením v České republice 

Popis v katalogu  Katalog str. 469 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

1. 2. 2019: International Visegrad Fund 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Bydlení – infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Účelem Fondu je podporovat rozvoj užší spolupráce mezi smluvními stranami, posilovat pouta mezi státy smluvních 

stran a integrovat státy smluvních stran do Evropské unie. Jinými slovy, podporovat regionální spolupráci visegrádských 
zemí podporováním rozvoje společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční 

spolupráce. 

 

Standardní granty 

Podle schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech: kulturní spolupráce, 

vědecké výměny a výzkum, školství, výměny mladých lidí, přeshraniční spolupráce, podpora turismu. 
Při financování upřednostňuje Fond takové projekty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond nepodpoří 

projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce. 
Částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Standardních grantů je vyšší než 4.000 EUR. Finanční příspěvek 

Fondu může dosahovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. 

 

Malé granty 

V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech: kulturní 

spolupráce, vědecké výměny a výzkum, školství, výměny mladých, přeshraniční spolupráce, podpora turismu. 
Při financování upřednostňuje Fond takové projekty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond nepodpoří 

projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce. 

Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 4.000 EUR. 
Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. 

 

Strategické granty 

V rámci programu Strategických grantů mohou žádat o podporu pouze projekty, na kterých se podílí partneři 

(spolupořadatelé) ze všech čtyř Visegrádských zemí. Všichni partneři se musí aktivně podílet na projektové 

implementaci. Žadatelé ze zemí mimo V4 mohou žádat o grant za stejných podmínek, pokud se projekt tématicky týká 
visegrádské spolupráce. 

Částka udělená jednomu projektu je většinou mezi 40.000 a 200.000 EUR. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat 

maximálně 50% celkových nákladů na projekt.  
 

Projekty by měly být v souladu s následujícími prioritami: 

- Vytváření příznivějších podmínek pro vědecký výzkum 
- Evropský integrační process: Sdílení “visegrádského know-how” se sousedními region 

- Dobré vládnutí (Good Governance) ve veřejném sektoru 

- Propagace V4: Moderní přístupy k rozšiřování povědomí o visegrádské spolupráci 

Oprávnění žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci 

Popis v katalogu  Katalog str. 672 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

1. 2. 2019: MMR ČR – Podpora bydlení: Podprogram Podporované byty 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Bydlení – infrastruktura pro sociální služby 

https://www.mvcr.cz/clanek/amif-vyzva-20.aspx
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
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Stručný popis 

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního 

bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku 

zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav. 

 
Alokace výzvy: 350 000 000 Kč 

 

Dotační tituly 
I. PEČOVATELSKÝ BYT (PČB) 

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání 

nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb 
sociální péče. 

 

III. KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ (KODUS) 
Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, 

aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní 

způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti 
každého jedince. 

Oprávnění žadatelé 

Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným 

celkem; veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; 
evropská společnosti, družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a 

náboženských společnostech. 

Popis v katalogu  Katalog str. 339 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

5. 2. 2019: MMR ČR – Podpora bydlení: Podprogram Bytové domy bez bariér 
Tematická oblast Občanská vybavenost - Bydlení 

Stručný popis 

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do 

výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické 
předpoklady. 

 

Parametrem podprogramu je: 
a) počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu; 

b) počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah; 

c) počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem. 
 

Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v 

přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu. 
 

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však: 

a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu; 
b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu. 

Oprávnění žadatelé 

 vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo  

 společenství vlastníků, nebo 

 vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství 

vlastníků nevzniklo 

Popis v katalogu  Katalog str. 339 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

5. 2. 2019: MMR ČR – Podpora bydlení: Podprogram Technická infrastruktura 
Tematická oblast Občanská vybavenost - Bydlení 

Stručný popis 

Cílem podprogramu Technická infrastruktura je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu 
bytových domů nebo rodinných domů. 

 

Parametrem podprogramu je počet zainvestovaných stavebních pozemků určených pro následnou výstavbu bytových 
nebo rodinných domů. 

 

Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na konkrétní akci. 
Příjemcem dotace je obec. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek. 

Oprávnění žadatelé  obec 

Popis v katalogu  Katalog str. 337 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

https://www.mmr.cz/getmedia/5e257caf-1dbb-466a-b1bc-e73b6679e425/vyzva_PB.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/ab192cc6-f6fe-4e22-982f-edb02c9b9e39/vyzva_BDBB_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/c4c54e1c-c5ea-4674-9e8e-760e4a4614cc/vyzva_TI_1.pdf.aspx?ext=.pdf
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6. 2. 2019: Program přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 2014 – 2020 – FMP: 

PO 3, SC 3.1: Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a 

regionálních aktérů – výzva č. 3 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Projekty budování „smart administration“ 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Neinvestiční malé projekty 
Neinvestiční malé projekty jsou ty, u kterých investiční náklady, tj. náklady z rozpočtové kapitoly 4 - Náklady na 

vybavení a rozpočtové kapitoly 5 – Investice dosahují maximálně 40,00 % z celkových nákladů malého projektu. V 

těchto malých projektech nemohou být realizovány stavební investice. Neinvestiční malé projekty, které předpokládají 
více než 40,00 % investičních nákladů, nejsou přípustné. 

 

Investiční malé projekty nejsou v této prioritní ose povoleny. 
 

Dále platí: 
a) Pokud je část výdajů v neinvestičním malém projektu označená za neuznatelné, Správce vyzve žadatele, zda si 

náklady uhradí z vlastních zdrojů, pokud žadatel nebude souhlasit, malý projekt bude vyřazen. 

b) Pokud je část výdajů v neinvestičním malém projektu po hodnocení nebo po projednání v Regionálním výboru 

označená za neuznatelné, a pokud poměr kapitol rozpočtu MP 4 a 5 k celkovým způsobilým výdajům v neinvestičním 

projektu stoupne nad 40,00 %, bude malý projekt vzhledem k nesplnění podmínek výzvy vyřazen. 

c) Pojem investiční výdaje používaný ve FMP je definovaný v regionální dokumentaci FMP a neodpovídá definici 
investičních výdajů v zákonech o účetnictví jednotlivých zemí. 

 

Výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu: 
Malé projekty v ČR - 420 000 EUR 

Malé projekty v SR - 550 000 EUR 

 
Minimální celková výše příspěvku z EFRR - 3 000 EUR 

Maximální celková výše příspěvku z EFRR - 20 000 EUR 

Oprávnění žadatelé 

 stát a jeho rozpočtové a příspěvkové organizace řízené státem 

 veřejné vysoké školy 

 sdružení právnických osob z veřejné správy 

 vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem 

 obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí 

 nevládní organizace/neziskové organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 259 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

7. 2. 2019: MMR ČR – Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou 

zónou 
Tematická oblast Občanská vybavenost - Bydlení 

infrastruktura 

Stručný popis 

 Podprogram Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 

Cílem podprogramu je podpořit rozvoj nájemního bydlení v území dotčeném působením velkého investora s rychle 

rostoucí nabídkou pracovních příležitostí. Zvýšení počtu nájemních bytů určených pro trvalé bydlení přispěje ke 

zlepšení životních podmínek v obcích, které se bez potřebné infrastruktury potýkají s nadměrným přílivem pracovní 
síly. Disponibilní nájemní byty umožní i nárůst trvale bydlících obyvatel s dopadem na rozpočty místních samospráv, 

kterým se tak rozšíří možnosti ke zvyšování bezpečnosti, ke zlepšování životního prostředí a k dalšímu rozšiřování 

potřebných služeb pro své občany. 
Podpora bude poskytována na území obcí do 40 tisíc obyvatel v oblastech se strategickou průmyslovou zónou. 

 

 Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 

Cílem programu je podpořit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou bytovou výstavbu v území dotčeném 

působením velkého investora. Jedná se o území, kde dochází k disproporci mezi rychle rostoucí nabídkou pracovních 

příležitostí a nízkou nabídkou trvalého bydlení. Zvýšení počtu bytů v bytových či rodinných domech přispěje ke zvýšení 

počtu trvale hlášených obyvatel, snížení dojížďky za prací a omezení přechodného ubytování. Dojde tak ke zlepšení 

životních podmínek v obcích, které se bez potřebné infrastruktury potýkají s nadměrným přílivem pracovní síly. 

Zvýšení nabídky zainvestovaných pozemků přispěje k nárůstu trvale bydlících obyvatel s dopadem na rozpočty místních 
samospráv, kterým se tak rozšíří možnosti ke zvyšování bezpečnosti, ke zlepšování životního prostředí a k dalšímu 

rozšiřování potřebných služeb pro své občany.  

Podpora bude poskytována na území obcí do 40 tisíc obyvatel v oblastech se strategickou průmyslovou zónou. 

Oprávnění žadatelé  obec ve vymezeném území. 

Popis v katalogu  Katalog str. 340 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-podpora-bydleni-v-oblastech-se-strateg-(1)
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7. 2. 2019: Finanční mechanismus EHP a Norska – PO 1: Sociální dialog – důstojná 

práce 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 
Informační společnost 

Budování partnerství 

Stručný popis 

Cíl programu - Posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a 

veřejnými orgány a podpora důstojné práce 

 

Dne 7. listopadu 2018 byla vyhlášena avizovaná výzva k předkládání návrhů projektů v Programu na podporu důstojné 

práce a tripartitního dialogu. Výzva je otevřená pro všech 11 evropských zemí (Bulharsko, Chorvatsko, Česká 
republika, Pobaltské státy, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko; v budoucnu se připojí i Kypr a Maďarsko), 

které jsou do tohoto Programu zapojeny. 

 
Hlavním cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými 

organizacemi a veřejnými orgány a také podpora důstojné práce. Program dále podporuje sociální dialog a přispívá k 

lepší připravenosti zemí na výzvy související s vysokou nezaměstnaností a zajištěním principů důstojné práce v úzké 
spolupráci s partnery z Norska. 

 

Je také možné stále žádat navíc ještě o podporu zahraničních pracovních cest v rámci programu. Cílem těchto cest je 

navázání bilaterálních vztahů mezi subjekty z Norska a České republiky, návštěva možných projektových partnerů a 

příprava společné projektové žádosti. Veškeré informace k oběma výzvám naleznete pod výše uvedeným odkazem. 

Oprávnění žadatelé  Viz výzva 

Popis v katalogu  Katalog str. 309 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

10. 2. 2019: MV ČR - Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 

2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Projekty obcí na integraci cizinců mohou být realizovány v obcích, městech nebo městských částech, kde dochází ke 

krizovému vývoji – aktuálnímu nebo potenciálnímu – ve vztazích mezi cizinci a místními obyvateli, zejména pak v 

lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců. Projekty musí být souborem intenzivních a komplexních integračních 

aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů.  

 

Cílovou skupinou projektů jsou cizinci především z třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a většinová společnost v dané obci, 
městě či městské části. Ve výjimečných případech mohou být součástí cílové skupiny (jako doplňková cílová skupina) 

také občané zemí EU a držitelé mezinárodní ochrany (nad rámec podpory poskytované Státním integračním programem).  

Projekt může sestávat z dílčích projektů poskytovatelů konkrétních integračních aktivit/služeb v rámci projektu. 

Oprávnění žadatelé 
- Město 

- Obce 
- Městská část 

Popis v katalogu  Katalog str. 467 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

11. 2. 2019: MV ČR – Integrace cizinců 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Informační společnost 

Stručný popis 

Podporovány v rámci výzvy budou pouze tyto oblasti: 

 Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy, 

 Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a 
podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP, 

 Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP, 

 Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů, 

 Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců, 

 Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba 

indikátorů integrace, 

 Aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny. 

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/socialni-dialog/aktuality/2018/vyhlaseni-vyzvy-v-programu-na-podporu-du-2617
https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
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Oprávnění žadatelé 

 podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. spolky vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů), ústavy, nadace a nadační fondy vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelová zařízení registrovaných církví a náboženských 
společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve 
znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení, 

 podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné instituce, zřízené na základě zákona č. 
341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 

 podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti 
je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a sociálních služeb a poskytování 

sociálně-právní ochrany dětí. 

Popis v katalogu  Katalog str. 466 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

14. 2. 2019: Dotační program JMK - Podpora boje proti suchu, zadržení vody v 

krajině a následné péče o zeleň na území JMK 

Tematická oblast 
Životní prostředí 
Občanská vybavenost 

Péče o vodní ekosystémy 

Stručný popis 

Účelem dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a 

retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a 

zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě 
a pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy. Současně je dotační program zaměřen na následnou a 

odbornou péči o zeleň (stromy a keře), která byla vysazena v rámci realizovaných projektů, a kde žadatel pečuje o zeleň 
jako řádný hospodář. 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci 
dotačního programu činí 8 000 000 Kč, a z toho: 

a) v dotačním titulu 1: 6 000 000 Kč, 

b) v dotačním titulu 2: 2 000 000 Kč. 
 

 

Dotační titul 1 – Boj proti suchu a zadržení vody v krajině – je zaměřen na podporu hospodaření s povrchovou a podzemní 
vodou v území, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření 

 

Dotační titul 2 – Následná péče o zeleň – je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci 
realizovaných projektů 

Oprávnění 

žadatelé 

V dotačním titulu 1 může být žadatelem: 
a) obec na území Jihomoravského kraje, 

b) dobrovolný svazek obcí1, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, 

c) veřejnoprávní instituce, 
d) vysoká škola, škola a školské zařízení, 

e) církev a náboženská společnost, 

f) drobný zemědělský podnikatel, pokud má ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo mu svědčí jiný právní vztah k 
pozemku, na kterém bude realizovat podporované aktivity. 

 
V dotačním titulu 2 může být žadatelem tato právnická osoba: 

a) obec na území Jihomoravského kraje, 

b) dobrovolný svazek obcí1, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, 
c) vysoká škola, škola a školské zařízení.. 

Popis v katalogu  Katalog str. 632 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

15. 2. 2019: OP Doprava – PO 2, SC 2.2 -  Podpora infrastruktury pro alternativní 

paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic (výzva č. 67) 

Tematická oblast Infrastruktura pro dopravu 

Životní prostředí  

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6785-506-Podpora+boje+proti+suchu+zadrzeni+vody+v+krajine+a+nasledne+pece+o+zelen++na+uzemi+Jihomoravskeho+kraje+v+roce+2019.aspx
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Stručný popis 

Popis podporovaných aktivit - Budování veřejně přístupných dobíjecích stanic. 

 

Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 174 000 000 Kč 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): - max. 70 % ze způsobilých výdajů 

Fond soudržnosti pokryje veřejnou podporu do výše 100%. 

Vlastní zdroje žadatele: - min. 30 % ze způsobilých výdajů  

Oprávnění žadatelé Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem. 

Popis v katalogu  Katalog str. 184 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

15. 2. 2019: MMR ČR -  Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu 
Tematická oblast Infrastruktura pro cestovní ruch  

Stručný popis 

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

služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Dále program podpoří rozprostření 
turistů i mimo nejnavštěvovanější místa ČR a nabídku aktivit i mimo hlavní sezónu. 

 

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT): 

 DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit 

Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hippo, 

vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na 
území 2 krajů. (Poznámka: požadavek na rovnoměrné rozmístění výstupů mezi zapojené kraje.) 

 

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

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. 

Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v 

neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým 
specifickým cílovým skupinám. Podporovány budou i podnikatelské aktivity navazující na již vytvořenou veřejnou 

infrastrukturu. 
 

 DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu provozované a spravované 
nepodnikatelskými subjekty, respektive podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury. V rámci 

této oblasti podpory bude také podporováno i zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení 

stávající veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám. 

 

Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % 

rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018. Celková alokace výzvy 
podprogramu č.117D72100 je 150 mil. Kč.  

Oprávnění žadatelé 

 Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit (projekt realizovaný min. 2 krajích) 

 územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných 

krajem), 

 mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce na 
realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu1), 

 oblastní organizace destinačního managementu, 

 geoparky, 

 NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu, 

 podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark,  

 církve a náboženské společnosti. 

 

 Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

 podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) 

  
 Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 

 územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí), 

 provozovatelé turistických informačních center (TIC), 

 geoparky, 

 NNO provozující atraktivity cestovního ruchu, 

 Organizace destinačního managementu, 

 mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností), 

 církve a náboženské společnosti. 

Popis v katalogu  Katalog str. 356 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://web.opd.cz/vyzva-67/
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2019-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk
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15. 2. 2019: MMR ČR - Podpora architektonických a urbanistických soutěží 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Kulturní akce, setkávání 

Stručný popis 

Hlavním cílem programu „Podpora architektonických a urbanistických soutěží“ je přispět ke kvalitě staveb, veřejných 
prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží. 

 

Věcné cíle programu jsou: 
1. zajistit kvalitnější výběr projektantů architektonických a urbanistických děl, 

2. zvýšit počet architektonických a urbanistických soutěží v České republice, 

3. plnit příslušná opatření Politiky architektury a stavební kultury České republiky. 
 

Alokace výzvy - 5 000 000,- Kč 

Podpora bude poskytována až do výše 50 % souhrnné výše cen a odměn uvedených v soutěžních podmínkách, 
maximálně však do výše 400 tis. Kč na jednu soutěž. 

 

Uznatelné náklady akce 
Náklady na ceny a odměny uvedené v soutěžních podmínkách. 

15. 2. 2019: MMR ČR -   Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2019 

Tematická oblast Infrastruktura pro cestovní ruch  

Stručný popis 

Podpořeny budou 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. 
 

Celková alokace výzvy podprogramu č.117D72200 je 100 mil. Kč. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných 

nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce.  
 

Podprogram je členěn na dotační tituly (DT): 

 Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů 

Tato oblast podpory je zaměřena na podporu aktivit krajských organizací destinačního managementu (nebude podporován 

provoz). Krajské organizace destinačního managementu jsou organizace zaměřené na propagaci kraje na blízkých trzích (i 

příhraničních), koordinaci marketingových aktivit na celém území kraje, poskytování servisu lokálním a oblastním 
organizacím destinačního managementu působícím na území kraje, zabezpečení aktivit v území nepokrytém aktivitami 

organizací destinačního managementu a v neposlední řadě i implementaci aktivit vycházejících z krajských strategických 

dokumentů, náležících do kompetence krajské DMO. 
 

 Dotační titul č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní úrovni 

Z pohledu cestovního ruchu je destinace místem střetávání nabídky s poptávkou, tedy místa kam ve skutečnosti 
návštěvníci cestují, kde pobývají a kde konzumují služby cestovního ruchu včetně služeb navazujících. 

 

 Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni 

Oblast podpory je zaměřena na podporu tvorby národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu, realizaci 

zastřešujících marketingových kampaní na průřezové aktivity (formy cestovního ruchu) dle zaměření žadatele (napříč kraj 

a územím ČR). 
Podporované aktivity musí mít vazbu na marketingový plán případně marketingové téma pro příslušné období realizace 

projektu případně vazbu na produktová témata České centrály cestovního ruchu – CzechTourism (dále také „agentura 

CzechTourism“, „CzechTourism“, „CzT“).  

Oprávnění žadatelé 

 Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů 

 certifikované (registrované) krajské DMO (DMO – organizace destinačních managementů mající různou 
právní subjektivitu),  

 útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ (např. krajské oddělení cestovního ruchu) v případě, že 
certifikovaná (registrovaná) krajská DMO neprokáže min. 1 rok činnosti (tj. 12 měsíců). 

 útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ (např. krajské oddělení cestovního ruchu) v případě, že v kraji 
nepůsobí krajská DMO – podmínkou je doložení povinné přílohy – usnesení rady, že bude krajská DMO 

založena, nejpozději do 12 měsíců. 

 Dotační titul č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni 

 registrované / certifikované oblastní Organizace destinačního managementu. 

 Dotační titul č. 3 - Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni 

 zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních 

produktů cestovního ruchu, 

 registrované / certifikované oblastní a krajské organizace destinačního managementu realizující nadregionální 
produkt. 

Popis v katalogu  Katalog str. 358 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2019-Marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu
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Předmětem soutěže jsou návrhy: 

 výhradně staveb a veřejných prostranství (včetně stavebních úprav staveb a veřejných prostranství) 

financovaných z veřejných rozpočtů, 

 nebo koncepcí území (pro následné zadání územní studie, územního plánu či regulačního plánu 

pořizovaného orgány obce). 
 Účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu a zároveň potencionálního zhotovitele (jde o soutěž 

projektovou): 

 projektové dokumentace stavby, souboru staveb nebo veřejného prostranství (včetně stavebních úprav staveb 
a veřejných prostranství), 

 nebo územní studie, územního plánu či regulačního plánu pořizovaného orgány obce 

Oprávnění žadatelé  obec  

Popis v katalogu  Katalog str. 362 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

15. 2. 2019: Ministerstvo vnitra - Programy prevence kriminality na místní úrovni 

na rok 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Prevence rizik 

Stručný popis 

Priority Programu PK 2019 jsou: 

 Systém prevence kriminality. 
 Pomoc obětem trestné činnosti. 

 Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže. 

 Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách. 
 Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, 

nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.). 

 
Dotace jsou určeny na investiční a na neinvestiční projekty. Investičními projekty se rozumí akce na pořízení nebo 

technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku2, v rozsahu: 
a) kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících), 

b) zabezpečovací soubory, 

c) vyhodnocovací soubory, 
d) mříže, 

e) osvětlení rizikových míst, 

f) oplocení rizikových míst, 
g) software pro bezpečnostní a preventivní účely, 

h) hardware pro bezpečnostní a preventivní účely, 

i) sportovní hřiště a plácky. 
Projekty, které nelze podřadit pod předchozí větu, jsou projekty neinvestiční. 

 

Součástí Programu PK 2019 je i nadále podpora projektu Bezpečnostní dobrovolník, pro který byl dříve (do r. 2017) 
vypisován samostatný dotační titul. 

Oprávnění žadatelé  kraj, obec nebo DSO 

Popis v katalogu  Katalog str. 465 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

22. 2. 2019: Ministerstvo zemědělství - Údržba a obnova stávajících kulturních 

prvků venkovské krajiny 

Tematická oblast Obnova památek 

Stručný popis 

Zaměření programu  

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních 
památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět 

dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel. 

 
Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a 

sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské 

činnosti. Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu 
ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.  

 

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč. 
Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč. 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/Architektonicke-a-urbanisticke-souteze
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2019.aspx
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Oprávnění žadatelé 

a) v obci do 2 000 obyvatel 

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

 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. 

 
b) v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel 

 obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5 000 obyvatel, přičemž se 
předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o 

obcích pro zřízení osadního výboru , 

 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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 393 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 2. 2019: Ministerstvo zemědělství -  Podpora konkurenceschopnosti 

agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa (podprogram 129 312) 

Tematická oblast Podpora zemědělství - infrastruktura  

Stručný popis 

Cílem programu je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), 
modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav. 

 

Podprogram 129 312 - Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí - II. etapa: 
Předmět podpory: 

 Podpora obnovy a budování závlahového detailu 

 pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám (závlahový detail) v souladu s platnými 
Pravidly. 

 
 b) Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí 

 výstavba a obnova čerpacích stanic, 

 výstavba a obnova odběrných objektů, 

 výstavba a obnova trubních rozvodů a závlahových kanálů, 

 výstavba a obnova závlahové nádrže, 

 řídící a optimalizační systémy závlahových soustav, například měřící a regulační zařízení, automatizační a 
řídící zařízení, komunikační zařízení, meteorologické přístroje a čidla půdní vlhkosti.  

Oprávnění žadatelé 

 zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě v souladu se 
zákonem nebo podnikatelský subjekt - právnická osoba provozující závlahové zařízení sloužící pro 

zemědělskou prvovýrobu, který je alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými prvovýrobci 

 pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců může být příjemcem fyzická osoba, 

které ke dni podání žádosti není více než 40 let, nebo právnická osoba, která je řízena mladým zemědělcem, 
který splňuje definici příjemce dotace - fyzické osoby nebo fyzická osoba, kterou mladý zemědělec řídí, tj. pln 

funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50 % minimálně po dobu 

vázanosti realizace projektu nebo zemědělec, který zahájil činnost během pěti let před datem podání žádosti o 
podporu. 

 Státní pozemkový úřad 

Popis v katalogu  Katalog str. 381 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

28. 2. 2019: MMR ČR -  Podpora rozvoje a obnovy venkova 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infranstruktura  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-2/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/
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Stručný popis 

Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a 

zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. 

Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji 

obcí v souladu s místními tradicemi. 

Výše alokace pro tuto výzvu je 910 mil. Kč. 
 

Dne 21. listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (dále jen „podprogramu“) pro dotační titul: 
 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací 

 

 
 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

Podporovány budou akce zamřené na: 

- na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny 

tělesné výchovy, 
- na obnovu školních tělocvičen. 

 

 

 117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: 

- propustků 

- mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti 

- parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí 

- zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy 

 
 117d8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

Budou podporovány akce zaměřené na: 

- obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, 

školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby 
apod.), 

- komplexní úpravu veřejných prostranství, 

- obnovu a zřizování veřejné zeleně, 

- rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, 

- obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení, 

- přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice 

roku. 
 

 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná 
se o: 

- Kulturní domy 

- Obecní domy 

- Multifunkční domy 

- Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod. 

 

 117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, 

které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb 

jako: 
- kaple, kaplička, márnice, 

- socha, 

- boží muka, kříž. 

 

Dále pak na obnovu: 
- prostoru hřbitovů, 

- hřbitovní zdi. 

 

 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich 
užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování 

ekonomické činnosti. 

Jde především o: 
- obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, 

- obnovu obecních koupališť lokálního charakteru, 

- obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek), 

- obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní 

a spolkovou činnost). 

 
 117d8210I Podpora dostupnosti služeb 

Uznatelné náklady jsou: 

- rekonstrukce objektu, 

- v případě prostoru určeného pro obchod – základní technické vybavení (mrazáky, chladící technika), 

- pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny. 
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 117d8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí. 

Podporovány budou akce zaměřené na: 

- prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, 

- výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, 

- odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce  

Oprávnění žadatelé 

 

- obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a 

zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 
 

- obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), která je zřizovatelem základní školy. 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 
 

- obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a 

zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 
 

- obec, která v soutěži Vesnice roku 2018 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová, resp. se umístila v 

celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže. Obec musí 
mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 

 
- obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a 

zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 

 
- obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a 

zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

 

 
- obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a 

zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 

 8 je účastníkem podprogramu: 
- obec do 1000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a 

zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, 

- dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb. obecní zřízení. 

Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový 
dokument. 

 

 

- obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a 

zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

- dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se 128/2000 Sb. o obcích, a to pouze v případě, že 

žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí 

mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument 

Popis v katalogu  Katalog str. 344 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

28. 2. 2019: MMR ČR -  Euroklíč 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností 
pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a 

schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“ a současně 

bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. 
 

Podpora se poskytuje ve formě systémové neinvestiční dotace až do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných 

nákladů akce. 

 

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup 
příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce. Dále na označení 

míst opatřených Eurozámkem, návrh a tisk průvodců po místech osazených Eurozámky. 

Oprávnění žadatelé - NNO v ČR 

Popis v katalogu  Katalog str. 351 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-%285%29/EUROKLIC-2019
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28. 2. 2019: MMR ČR -  Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sport 
Místní komunikace 

Stručný popis 

Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a 

zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. 
 

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich 

užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování 
ekonomické činnosti. 

 

Dotační tituly: 

 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací 

Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. 
 

 117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. 

 

Výše alokace pro tuto výzvu je 350 mil. Kč.  

Oprávnění žadatelé - Obec s 3 001 – 10 000 obyvateli, která je zřizovatelem základní školy 

Popis v katalogu  Katalog str. 348 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

28. 2. 2019: MMR ČR -  Podpora obcí s více než  10 000 obyvateli 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Místní komunikace 

Stručný popis 

Dotační titul: 

 117d8230A Podpora obnovy místních komunikací 

 

Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj měst, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit 

atraktivitu obecního prostoru.  

 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: 

 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně 

zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; 

 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; 

 napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce 

 dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 

 obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z 
této komunikace), 

 obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a 
parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů. 

 
Výše alokace pro tuto výzvu je 190 mil. Kč. Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných 

nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 15 mil. Kč.  

Oprávnění žadatelé 
- obec s více než 10 000 obyvateli, není statutárním městem a zároveň není oprávněným žadatelem obec, která je 

zahrnuta v řešení ITI a IPRU. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 

Popis v katalogu  Katalog str. 349 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

28. 2. 2019: MMR ČR -  Podpora při odstraňování bariér v budovách domů s 

pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů pro rok 2019 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-vice-nez-10-000-obyvatel
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Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách 
městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců 

bezbariérových tras v obcích a městech. 

 

 Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou 

Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: 

- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, 
- odstraňování bariér uvnitř budov, 

- bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, 

- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. 
 

 Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů 

Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: 
- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, 

- odstraňování bariér uvnitř budov, 

- bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, 
- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. 

 

Dotace je poskytována do výše 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, dolní limit dotace ze státního rozpočtu 

činí 100 000,- Kč. 

Oprávnění žadatelé - obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny 

Popis v katalogu  Katalog str. 350 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

28. 2. 2019: MMR ČR - Podpora revitalizace území: Demolice budov v sociálně 

vyloučených lokalitách 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro bydlení  

Stručný popis 

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice 
objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu 

než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území 

tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální 
segregací. 

 

Podprogram je rozdělen na následující dotační tituly: 
 Dotační titul č. 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého 

a Karlovarského kraje dále jen „ DT1“; 

 
 Dotační titul č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů 

uvedených v dotačním titulu 1dále jen „DT2“. 

 
Předmětem podpory jsou objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí ve špatném technickém 

stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení. 

 
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.  

Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem: 

- Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů, 
- Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů, 

- Obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, 

- Kraje - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů. 

Oprávnění žadatelé 

- obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle 

Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. 

- obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti 

území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. 

- obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL. 

- kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici, která leží na území obce, která se nachází ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně 
vyloučených lokalit v ČR 

Popis v katalogu  Katalog str. 351 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-%285%29/Odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
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28. 2. 2019: Ministerstvo kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  
Tematická oblast Obnova kulturních památek 

Stručný popis 

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají 

mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České 

republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v 
kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, na úpravy veřejných prostranství, na pořízení stavebně-

historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. 

Oprávnění žadatelé vlastníci kulturní památky 

Popis v katalogu  Katalog str. 475 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

28. 2. 2019: Ministerstvo životního prostředí – Program péče o krajinu, 

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

Stručný popis 

Finanční prostředky se přiznávají na realizaci těchto opatření: 

Péče o zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany v ptačích 
oblastech a evropsky významných lokalitách a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v předmětných územích. 

 

Předměty podpory: 
 -A.1 Neinvestiční opatření k podpoře předmětů ochrany ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných 

pásmech, 

 -A.2 Neinvestiční opatření k podpoře zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve zvláště chráněných 
územích a jejich ochranných pásmech, 

 -A.3 Neinvestiční opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit 

 -A.4 Neinvestiční opatření k zajištění povinností státu plynoucích z právních předpisů vztahujících se ke státní 
správě zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, včetně navrhovaných. 

 -A.5 Neinvestiční opatření k zajištění povinností státu realizovaná z titulu §68 zákona č. 114/1992 Sb. 

(nevztahuje se na typy opatření 1 a 2a) 

Oprávnění žadatelé 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

- Správa Krkonošského národního parku 

- Správa Národního parku České Švýcarsko 
- Správa Národního parku Podyjí 

- Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 

- Správa jeskyní České republiky 

Popis v katalogu  Katalog str. 439 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

28. 2. 2019: OP VVV – PO III, IP 1, SC 1, 2, 5: Výzva č. 02_18_067 - Implementace 

strategie digitálního vzdělávání II  

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro vzdělávání 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Specifický cíl 

SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 
SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 

 

Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální 
gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových 

aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků 

(možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i 
studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření 

příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií. 

 
Povinná aktivita: 

 

 
Povinně volitelné aktivity: 

Výzva obsahuje 4 povinně volitelné aktivity, z nichž žadatel vybírá vždy právě jednu. 

 

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
http://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu_vyzva_2015
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ta č. 3: Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/ paměťovými institucemi, 

science centry a ekocentry 

 

axe škol 

 
Alokace na výzvu - 500 000 000 Kč. 

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč 

Maximální výše výdajů: pro aktivitu č. 2: 10 000 000,- Kč 
                                      pro aktivitu č. 3: 15 000 000,- Kč 

                                      pro aktivitu č. 4: 10 000 000,- Kč 

                                      pro aktivitu č. 5: 10 000 000,- Kč 

Oprávnění žadatelé 

Aktivita č. 2 

 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku nezřizované 

organizačními složkami státu. 

 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku zřizované 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona.1 

 Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

 Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Územní samosprávné celky. 

 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 

 Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob). 

 Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana 

zájmů obcí a krajů. 
 

Aktivita č. 3 

 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku nezřizované 
organizačními složkami státu. 

 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku zřizované 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona. 

 Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

 Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Územní samosprávné celky. 

 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 

 Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob). 

 Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana 

zájmů obcí a krajů. 

 Žadatelem může být v případě výběru aktivity č. 3 pouze subjekt, který disponuje 

expozicemi/sbírkami/knižním fondem, které jsou běžně otevřeny a přístupny veřejnosti. 
 

Aktivita č. 4 

 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku nezřizované 
organizačními složkami státu. 

 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku zřizované 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona. 

 Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

 Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. 

 Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Územní samosprávné celky. 

 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 
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 Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob). 

 Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana 
zájmů obcí a krajů. 

 
Aktivita č. 5 

 Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku nezřizované organizačními složkami 
státu. 

 Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku zřizované Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona. 

Popis v katalogu  Katalog str. 160 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

 

 

28. 2. 2019: OP PIK – Program podpory SPOLUPRÁCE 

Tematická oblast Podpora podnikání 

Věda a výzkum 

Stručný popis 

Dotace na podporu vytváření klastrů a technologických platforem 

 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

1) Klastry    

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

podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru; výsledky VaV aktivit musí 
být využitelné především malými a středními podniky a budou pro ně představovat ekonomický přínos 

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

výzkumu, vývoje a inovací 
c) internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních 

sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy apod. 

d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, 
sdílení znalostí marketing, networking apod. 

 

2) Technologické platformy (TP) 

a) koordinační činnosti vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích - v oblasti 

řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného dovětví a uplatnění nových technologií; navázání 

hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a 
podniků do jejich činnosti; koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přistupu do 

programu Horizont 2020 a dalších evropských programů. 
b) aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho 

rozvoje, sdílení znalostí a informací, další rozpracování strategických dokumentů, iniciace výzkumných a vývojových 

projektů. 
 

3) Kooperační inovační sítě 

podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci malých a středních podniků; podpora je určena na 
správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; kooperační inovační sítě nemají 

samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací 

Min. počet partnerů je předpokládán v rozsahu 3-4 malých a středních podniků, účast dalších partnerských subjektů a 
organizací není omezena. Další podmínky budou stanoveny v jednotlivých výzvách. 

 

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - stavby, technické zhodnocení, stroje a zařízení, SW, licence, nájem 

(pouze u aktivity 1b) 

 osobní náklady, služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. zejména 
osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro účely 

výzkumného projektu (pouze u aktivity 1a) 

 Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference 

(aktivity 1c, 1d), nájem, správa zařízení klastru, materiál (pouze aktivita 1d) 
 

Výše dotace: 500 tis. - 40 mil. Kč 

Oprávnění žadatelé 

Malý podnik, Střední podnik 

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

malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a 
organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory 

musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení 

konkurenceschopnosti. 

 Pro aktivitu 3) mohou být příjemcem podpory podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí 

či subjekty inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, inovační centra, oborová sdružení apod). pro 

klastry, občanská sdružení, sdružení právnických osob, výzkumné organizace. 

Popis v katalogu  Katalog str. 113 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii/text-vyzvy.htm
http://www.oppik.cz/dotacni-programy/spoluprace
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28. 2. 2019: OP Životní prostředí – PO 1, SC 1.1: Snížit množství vypouštěného 

znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos 

znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod – Výzva č. 80 
Tematická oblast Životní prostředí 

Kanalizace a ČOV 

Stručný popis 

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

 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, 

výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod 

včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou 
podporovány), 

 aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. 

 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 370 mil. Kč. Celková 

alokace je pro jednotlivé ITI strategie rozdělena následovně: ITI Plzeňské metropolitní oblasti 200 mil. Kč a ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace 170 mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé 

 

 

 
 

 

Popis v katalogu  Katalog str. 24 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

28. 2. 2019: OP ŽP – PO 3, SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití 

odpadů (výzva č. 104) 
Tematická oblast Životní prostředí 

Odpadové hospodárství 

Stručný popis 

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

podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, 

podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. 
 

Popis podporovaných aktivit: 

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

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

související infrastruktury. 

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

související infrastruktury 

. 

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých přímých realizačních 
výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je 

vyhlášena ve výši 800 mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé 

Podporovaná aktivita 3.2.1 – Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků): pouze veřejné subjekty (kraje, 
obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními 

veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty). 

 
Ostatní aktivity a typové projekty: 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí, 

 organizační složky státu, 

 státní podniky, 

 státní organizace, 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 
veřejnoprávními subjekty, 

 veřejnoprávní instituce, 

 městské části hl. města Prahy, 

 příspěvkové organizace, 

 vysoké školy, školy a školská zařízení, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

 podnikatelské subjekty, 

 obchodní společnosti a družstva, 

 fyzické osoby podnikající. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/80-vyzva
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Popis v katalogu  Katalog str. 35 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

28. 2. 2019: MZe ČR - Podprogram 129 312: Podpora obnovy a budování 

závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí – II. etapa 

Tematická oblast Životní prostředí 

Voda v krajině 

Stručný popis 

Cílem programu je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), 
modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav. 

 

Implementací programu by mělo být dosaženo snížení potřeby vody na závlahy, energetické i personální náročnosti 
provozu závlahových soustav, větší flexibility závlahových systémů při plnění rozdílných požadavků na závlahové 

systémy a snížení celkové spotřeby vody na závlahovou dávku. 

 
Podprogram 129 312 - Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí - II. etapa: 

Předmět podpory: 

 a) Podpora obnovy a budování závlahového detailu 

 pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám (závlahový detail) v souladu s platnými 

Pravidly. 

 

 b) Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí 

 výstavba a obnova čerpacích stanic, 

 výstavba a obnova odběrných objektů, 

 výstavba a obnova trubních rozvodů a závlahových kanálů, 

 výstavba a obnova závlahové nádrže, 

 řídící a optimalizační systémy závlahových soustav, například měřící a regulační zařízení, automatizační a 
řídící zařízení, komunikační zařízení, meteorologické přístroje a čidla půdní vlhkosti. 

Oprávnění žadatelé 

 zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě v souladu se 

zákonem nebo podnikatelský subjekt - právnická osoba provozující závlahové zařízení sloužící pro 

zemědělskou prvovýrobu, který je alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými prvovýrobci 

 pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců může být příjemcem fyzická osoba, 

které ke dni podání žádosti není více než 40 let, nebo právnická osoba, která je řízena mladým zemědělcem, 
který splňuje definici příjemce dotace - fyzické osoby nebo fyzická osoba, kterou mladý zemědělec řídí, tj. pln 

funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50 % minimálně po dobu 

vázanosti realizace projektu nebo zemědělec, který zahájil činnost během pěti let před datem podání žádosti o 
podporu. 

 Státní pozemkový úřad 

Popis v katalogu  Katalog str. 381 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

28. 2. 2019: MŽP ČR – Národní program ŽP: PO 2, Podoblast 2.1: Emise ze 

stacionárních zdrojů (výzva č. 7/2018) 

Tematická oblast Životní prostředí 
Snižování emisí 

Stručný popis 

Podporovanou aktivitou Výzvy je podoblast 2.1.B: 

Cílem výzvy je snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanované zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy či jsou regulovány 

Protokolem o těžkých kovech (olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť) přijatým v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování 

ovzduší přesahujícím hranice států (dále jen Protokol) a snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů, a tím 
omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva zápachem. 

 

 

Předmětem podpory je: 

a) pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. 

tkaninové filtry); 
b) pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například 

zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování 

zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), 
podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu. 

 

Pro výzvu je alokováno celkem 30 mil. Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše 
podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých 

výdajů. Náklady musí být podrobně zdůvodněny 

http://www.opzp.cz/vyzvy/104-vyzva
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/
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Oprávnění žadatelé 

 vlastníci, nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší (vlastnictví budovy, 

ve které je technologie umístěna, nerozhoduje, podmínkou je řádné zajištění udržitelnosti): 
- obchodní společnosti a družstva; 

- fyzické osoby podnikající; 

- obce; 
- kraje; 

- dobrovolné svazky obcí; 

- státní podniky; 
- veřejné výzkumné instituce; 

- výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty. 

Popis v katalogu  Katalog str. 407 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

 

 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové 

péče 

Tematická oblast Obnova památek 

Kulturní akce 

Stručný popis 

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální 
uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých 

řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v 

oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých 
kulturních památek. 

 

 Dotační titul 1 - Podpora projektů v oblasti kultury 

Účelem tohoto dotačního titulu je podpora kulturních aktivit a akcí místního, regionálního i nadregionálního významu, 

podpora profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu (koncerty, festivaly, přehlídky), divadelní a 

výtvarnou tvorbu (představení, festivaly, výstavy, sympózia, přehlídky, soutěže apod.), podpora tanečního umění a 
podpora tradiční lidové kultury. 

 

 Dotační titul 2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního 

seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) 

Účelem dotačního titulu 2 je podpora propagace nemateriálních statků slovácký verbuňk a jízda králů, loutkářství a textilní 

tiskařská technika – modrotisk spočívající zejména: 

 ve výchovné činnosti, podporující veřejnou informovanost a povědomí dětí a mládeže o nemateriálním statku 

(výhradně s takovou činností související pořízení výstavní expozice, propagačních materiálů, organizace 

divadelních představení a uhrazení honoráře přednášejících a účinkujících), 

 v prezentaci statku na území Jihomoravského kraje (např. s prezentací související hudební doprovod, pořízení 
kroje a krojových součástek, zajištění oblastních přehlídek, pronájem koní nebo sálů). 

 

 Dotační titul 3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky 

V rámci tohoto dotačního titulu bude podporováno odstranění havarijních (závažných) stavů nemovitých kulturních 

památek, kterými jsou: stavební obnova kulturních památek v kraji spočívající 

 v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků, 

 ve statickém zajištění budov, 

 v obnově fasád vč. výplní otvorů na nemovitostech v obcích s počtem obyvatel do 6 000 a zároveň takových, 
které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně krovů a klempířských prvků. 

 

 Dotační titul 4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých 

kulturních památek 

V rámci tohoto dotačního titulu bude podporována záchrana bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých kulturních 
památek s preferencí restaurování soch a maleb včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů. 

 

Na dotační program je určena částka 28 500 tis. Kč, z toho částka: 
- na dotační tituly 1 a 2 činí 12 500 tis. Kč, 

- na dotační tituly 3 a 4 činí 16 000 tis. Kč 

Oprávnění 
žadatelé 

 fyzická nebo právnická osoba, která: 

- pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje, nebo 

- vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku 

Popis v katalogu  Katalog str. 585 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=641
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6858-506-Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Muzejní noci a noci kostelů 2019 v 

Jihomoravském kraji 

Tematická oblast Kulturní akce 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 

2019, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2019. Dotační program se vztahuje na podporu 
projektů realizovaných na území Jihomoravského kraje. 

Festival muzejních nocí patří již od roku 2005, kdy se poprvé uskutečnil na celém území České republiky, k prezentacím 

kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí návštěvníkům v hodinách po běžné otevírací 
době kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů. Jedná se o nevšední 

představení muzeí veřejnosti, které pravidelně láká k návštěvě muzejních institucí nejširší veřejnost. 

 
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která umožňuje široké veřejnosti setkání s křesťanskou kulturou v autentickém 

prostředí. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny kostely křesťanských církví, které se mj. 

prostřednictvím kulturního programu představují veřejnosti jako místa otevřená a atraktivní, a přispívají tak k seznámení 
se s křesťanskými hodnotami a křesťanskými kořeny naší společnosti. 

 

Na dotační program je určena částka 1 000 tis. Kč. Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce činí 70 % 

celkových uznatelných výdajů akce v kalendářním roce. Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč. 

Oprávnění 

žadatelé 
• fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2019 nebo v rámci festivalu Noc 

kostelů 2019 na území Jihomoravského kraje. 

Popis v katalogu  Katalog str. 587 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora památek místního významu v 

Jihomoravském kraji v roce 2019 

Tematická oblast Infrastruktura pro kulturu 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Účelem dotačního programu je podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných 

staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními 
památkami. 

Uznatelnými výdaji se rozumí například: 

a) náklady na stavební práce, 
b) náklady na odborné řemeslné práce či restaurování. 

 

Na dotační program je určena částka 1 500 tis. Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč. 
Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč. 

Oprávnění 
žadatelé 

• fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu nacházející se na území Jihomoravského 
kraje. 

Popis v katalogu  Katalog str. 588 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020, pro rok 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Infrastruktura 

Stručný popis 

Účelem a cílem poskytnutí finanční podpory v dotačním programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického 
vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí 

území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany. V souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraje přispívají k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami 
požární ochrany obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů. 

 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6859-506-Muzejni+noci+a+noci+kostelu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6846-506-Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019.aspx
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Dotace jsou určeny na: 

 a) pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky, vyhovující podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 

35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 3 

dotačního programu, nebo 

 b) výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, v souladu s požadavky ČSN 735710 Požární stanice a 
požární zbrojnice, nebo 

 c) pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany, vyhovujících podmínkám vyhlášky 

ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární 

ochrany, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v příloze č. 3 dotačního programu. 

Dotace není určena na náhradní díly, samostatné příslušenství a revize věcných prostředků požární ochrany. 
 

Celková maximální výše poskytnuté dotace je následující: 

 a) na pořízení a rekonstrukce požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová 
automobilová stříkačka) a výšková technika, uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v 

maximální výši 1 000 000 Kč, nebo 

 b) na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) 
a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se 

poskytuje dotace v maximální výši 500 000 Kč, nebo 

 c) na opravy požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka), 
výšková technika, „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový 

automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v 

maximální výši 200 000 Kč, nebo 
 d) na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje dotace v maximální výši 800 000 Kč, 

nebo 

 e) na pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany, uvedených v příloze č. 3 dotačního 
programu, se poskytuje dotace v maximální výši 200 000 Kč. 

 

Minimální výše požadované a poskytnuté dotace: 15 000 Kč 
Maximální výše požadované a poskytnuté dotace: je určena v článku VIII., odst. 1 písm. a) – e) dotačního programu. 

Oprávnění 

žadatelé 
Dotační program je určen pro obce, zřizovatele jednotek sborů dobrovolných hasičů, na administrativním území 

Jihomoravského kraje. 

Popis v katalogu  Katalog str. 588 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Preventivní programy škol 2019 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Prevence rizik 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních 

směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování. 
 

Prioritně budou podporovány dlouhodobé systematické projekty: 

 na podporu sociálního klimatu školy, 
 zaměřené na prevenci rizikového chování dětí a mládeže - problematika užívání legálních drog (alkohol, 

tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, záškoláctví, sebepoškozování, 

komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu a další, 
 na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů a pedagogických pracovníků – prevence a řešení 

rizikových projevů chování 

 
Dotace bude školám a školským zařízením poskytována na projekty realizované v kalendářním roce 2019. Dotace bude 

poskytována na neinvestiční výdaje. 

Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je 80 tis. Kč. Na tento 
Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněna částka ve výši 1 500 tis. Kč.. 

Oprávnění 

žadatelé 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a škol. zařízení všech zřizovatelů zapsané do rejstříku škol a školských zařízení 

a práv. osoby vykonávající činnost pedagogicko-psychologických poraden zapsané do rejstříku škol a školských zařízení. 

Popis v katalogu  Katalog str. 591 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6800-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+na+obdobi+2017+-+2020+pro+rok+2019.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6813-506-Preventivni+programy+skol+v+roce+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Dotační program pro oblast protidrogových 

aktivit 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Prevence rizik 
Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Cíle a priority Dotačního programu: 
Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb, včetně programů a služeb uvedených v čl. II. odst. 6.3 tohoto 

Dotačního programu, se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární 

prevenci drogových závislostí dle následujících priorit: 

 podpora specifické primární prevence s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným rizikem výskytu sociálně 

patologických jevů, především se zaměřením na intervenční programy, 

 podpora vzdělávání, analýza současného stavu a potřeb, monitorování symptomů rizik v daných oblastech 
specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence, 

 podpora včasné diagnostiky, intervence a poradenství v daných oblastech specifické primární prevence sociálně 
patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence, 

 podpora nízkoprahových zařízení zaměřených na práci s uživateli drog a jejich blízkými, 

 podpora ambulantní/stacionární a substituční léčby uživatelů drog a práce s jejich blízkými, 

 podpora léčby a resocializace uživatelů drog v terapeutických komunitách, 

 podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích programů a programů chráněného bydlení, dílen a 

zaměstnání pro uživatele drog, 

 podpora terénní výměnné služby zaměřené na kontaktování skryté populace drog a snižování rizik spojených s 

užíváním drog, 

 podpora péče o uživatele drog ve vězení a ve výkonu trestu. 

 
Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2019 vyčleněna částka ve výši 8.500.000 Kč. 

Minimální výše dotace na jeden projekt je 20.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je 1.000.000 Kč. Minimální 

podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % z celkových výdajů na projekt. 

Oprávnění 

žadatelé 

 spolky nebo poboční spolky 

 ústavy 

 obecně prospěšné společnosti 

 církevní, náboženské společnosti 

 církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových 

aktivit a které mají sídlo nebo působí na území Jihomoravského kraje nebo jejich činnost má přínos pro 
Jihomoravský kraj a jsou uvedeny ve Strategii protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010-

2018 v síti zařízení.  

Oprávněnými předkladateli žádosti nemohou být příspěvkové organizace zřizované obcí/svazkem obcí nebo příspěvkové 
organizace zřizované Jihomoravským krajem.. 

Popis v katalogu  Katalog str. 591 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora přípravy rekonstrukcí historických 

sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2019 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 
Infrastruktura pro sport 

Plánování 

Stručný popis 

Dotační program je určen k podpoře tělocvičných jednot a sportovních zařízení v majetku obce se sídlem v 

Jihomoravském kraji. 
 

Z poskytnuté dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční výdaje projektu. 

Poskytnutou dotaci lze použít pouze a výlučně na pořízení kompletní projektové dokumentace k provedení stavby k 
jednotlivým fázím stavebního povolení nebo územního řízení, včetně studií. 

 

Výše celkové částky určené na dotační program 
4 800 000,00 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2019, přičemž částka 2 400 000,00 Kč je určena na projektové 

dokumentace rekonstrukcí sportovních zařízení v majetku Tělocvičné jednoty a zbylá částka ve výši 2 400 000,00 Kč je 

určena na projektové dokumentace na rekonstrukci sportovních zařízení v majetku obce. 
 

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 000,00 Kč. 

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,00 Kč. 

Oprávnění 

žadatelé  spolky, pobočné spolky a obce 

Popis v katalogu  Katalog str. 593 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6816-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2019.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6748-506-Podpora+pripravy+rekonstrukci+historickych+sportovnich+zarizeni+telocvicnych+jednot+a+obci+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy 

v Jihomoravském kraji v roce 2019 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sport 
Plánování 

Stručný popis 

Účelem dotačního programu je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do 

zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, 
národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje. Podpora rozvoje cykloturistiky 

je chápána jako součást péče o zdraví, snižování podílu individuální motorové dopravy, zdroj zábavy, rozvoj rekreace a 

cestovního ruchu. 
 

Výdaje na projektovou dokumentaci lze zařadit mezi celkové uznatelné výdaje projektu maximálně ve výši 10 % 

uznatelných výdajů stavební (realizační) části projektu a současně maximálně do výše 300 000 Kč. Projektová 
dokumentace se musí vztahovat k: 

 územnímu, stavebnímu řízení či jiné formě povolení na stavbu cyklostezky, cyklotrasy, trasy MTB, případně 
stavebního objektu přímo podmiňujícího její funkci (lávka, podjezd, rampa atd.), 

 obnově nebo optimalizaci značení cyklotras a cyklostezek na krajských, národních nebo mezinárodních 
koridorech. 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci 
dotačního programu činí 17 000 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 000 000 Kč. Minimální výše 

dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč. 

Oprávnění 
žadatelé 

 obec na území Jihomoravského kraje, 

 dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, 

 místní akční skupina, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji, 

 Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, 

 Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, 

 Mendelova univerzita v Brně, IČ: 62156489, 

 České dráhy, a.s., IČ: 70994226, 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, 

 jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které splňují všechny uvedené podmínky: 
 i) byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, 

 ii) mají ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo jim svědčí jiný právní vztah ke komunikaci definované v čl. 

2.2. dotačního programu 

Popis v katalogu  Katalog str. 595 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Dotace na zpracování územních plánů 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Plánování 

Stručný popis 

Cíle dotačního programu: 

 Podpořit zpracování nových ÚP včetně upravení ÚP obcí nebo ÚP sídelních útvarů podle § 188 odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). 

 Podpořit zpracování změn ÚP, ÚP obcí a ÚP sídelních útvarů (dále jen „změn ÚP“) řešících nadmístní 

problematiku. 
 Podpořit naplnění „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020“. 

 Podpořit plnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících pro obce ze stavebního zákona, zejména: 

 a) vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce, 

 b) koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území a konkretizovat ochranu veřejných zájmů, 

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 

 c) chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chránit krajinu jako podstatnou 

složku prostředí života obyvatel.  
 Podpořit zveřejnění ÚP způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

V rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019 byla schválena částka 5.500.000 Kč jako příspěvek obcím na zpracování 
ÚP. Maximální výše dotace na jeden projekt, přičemž projektem se rozumí zpracování návrhu ÚP/změny ÚP: 200.000 Kč 

(slovy dvěstětisíc Kč). Maximální podíl výše dotace: 50 % celkových uznatelných výdajů projektu. 

Oprávnění 

žadatelé  obce Jihomoravského kraje, které se rozhodly pořídit a vydat ÚP nebo změnu ÚP 

Popis v katalogu  Katalog str. 601 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6756-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+dopravy+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6843-506-Dotace+obcim+na+zpracovani+uzemnich+planu+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora udržování čistoty cyklistických 

komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sport 

Stručný popis 

Cílem dotačního programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na 

území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty, terénních a cyklistických 
trasách včetně drobné doprovodné cyklistické infrastruktury a dále také zvýšení bezpečnosti a zajištění značení a úpravy 

běžeckých lyžařských tratích na území Jihomoravského kraje. 

 
 Dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunikací – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti stávajících 

cyklistických komunikací definovaných v čl. 2.1. dotačního programu, průběžné udržování čistoty povrchu a 

okolí těchto komunikací určených zejména pro cyklistickou dopravu 
 

 Dotační titul 2 – Údržba singletrailů – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti vybudovaných stávajících 

singletrailů definovaných v čl. 2.1. dotačního programu, průběžné udržování a čištění přírodního povrchu a 
okolí těchto komunikací určených zejména pro terénní cyklistiku 

 

 Dotační titul 3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí – je zaměřen na podporu značení a úpravy 

běžeckých lyžařských tratí definovaných v čl. 2.5. dotačního programu, určených zejména pro provozování 

lyžařských běžeckých sportů v zimním období 

 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci 

dotačního programu činí 3 000 000 Kč, z toho na dotační titul 2 je vyčleněno maximálně 600 000 Kč. Maximální podíl 

dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu. 
Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 1 a 3 činí 70 000 Kč. 

Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 2 je do 10 000 Kč na jeden kilometr udržovaných singletrailů, 

které jsou vybudované a provozuschopné k 01.01.2019, a které jsou uvedeny v příloze č. 3 dotačního programu. 
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč. 

Oprávnění 

žadatelé 

V dotačním titulu 1 může být žadatelem tato právnická osoba: 

 a) obec na území Jihomoravského kraje, 

 b) dobrovolný svazek obcí1, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, 

 c) místní akční skupina2, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji, 

 d) Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, 

 e) Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, 

 f) Mendelova univerzita v Brně, IČ: 62156489, 

 g) České dráhy, a.s., IČ: 70994226, 

 h) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, 

 i) jiná právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, která splňuje všechny uvedené podmínky: 

 i)byla registrována v souladu s platnými právními předpisy, 

 ii) má min. po celý rok 2018 ve vlastnictví, v nájmu nebo jí svědčí jiný právní vztah k cyklistické 
komunikaci definované v čl. 2.1. dotačního programu nebo realizovaly aktivitu či projekt, na základě kterého 

byly vybudovány předmětné cyklistické komunikace, trasy terénní cyklistiky nebo byl upraven povrch 

cyklistické komunikace. 
 

V dotačním titulu 2 a 3 může být žadatelem tato právnická osoba: 

 a) obec na území Jihomoravského kraje, 

 b) dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, 

 c) jiná právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, která splňuje všechny uvedené podmínky: 
 i) byla registrována v souladu s platnými právními předpisy, 

 ii) má min. po celý rok 2019 ve vlastnictví, v nájmu nebo jí svědčí jiný právní vztah k singletrailu, 
na základě kterého byl vybudován předmětný singletrail nebo byl upraven povrch singletrailu a současně se 

jedná o podporovanou sigletrailovou trasu dle přílohy č. 3 dotačního programu – pouze u dotačního titulu 2, 

 iii) má min. po celý rok 2019 ve vlastnictví, v nájmu nebo jí svědčí jiný právní vztah k běžecké 
lyžařské trati definované v odst. 2.5. dotačního programu – pouze u dotačního titulu 3 

Popis v katalogu  Katalog str. 597 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora zkvalitnění služeb turistických 

informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Kultura a cestovní ruch 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6770-506-Dotacni+program+Podpora+udrzovani+cistoty+cyklistickych+komunikaci+a+upravy+bezeckych+lyzarskych+trati+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019+.aspx
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Stručný popis 

Účelem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění služeb poskytovaných TIC 

 

Uznatelnými výdaji se rozumí: 

 a)nákup služeb a zboží spojených se zajištěním realizace projektu (např. sběr informací, zpracování dat, 
připojení na internet, překlady jazykových mutací internetových stránek, úprava internetových stránek, výroba 

a tisk jednoduchého propagačního materiálu), 

 b) pořízení hmotného majetku bezprostředně souvisejícího s předloženým projektem a zkvalitněním činnosti 

turistického informačního centra (dále jen „TIC“) (např. digitální fotoaparát, stojany, grafické poutače, 

navigační tabule, projekční technika), 

 c) nákup HW a SW souvisejícího s realizací projektu, 

 d) úhrada mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce souvisejících se zajištěním 
provozu TIC v letní turistické sezóně, s výjimkou mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 

příjemce, kteří zajišťují úklid, ostrahu a jiné hospodářské činnosti. Uznatelnými mzdovými výdaji a odvody na 
sociální a zdravotní pojištění se rozumí čistá mzda a odvody na sociální a zdravotní pojištění, které je 

zaměstnavatel povinen hradit za své zaměstnance (nikoliv odvody na sociální a zdravotní pojištění, které je 

povinen hradit zaměstnanec a které zaměstnavatel za své zaměstnance odvádí). Zaměstnancem se rozumí i 
sezónní pracovníci, s nimiž má příjemce uzavřenu dohodu na provedení práce nebo dohodu o pracovní 

činnosti. 

 e) certifikační poplatek za jednotný certifikát, vydaný Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, IČ: 
49277600 a Asociací turistických informačních center České republiky, IČ: 62930460 (dále jen „A.T.I.C. ČR“) 

(platí pro certifikovaná TIC, která nejsou členem A.T.I.C. ČR), 

 f) úhrada členského příspěvku A.T.I.C. ČR do výše rovnající se výši certifikačního poplatku, tj. 2 500 Kč, 

(platí pro členy A.T.I.C. ČR). 

 
Výše celkové částky určené na dotační program činí 2 000.000,-. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25.000,- Kč. 

Maximální výše dotace na jeden projekt pro žadatele provozující 1 stálou certifikovanou provozovnu TIC činí 50 000 Kč, 

pro žadatele provozující více stálých certifikovaných provozoven TIC činí 100 000 Kč. 

Oprávnění 

žadatelé 

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nebo nejpozději v den podání žádosti o dotaci zahájí 

provozování TIC na území Jihomoravského kraje, které splňuje podmínky certifikace A.T.I.C. ČR a podmínky stanovené 

tímto dotačním programem, nebo je zřizovatelem takového TIC. 
U TIC, která nemají právní osobnost, může být žadatelem pouze jejich provozovatel nebo zřizovatel 

Popis v katalogu  Katalog str. 600 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Dotační program na podporu pečujících osob 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 
Vzdělávání a osvěta 

Sociální služby 

Stručný popis 

Cílem dotačního programu je podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s 
dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora, a aktivit nestátních neziskových organizací na podporu 

neformálně pečujících osob a neformální péče. 

 
Podpořené budou pouze níže uvedené oblasti aktivit: 

a) vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora 

(semináře, kurzy, duchovní programy, programy pro rozvoj osobnosti, svépomocné skupiny, poskytování poradenství a 
podpory zejména v přirozeném prostředí pečujícího), 

b) osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením 

nebo seniora, 
c) rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče (osvěta veřejnosti, vzdělávání a nábor dobrovolníků, dobrovolnická 

činnost v přirozeném prostředí opečovávaného). 

 
Celková částka určená na dotační program: 1.500.000 Kč. Minimální výše dotace na jeden projekt: 50.000 Kč. Maximální 

výše dotace na jeden projekt: 100.000 Kč. 

Oprávnění 

žadatelé 

 spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o 
změně a doplnění některých zákonů, 

 ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení 

církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 
společnostech), ve znění pozdějších předpisů. 

Popis v katalogu  Katalog str. 607 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6769-506-Podpora+zkvalitneni+sluzeb+turistickych+informacnich+center+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6890-506-%E2%80%9EDotacni+program+na+podporu+pecujicich+osob%E2%80%9C+pro+rok+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora služeb pro rodiny poskytovaných 

nestátními neziskovými organizacemi 

Tematická oblast 

Občanská vybavenost 
Vzdělávání a osvěta 

Sociální služby 

Infrastruktura volnočasová 

Stručný popis 

Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem podpory 

partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny. 
 

Podpořené budou pouze níže uvedené aktivity: 

 a) osvětově - vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability, (např. kurzy partnerství, kurzy 
rodičovství apod.), 

 b) celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního 

vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně, (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních 
center), 

 c) celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití,  

 d) zřízení nebo provoz Family Pointu, 
 e) projekty na osvětu a podporu vytváření flexibilních pracovních úvazků (nevztahuje se na náhradu mzdy 

takového úvazku). 

 
Celková částka určená na dotační program: 3.500.000 Kč. Minimální výše dotace na jeden projekt: 25.000 Kč. Maximální 

výše dotace na jeden projekt: 50.000 Kč. Spoluúčast příjemce dotace není požadována. 

Oprávnění 
žadatelé 

 spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které poskytují služby 
pro rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje (např. centra pro rodinu, mateřská centra, kluby 

maminek apod.), 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o 
změně a doplnění některých zákonů, které poskytují služby pro rodiny s dětmi a působí na území 

Jihomoravského kraje, 

 ústavy zřízené po dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které poskytují služby pro rodiny s dětmi a 

působí na území Jihomoravského kraje, 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 

společnostech), ve znění pozdějších předpisů, které poskytují služby pro rodiny s dětmi a působí na území 
Jihomoravského kraje. 

Popis v katalogu  Katalog str. 608 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora provozu venkovských prodejen v 

Jihomoravském kraji pro rok 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Infrastruktura 

Stručný popis 

Účelem dotačního programu je podpora oblasti udržitelného rozvoje venkova, zejména zachování základní funkce 

poskytovaných služeb na venkově a udržení kvality života venkovských obyvatel. Dotační program je zaměřen na udržení 
chodu venkovských prodejen v místech, kde jediná prodejna potravin bez podpory obce není schopna pokračovat v 

provozu. Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu 

života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a 
smíšeným zbožím na venkově v malých obcích. 

 

Podporovány jsou tyto varianty: 
a) varianta 1 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec, 

b) varianta 2 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající fyzická 

nebo právnická osoba, 
c) varianta 3 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny není v majetku obce, provozovatelem je obec, 

d) varianta 4 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku fyzické nebo právnické osoby, 

provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec pouze poskytuje příspěvek na provoz). 

Oprávnění 
žadatelé 

Žadatelem může být pouze obec s méně než 750 obyvateli (všechny stavy obyvatel v tomto dotačním programu jsou 
posuzovány k 01.01.2018), která se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje. 

Popis v katalogu  Katalog str. 612 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 
 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6900-506-%E2%80%9EPodpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+nestatnimi+neziskovymi+organizacemi%E2%80%9C+pro+rok+2019.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6726-506-Dotacni+program+Podpora+provozu+venkovskych+prodejen+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni 

obcí" pro rok 2019 

Tematická oblast 

Občanská vybavenost 
Vzdělávání a osvěta 

Sociální služby 

Infrastruktura volnočasová 

Stručný popis 

Podpořené budou pouze níže uvedené oblasti aktivit: 
a) rodinná a seniorská politika v obcích 

 koncepční a informační činnost v rodinné a seniorské politice (např. zpracování strategických dokumentů, 

tvorba propagačních materiálů, organizace kulatých stolů, vč. personálního zabezpečení koordinace rodinné 
politiky na obcích), 

 osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability a rozvoje kompetencí (např. kurzy 
partnerství a rodičovství, zvládání krizí, výchova dítěte, komunikace, finanční gramotnost), 

 osvětově – vzdělávací programy na podporu seniorů (např. kurzy prevence kriminality a bezpečnosti, finanční 
gramotnosti, počítačových dovedností, age managementu, zdravotní cvičení, rozvoj dobrovolnictví), 

 aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a komunitního života, 

 vznik a rozvoj Family Pointů v obcích, 

 realizace schválených opatření auditu familyfriendlycommunity v obcích s uděleným certifikátem, 

b) seniorská a mezigenerační kontaktní centra (např. Senior point). 

 

Celková částka určená na dotační program: 2.500.000 Kč. 
Minimální a maximální výše dotace na jeden projekt: 

 Podporovaná aktivita a) 

Minimální výše dotace 25.000 Kč 
Maximální výše dotace 50.000 Kč 

 Podporovaná aktivita b) 

Minimální výše dotace 50.000 Kč 
Maximální výše dotace 100.000 Kč 

Oprávnění 

žadatelé - obce a města na území Jihomoravského kraje a Městské části Statutárního města Brna 

Popis v katalogu  Katalog str. 609 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Program rozvoje venkova JMK 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura 

Stručný popis 

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na zlepšení kvality 
života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu budování a obnovy zařízení v majetku obcí, podporu činnosti 

místních akčních skupin a svazků obcí. 

 
Dotační tituly 

Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 28,5 mil. Kč 

Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin, orientační limit 1,5 mil. Kč 
Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, 

orientační limit 2 mil. Kč 

Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě, orientační limit 7,5 mil. Kč 
Dotační titul 5 – Obecní knihovny, orientační limit 3 mil. Kč 

Dotační titul 6 – Společné integrované projekty, orientační limit 3 mil. Kč 

Dotační titul 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, orientační limit 3,5 
mil. Kč 

Dotační titul 8 - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov podpořená dotací z MMR v roce 2019, orientační limit 3 mil. 
Kč 

Dotační titul 9 – Obnova místních komunikací včetně příslušenství podpořená dotací z MMR v roce 2019, orientační limit 

3 mil. Kč 

Oprávnění 

žadatelé 

 a) v dotačním titulu 1, 3, 4, 5 a 7 – 9 - obec s méně než 3.000 obyvateli (všechny stavy obyvatel v tomto 
dotačním programu jsou posuzovány k 01.01.2018), která se nachází v územním obvodu Jihomoravského 

kraje, 

 b) v dotačním titulu 2 – místní akční skupina - právnická osoba s právní osobností, založená na principech 
místního partnerství (za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu v rámci metody CLLD)1, jejíž sídlo se 

nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje, 

 c) v dotačním titulu 3 a 6 - svazek obcí2, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se 

nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje 

Popis v katalogu  Katalog str. 613 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6894-506-%E2%80%9EPodpora+rodinne+a+seniorske+politiky+na+urovni+obci%E2%80%9C+pro+rok+2019.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6733-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Dotační program Podpora včelařství 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Podpora zemědělství 

Stručný popis 

Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství za účelem eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení 

zdravotního stavu včelstev a pastevních podmínek a podpora výchovy mladé generace ke včelaření jako významnému 
odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji. 

 

Na dotační program je určena částka 2.000.000 Kč, z toho na: 
a) dotační titul 1 - orientační částka 650.000 Kč, 

b) dotační titul 2 - orientační částka 300.000 Kč, 

c) dotační titul 3 - orientační částka 1 050.000 Kč. 
 

 Dotační titul 1 – Podpora zájmového včelařství 

 Dotační titul 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže 
 Dotační titul 3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin a podpora zařízení pro získávání vosku 

Oprávnění 

žadatelé 

 v dotačním titulu 1 – fyzická osoba - zájmový včelař, který: 

 i) dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, 

 ii) nemá omezenu svéprávnost dle § 55 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 iii) má trvalý pobyt a včelstva umístěna na území Jihomoravského kraje, vlastní nejvýše 40 včelstev, 

 v dotačním titulu 2 – právnická osoba dle § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která: 

 i) provozuje nebo nejpozději v den podání žádosti zahájí provozování včelařského kroužku mládeže“ 

 ii) má místo podnikání nebo sídlo na území Jihomoravského kraje, 
 v dotačním titulu 3 – základní organizace Českého svazu včelařů a okresní organizace Českého svazu včelařů, 

z.s., která má sídlo na území Jihomoravského kraje. 

Popis v katalogu  Katalog str. 616 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a 

zelinářství v JMK 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Podpora zemědělství 

Stručný popis 

Dotační program je zaměřen na propagaci oborů, spolkovou činnost, vzdělávání, nákup technického zařízení pro konání 

výstav, meteorologických stanic a dalšího technického vybavení, pořizování informačních panelů, propagačních materiálů, 

webových stránek a propagačních kampaní na podporu uvedených oborů v Jihomoravském kraji. 

 

Dotační tituly 

 DT1 – prezentace vinařství a vinohradnictví 
 DT2 – prezentace ovocnářství a zelinářství 

 

Uznatelnými výdaji akce se rozumí pouze tyto výdaje: 

 a) meteorologické stanice – DT1, 

 b) zařízení pro filtraci vína – DT1, 

 c) myčky a oplachovačky sklenic – DT1, 

 d) chladicí boxy na víno – DT1, 

 e) zařízení na zpracování ovoce, zeleniny (lisy, drtiče, sušárny apod.) – DT2, 

 f) zařízení pro skladování a prezentaci ovoce, zeleniny (stoly, vitríny, regály, stánky, chladící boxy) – DT2, 

 g) propagační materiály a předměty – DT1, 

 h) informační panely a označníky – DT1, 

 i) webové stránky – DT1, DT2, 

 j) propagační kampaně a informační materiály – DT1, DT2, 

 k) vzdělávací akce – DT1, DT2. 
 

Na dotační program je určena částka 2 000 000 Kč. Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč a maximální výše 

dotace na jednu akci činí 100 000 Kč. Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce činí 50 % celkových 

uznatelných výdajů akce. 

Oprávnění 

žadatelé 

 obec v územním obvodu Jihomoravského kraje, 

 dobrovolný svazek obcí1, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v 
územním obvodu Jihomoravského kraje, 

 spolek nebo zájmové sdružení právnických osob4 nebo obecně prospěšná společnost, které jsou spolkem či 
svazem zahrádkářů či vinařů a vinohradníků nebo jehož předmětem činnosti je podpora zahrádkářství či 

vinařství a vinohradnictví a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje 

Popis v katalogu  Katalog str. 618 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6708-506-Dotacni+program+Podpora+vcelarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2019.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6719-506-Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+vinohradnictvi+ovocnarstvi+a+zelinarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Naplňování Koncepce podpory mládeže v 

Jihomoravském kraji 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 
Vzdělávání a osvěta 

Infrastruktura volnočasová 

Stručný popis 

Cíle dotačního programu: 

 podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, 
 podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni, 

 podpořit dialog mladých lidí se zástupci krajů, 

 vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny 
jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a mládež, 

 navýšit objem finančních prostředků určených na podporu mládeže, 

 rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží, 
 podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a 

respektu, ke zdravému životnímu stylu. 

 
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento dotační program činí 3 333 330 Kč.. Minimální 

výše dotace na jeden projekt: 20 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč 

Oprávnění 

žadatelé 

NNO, která má ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností, jako právnické 

osoby vznikly nejpozději 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí a současně náleží k některému z níže uvedených 

typů: 

 spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

se sídlem v Jihomoravském kraji, 

 ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem v 

Jihomoravském kraji, 

 obecně prospěšná společnost, zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem v Jihomoravském kraji 

Popis v katalogu  Katalog str. 620 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 
 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Dotační program na činnost národnostních 

menšin v JMK 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Vzdělávání a osvěta 
Infrastruktura volnočasová 

Stručný popis 

Účelem poskytování dotací je zajistit spolufinancování projektů zaměřených na aktivity příslušníků národnostních menšin 

(§ 2 odst. 1 zák. č. 273/2001 Sb. bez ohledu na počet žijících příslušníků národnostních menšin v JMK) a činnosti subjektů 

národnostních menšin. 
 

Finanční podpora neinvestičních projektů zaměřených 

 na podporu vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin 

 na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní) v oblasti 

národnostních menšin 

 na kulturní aktivity a akce národnostních menšin (včetně vydavatelské činnosti) 

 na podporu mimořádných kulturních akcí místního, regionálního i nadregionálního významu v oblasti 
národnostních menšin. 

 
Výše celkové částky určené na dotační program dle schváleného rozpočtu na rok 2019, tj. 1 500 000,- Kč. Maximální výše 

dotace na jeden projekt může činit 200 000,- Kč. Minimální podíl spoluúčasti činí nejméně 25 % z celkových uznatelných 

výdajů projektu. 

Oprávnění 
žadatelé 

 právnické osoby, které pracují ve prospěch národnostních menšin se sídlem na území Jihomoravského kraje s 

výjimkou právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, obcí, státem; žadatelem současně nemohou 
být obce (městysy, města). 

Popis v katalogu  Katalog str. 622 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6929-506-Naplnovani+Koncepce+podpory+mladeze+v+Jihomoravskem+kraji.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6842-506-Dotacni+program+na+cinnost+narodnostnich+mensin+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 

2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura volnočasová/sport 

Stručný popis 

Předmět dotace 

 Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého 
majetku  

 technické zhodnocení, oprava a údržba sportovišť, zejména střech, šaten a sociálního zařízení na sportovištích; 
vyjma budování nových závlah hřišť; 

 pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací; 

 pořízení, technické zhodnocení, oprava a údržba strojů a strojních zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu 
sportovišť. 

 
 Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací 

 provozní výdaje na úhradu ubytování a stravování na soutěžích a soustředěních, provozní výdaje na dopravu, 
startovného, odměny rozhodčím a pronájem sportovních ploch; 

 nákup sportovního vybavení neinvestičního charakteru (samostatná movitá věc, popř. soubor movitých věcí v 

hodnotě nižší než 40 000 Kč); 

 výdaje na trenéry dětí a mládeže do výše maximálně 20 % poskytnuté dotace. Trenér musí mít po dobu čerpání 

dotace platnou trenérskou licenci. 
 

Výše dotace 

Okruh A: 
Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 25 000 Kč. 

Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 200 000 Kč. 

Na tento okruh je určena celková částka 15 000 000 Kč. 
 

Okruh B: 

Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 25 000 Kč. 
Maximální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 150 000 Kč. 

Na tento okruh je určena celková částka 20 000 000 Kč. 

Oprávnění 

žadatelé 

 právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob), jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu 

(zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území 
Jihomoravského kraje, vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů),  

 spolky primárně sdružující jiné právnické osoby, např. svazy, sdružení svazů, unie klubů 

Popis v katalogu  Katalog str. 623 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Do světa! 2019 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti právnických osob vykonávajících činnost středních nebo vyšších 

odborných škol v oblasti rozvoje lidských zdrojů.  
 

Cíle dotačního programu: 

 podpora spolupráce právnických osob na území JMK vykonávajících činnost středních nebo vyšších odborných 
škol se zahraničními partnery, 

 rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, 

 zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách, 

 podpora zahraničních aktivit právnických osob na území JMK vykonávajících činnost středních nebo vyšších 
odborných škol v partnerských regionech JMK. 

 

 Okruh A: Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského kraje – 

 Okruh B:  

 B.1 Podpora dofinancování projektů Programu ERASMUS+  

 B.2 Podpora mezinárodních projektů navazujících na projekty realizované v rámci Programu celoživotního 

učení EU COMENIUS 

Oprávnění 
žadatelé 

Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních, nebo vyšších odborných škol, 
zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. 

Popis v katalogu  Katalog str. 627 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6842-506-Dotacni+program+na+cinnost+narodnostnich+mensin+2019.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6854-506-Dotacni+program+Do+sveta!+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Rozvoj materiálně technické základny 

mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura volnočasová/sport 

Stručný popis 

Dotace bude poskytována na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven a na nákup 

movitých věcí určených na vybavení táborových základen a kluboven. 

 
Investiční výdaje 

 Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce 

a modernizace majetku. 

 Nástavba: změny dokončených staveb, jimiž se stavby zvyšují 

 Přístavba: změny dokončených staveb, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují, a které jsou vzájemně provozně 
propojeny s dosavadní stavbou 

 Stavební úpravy: změny dokončených staveb, při nichž se zachovává vnější půdorysné výškové ohraničení 
stavby (např. přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního zařízení, podstatné změny vzhledu stavby) 

 Rekonstrukce: zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů 

 Modernizace: rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku 

 b) Investiční výdaj je i výdaj na pořízení samostatné movité věci a souboru movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením a dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění samostatné movité věci nebo 
souboru movitých věcí převyšuje částku 40 000,- Kč. 

 

Neinvestiční výdaje 
 a) Oprava a údržba 

 Opravou se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo 
provozuschopného stavu 

 Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady. 
 b) Neinvestiční výdaj na pořízení drobného dlouhodobého majetku - movitých věcí, u kterých doba 

použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 000,- Kč. 

 
Minimální výše dotace na jeden projekt: 20 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 tis. Kč. Na tento Dotační 

program je v rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněna částka ve výši 6 000 tis. Kč. 

Oprávnění 
žadatelé 

 spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

který má ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností, s dětmi a 
mládeží prokazatelně celoročně pracuje a současně má sídlo na území Jihomoravského kraje, 

 právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech; dále 

jen zákon o CNS), ve znění pozdějších předpisů, která má sídlo v Jihomoravském kraji a prokazatelně 

celoročně s dětmi a mládeží pracuje 

Popis v katalogu  Katalog str. 626 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

1. 3. 2019: Dotační program JMK - Dotační program EVVO 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i 
netradičních environmentálních osvětových akcí či činností (mimo Dne Země). V rámci hodnocení žádostí o dotaci budou 

upřednostněny ty projekty či programy, které se budou věnovat problematice pitné vody, vodě v krajině a hospodaření s 

vodou. 
 

Dotační tituly 

 Dotační titul 1 – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

Oprávnění 
žadatelé 

a) obec v územním obvodu Jihomoravského kraje 

b) škola, jejímž zřizovatelem je obec 
c) nevládní nezisková organizace 

d) dobrovolný svazek obcí se sídlem v Jihomoravském kraji, pokud je projekt v souladu s předmětem činnosti DSO 

Popis v katalogu  Katalog str. 637 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6922-506-Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2019.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6854-506-Dotacni+program+Do+sveta!+2019.aspx
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1. 3. 2019: Dotační program JMK - Dotační program "Zdravé municipality JMK“ 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Cílem dotačního programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a 

zapojování veřejnosti do věcí veřejných ke zvyšování kvality veřejné správy. 
 

Podpořeny budou aktivity, kterými se rozumí: 

 a) zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví jako je např. Den Země, Evropský 
týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů apod.,  

 b) pořádání akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a životního prostředí (např. zdravý životní 
styl, prevence úrazů, zdravá výživa, ochrana životního prostředí), formou přednášek, výstav, prezentací, besed, 

soutěží s naučnou tématikou atd.,  

 c) aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje a činností směřujících 
k podpoře zdraví a uplatňování principů udržitelného rozvoje a MA 21 (např. dotazníková šetření, diskusní 

fóra, kulaté stoly k různým komunitním tématům), 

 - d) tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví nebo 

uplatňování principů MA 21 za účasti veřejnosti a zainteresovaných stran včetně analytických podkladů 
(analýza zdravotního stavu, průzkumy a jiné). 

Oprávnění 
žadatelé 

 obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v územním obvodu 

Jihomoravského kraje,  

 svazek obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v 
územním obvodu Jihomoravského kraje. 

 Podmínkou přidělení dotace je, aby se žadatel (ke dni podání žádosti o dotaci) účastnil Projektu Zdravý kraj 

Popis v katalogu  Katalog str. 640 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

4. 3. 2019: Finanční mechanismus EHP a Norska – ČR – PO 1, program. oblast 3: 

Projekty mobilit 

Tematická oblast Budování partnerství a sítí 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Podporované oblasti:  
 Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech  

 Spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce 

 Praktické stáže, odborný výcvik učňů a pracovní stáž v podniku 
 Profesní rozvoj učitelů 

 Vzdělávací mobilita vysokoškolských studentů a pracovníků mezi donorskými a přijímajícími státy 

 
AKTIVITY 

Projekty mobilit mezi institucemi v ČR a v donorských státech budou podporovat: 

i) studenty sekundárního a terciálního stupně vzdělávání a/nebo 
ii) pedagogické i nepedagogické pracovníky na všech typech škol včetně expertů působících v oblasti vzdělávání v 

osvojení znalostí, dovedností a dalších kompetencí, které jim mohou pomoci v jejich osobním a profesním rozvoji.  

 
Minimální výše grantu pro jeden projekt je stanovena na 1 500 € (38 250 CZK), maximální výše pak na 100 000 € (2 550 

000 CZK). 
 

Oprávnění 

žadatelé 

- České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
- České instituce terciálního vzdělávání s ECHE 

- České veřejné instituce působící v oblasti vzdělávání na národní úrovni 

- Kraje a obce v ČR, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (zřizovatelé škol) 

Popis v katalogu  Katalog str. 307 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

11. 3. 2019: Finanční mechanismus EHP a Norska – ČR – PO 1, program. oblast 3: 

Projekty institucionální spolupráce 

Tematická oblast Budování partnerství a sítí 

Vzdělávání a osvěta 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6930-506-Zdrave+municipality+JMK+2019.aspx
https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/
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Stručný popis 

Hlavním cílem programu „Vzdělávání“ je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny. Program zároveň 

přispívá k celkovým cílům Fondů EHP, jimiž je snižování  sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování 

bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou. 

 
Podporované oblasti:  

 Institucionální spolupráce mezi donorskými a přijímajícími státy na všech úrovních vzdělávání  

 Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech  

 Spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce 

 Profesní rozvoj učitelů 

 
AKTIVITY 

Projekty institucionální spolupráce mezi institucemi v ČR a v donorských státech budou: 

 i) modernizovat nebo inovovat kurikula a vytvářet společné studijní programy a kurzy, nebo 

 ii) podporovat rozvoj a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny příkladů 

dobré praxe v oblasti výukových metod (včetně těch, které do praxe zapojují principy otevřené společnosti a 
věnují se prevenci diskriminace ve školách). 

 
Minimální výše grantu pro jeden projekt je stanovena na 20 000 € (510 000 CZK), maximální výše pak na 150 000 € (3 

825 000 CZK). 

Oprávnění 

žadatelé 
- České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. 

- České instituce terciálního vzdělávání s ECHE) 

Popis v katalogu  Katalog str. 307 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

 

 

11. 3. 2019: Ministerstvo vnitra – AMIF: Výzva č. 20 - Provoz/zřízení center pro 

integraci cizinců ve všech krajích s výjimkou Středočeského 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Sociální služby 

Stručný popis 

Hlavním úkolem Center je zajistit cizincům rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře 

na srovnatelné úrovni, poskytovat informace a podporu jak cizincům, tak majoritě vč. orgánů veřejné správy, a to ve 

spolupráci s aktéry integrace v regionech, zejména s nestátními neziskovými organizacemi.  
 

Centra budou podporovat integraci cizinců prostřednictvím ambulantního i terénního poradenství, kurzů češtiny a socio-

kulturní orientace, tlumočení, asistence atd. Do své činnosti aktivně zapojí cizince, podpoří komunikaci a vzájemné 
poznání mezi cizinci a majoritou a rozvoj občanské společnosti v příslušných regionech. Zajistí monitoring situace 

cizinců v jednotlivých krajích. Platformy podporované Centry zajistí provázanost a synergii aktérů integrace napříč 

obory, organizacemi a institucemi. 

Oprávnění žadatelé 

 Nestátní neziskové organizace: 

 spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve 

znění pozdějších předpisů; 

 ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; 

 fundace (nadace a nadační fond) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

 evidované právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 
společnostech). 

 Organizační složky státu: 

 subjekty, o kterých to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím zastupování v 
právních vztazích. 

 Vyšší územní samosprávné celky: 

 vyšší územní samosprávné celky podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze. 

Popis v katalogu  Katalog str. 468 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/
https://www.mvcr.cz/clanek/amif-vyzva-20.aspx
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14. 3. 2019: OP Zaměstnanost – PO 1, IP 1.2: Výzva č. 069 – Podpora péče o nejmenší 

děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Sociální služby 

Stručný popis 

Výzva nabízí možnost provozování mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně (do dne čtvrtých 
narozenin), s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní 

uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních.  

 
Uvádíme výčet povinných podporovaných aktivit, které bude zahrnovat každá žádost o podporu: 

 provozování mikrojeslí 

 vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích 

 spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o 
děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ 

 

Do přímých nákladů na zaměstnance (dále jen „Osobní náklady“) patří v rámci této výzvy pouze pozice (A) pečující 
osoby, pozice (B) projektový manažer a (C) ostatní osobní náklady. 

 
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 200 000 000 CZK. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu: 2 960 000 CZK. 

Oprávnění 

žadatelé 

Tato výzva je primárně určena pro financování navazujícího provozu dosud vytvořených mikrojeslí, na což je určena 
hlavní část alokace s označením A. 

Do části A je oprávněným žadatelem výzvy pouze subjekt, který před datem vyhlášení této výzvy provozoval zařízení 

péče o děti typu mikrojesle, podpořené z OPZ ve výzvě č. 03_16_126, a v provozu tohoto zařízení pokračuje, přičemž 
alokace pro tuto část byla vypočtena tak, aby možnost navazujícího projektu dostali v případě zájmu všichni žadatelé, kteří 

předloží projektovou žádost do stanoveného data ukončení příjmu žádostí. 

Subjekt, který žádá o podporu v části A, je oprávněn žádat pouze o provoz zařízení, jaké provozoval za podpory z OPZ ve 
výzvě č. 03_16_126. 

 

V části A je za výše uvedené podmínky oprávněným žadatelem: 
 obec, 

 příspěvková organizace obce, 
 nestátní nezisková organizace. 

 

Celková alokace výzvy je pak doplněna ještě částí B, určenou pro podporu omezeného počtu nově vzniklých zařízení. 
V části B za výše uvedené podmínky je oprávněným žadatelem: 

 obec, 

 příspěvková organizace obce, 
 nestátní nezisková organizace. 

Popis v katalogu  Katalog str. 189 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

 

15. 3. 2019: OP Zaměstnanost – PO 2, SC 2.1: Výzva č. 088 – SP 2.1.1 a 2.2.1: Podpora 

inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 
Sociální služby 

Informační společnost 

https://www.esfcr.cz/vyzva-069-opz
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Stručný popis 

Hlavním cílem této výzvy je podpora inovativních služeb3 a procesů pro ohrožené děti a rodiny. Primární témata, která je 

nezbytné rozvíjet v rámci této výzvy, jsou uvedena níže. 

Témata představují obecný rámec, který ohraničuje oblasti zaměření žádostí o podporu. 

 
Popis podporovaných aktivit 

 1. Podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb, postupů a metod práce v oblasti ochrany dětí a 

rodin 
a. koordinace a podpora procesu změny 

b. podpora pracovníků  

c. podpora pracovníků poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám 
 

 2. Podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny 

a. realizace inovativních procesů a služeb (především personální, metodické, koordinační zajištění služby), 
b. zpracování a realizace komunikační strategie inovace (informování a zapojení veřejnosti podporující přijetí nových 

postupů a směřující k odstranění předsudků vůči cílové skupině), 

c. koordinace procesu přechodové fáze (podpora zavádění nových služeb, přístupů a metod, se zřetelem na zajištění práv 
cílové skupiny), 

d. pilotní odzkoušení inovativních procesů a služeb (aplikace inovativních postupů, metod a služeb v praxi v předem 

stanoveném časovém rozsahu, kapacitě a dle předem nastavených kritérií). 
 

 3. Podpora mezioborové spolupráce 

a. podpora nastavení multioborové spolupráce, podpora aktivit zaměřených na koordinaci a návaznost podpůrných služeb 

pro ohrožené děti a rodiny poskytovaných jedním, nebo více subjekty konkrétním osobám s cílem řešení jejich nepříznivé 

situace a jejich sociálního začlenění, 

b. rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování služeb pro ohrožené děti a rodiny. Koordinace jak na úrovni 
jednotlivých případů, tak na úrovni poskytování služeb v rámci působnosti obce. Služby poskytované v souladu s 

uplatněním metod sociální práce, s dopady do procesů zjišťování potřeb, plánování rozvoje těchto služeb podle místní 

potřebnosti a tedy zvýšení dostupnosti potřebných druhů služeb. Nesmí se jednat o aktivity plánování rozvoje sociálních 
služeb. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK. 

Oprávnění 

žadatelé 

 Kraje, obce a jimi zřizované organizace 

 Nestátní neziskové organizace 
Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí subjekty působící v oblasti práce s dětmi a rodinami těchto právních 

forem: 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 spolky podle §214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Popis v katalogu  Katalog str. 195 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 
 

18. 3. 2019: Finanční mechanismus EHP a Norska – ČR – PO 1, program. oblast 3: 

Projekty odborného vzdělávání a přípravy 

Tematická oblast Budování partnerství a sítí 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Podporované oblasti:  
 Institucionální spolupráce mezi donorskými a přijímajícími státy na všech úrovních vzdělávání  

 Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech  

 Spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce  
 Praktické stáže,odborný výcvik učňů a pracovní stáž v podniku 

 Podnikavost mladých lidí 

 Profesní rozvoj učitelů 

 

AKTIVITY 
Projekty odborného vzdělávání a přípravy mezi institucemi v ČR a v donorských státech budou podporovat: 

 a) uzavření partnerství mezi školami odborného vzdělání a přípravy (VET) a podniky v České republice a 

donorských státech se zaměřením na: 

 i) zvýšení kapacity zaměstnanců škol a firem reagovat na potřeby trhu práce a následně zahrnout do školního 

kurikula principy duálního vzdělávání (studijní návštěvy) nebo 

 ii) úpravu kurikula podle potřeb lokálního trhu práce s možností krátkodobých pilotních zahraničních mobilit 
studentů a žáků 

 
 b) vytvoření společných vzdělávacích projektů mezi školami odborného vzdělání a přípravy (VET) v České 

https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz
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republice a donorských státech na podporu podnikatelských kompetencí u studentů a žáků, a to: 

 i) ve formě vzdělávacích aktivit pro studenty a žáky na podporu jejich podnikatelských kompetencí 

 ii) ve formě školících programů/kurzů pro učitele a mistry odborného výcviku s cílem posílit jejich znalosti a 

schopnost i podpořit podnikatelského ducha u mladých lidí 
 

Minimální výše grantu pro jeden projekt je stanovena na 10 000 € (255 000 CZK), maximální výše pak na 50 000 € (1 275 

000 CZK). 

Oprávnění 
žadatelé České střední odborné a vyšší odborné školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. 

Popis v katalogu  Katalog str. 306 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

18. 3. 2019: OP ESPON 2020: Výzva k podání nabídek - „Nástroj pro lokalizaci SDG 

(Sustainable Development Goals): lokalizace a měření cílů udržitelného rozvoje 

(SDG) ve městech a regionech“ 

Tematická oblast Informační společnost 

Stručný popis 

Aktivita programu ESPON „Nástroj pro lokalizaci SDG“ vyplývající z této výzvy k předkládání nabídek je přiřazena ke 

specifickému cíli 3 programu spolupráce ESPON 2020 a přispěje k monitorování evropské územní dynamiky a k dalšímu 
rozvoji a zlepšení interaktivního a uživatelsky přívětivého programu ESPON Toolbox2. 

Služba přispěje k podpoře místní a regionální veřejné správy při plnění cílů udržitelného rozvoje (SDG). 

 
Hlavními výstupy by měly být: 

 jednoduchá, intuitivní a uživatelsky přívětivá webová aplikace, kterou může veřejná správa používat na všech 
úrovních tak, aby identifikovala regiony, které jsou úspěšné, ale také ty, které zaostávají při implementaci 

SDG; 

 návod, jak používat nástroj lokalizace SDG s praktickými příklady; 

 návod, jak udržovat nástroj. 

 
Rozpočet 

Maximální dostupný rozpočet této smlouvy činí 120 000,- EUR bez DPH, avšak včetně všech ostatních daní, výdajů, 

cestovních nákladů, ubytování a poštovného. 

Oprávnění žadatelé  

Popis v katalogu  Katalog str. 274 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

21. 3. 2019: OP ESPON 2020: Výzva k podání nabídek - „Dynamika trhu s 

nemovitostmi v přeshraničních oblastech“ 

Tematická oblast Informační společnost 

Stručný popis 

Aktivita programu ESPON „Dynamika trhu s bydlením v přeshraničních oblastech“ vyplývající z této výzvy k 
předkládání nabídek je přiřazena ke specifickému cíli 3 programu spolupráce ESPON 2020 a přispěje k monitorování 

evropské územní dynamiky a k dalšímu rozvoji a zlepšení interaktivního a uživatelsky přívětivého systému v rámci  

ESPON Toolbox. 
 

Tato aktivita přispěje k: 

 posílení přeshraničního sběru dat a ukazatelů; 
 vytvoření metodiky pro vytváření přeshraničních informací pro lepší tvorbu politik. 

 

Hlavními výstupy by měly být: 

 popis dynamiky trhu s bydlením v několika přeshraničních funkčních oblastech, které umožní pochopit 

"hraniční efekty" a jejich dopady na přeshraniční toky; 

 pokyny pro shromažďování a sledování údajů a ukazatelů o přeshraničních trzích s bydlením. 

  

Rozpočet 
Maximální dostupný rozpočet této smlouvy činí 75 000,- EUR bez DPH, avšak včetně všech ostatních daní, výdajů, 

cestovních nákladů, ubytování a poštovného. 

Oprávnění žadatelé  

Popis v katalogu  Katalog str. 274 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy/List/ESPON-2020/Novinky/Vyzva-k-podani-nabidek-Nastroj-pro-lokalizaci
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy/List/ESPON-2020/Novinky/Vyzva-k-podani-nabidek-Dynamika-trhu-s-nemovito
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22. 3. 2019: OP ESPON 2020: Výzva k podání nabídek - „Meziregionální vztahy v 

Evropě“ 

Tematická oblast Informační společnost 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Program ESPON zahajuje soutěžní dialog s názvem „Meziregionální vztahy v Evropě“ s cílem rozvíjet a zlepšovat svou 

znalostní základnu tím podpořit územní důkazy v rámci specifického cíle programu ESPON 2020. 

 
Hlavní předpokládané výsledky 

Soutěžní dialog bude zahrnovat koncepční a metodologické vymezení následujících znalostních potřeb: 

 Přehled použitých dat a zdrojů údajů a plán pro překonání potenciálních výzev v souvislosti se sběrem dat, s 
harmonizací údajů a chybějícími údaji. 

 Budování důkazů o meziregionálních vztazích v celé Evropě (meziregionální obchod, toky financí, mobilita 
pracovních sil, pevná dynamika). 

 Implementace případových studií o regionech v různých kontextech s různými úrovněmi rozvoje, s různými 
modely růstu, a s různými úrovněmi hospodářské integrace se sousedními regiony, ale také v evropském 

kontextu. 

 Tvorba různých scénářů, např. o dopadech Brexitu na regionální ekonomiky v Evropě. 
  

Rozpočet 

Maximální dostupný rozpočet této smlouvy činí 1 100 000,- EUR bez DPH, avšak včetně všech ostatních daní, výdajů, 

cestovních nákladů, ubytování a poštovného. 

Oprávnění žadatelé  

Popis v katalogu  Katalog str. 275 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 
 

 

 

29. 3. 2019: OP ESPON 2020: Výzva k podání nabídek - „Kulturní dědictví jako zdroj 

společenského blahobytu v evropských regionech“ 

Tematická oblast Informační společnost 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Program ESPON zahajuje soutěžní dialog nazvaný „Kulturní dědictví jako zdroj společenského blahobytu v evropských 

regionech“ s cílem rozvinout a zlepšit znalostní základnu ESPON a tím podpořit územní důkazy v rámci specifického cíle 
1. 

  
Hlavní předpokládané výsledky 

Tento soutěžní dialog zahrnuje: 

 Společný teoretický rámec, který definuje společenské oblasti a dimenze společenského blahobytu, na nějž má 
kulturní dědictví vliv. 

 Společný metodologický rámec popisující, jak určit dopad kulturního dědictví na tyto společenské oblasti a 
dimenze. 

 Důkazy (shromážděné údaje a soubor ukazatelů potenciálně zkoumající možnosti využití dat a sociálních 
médií) o společenském dopadu kulturního dědictví v evropských regionech za posledních 10 let. 

 Důkazy o společenském dopadu digitalizace kulturního dědictví a využívání nových technologií v 

definovaných společenských oblastech 

 Důkazy o tom, jak přítomnost kulturních statků a souvisejících investic přispívá k 

regionálnímu/venkovskýmu/městskýmu rozvoji a k lepší územní soudržnosti. 

 Případové studie o různých typech regionů 

 Doporučení pro rozvoj politik na evropské, národní a regionální úrovni. 
  

Rozpočet 

Maximální dostupný rozpočet této smlouvy činí 850 000,- EUR bez DPH, avšak včetně všech ostatních daní, výdajů, 

cestovních nákladů, ubytování a poštovného. 

Oprávnění žadatelé  

Popis v katalogu  Katalog str. 275 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy/List/ESPON-2020/Novinky/Vyzva-k-podani-nabidek-Meziregionalni-vztahy-v
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy/List/ESPON-2020/Novinky/Vyzva-k-podani-nabidek-Kulturni-dedictvi-jako-z
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29. 3. 2019: OP PIK – PO 3, SC 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, IV. výzva 

Tematická oblast Životní prostředí 

Využití OZE - infrastruktura 

Stručný popis 

Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou 
zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 
a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k 

výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících 

bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové 
stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou 

energií, 
b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové 

stanice včetně, 

c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, 
d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu). 

Oprávnění žadatelé  pro podniky všech velikostí. 

Popis v katalogu  Katalog str. 128 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

29. 3. 2019: OP Zaměstnanost – PO III, IP 3.1, SC 3.1.1: Výzva č. 082 - Ověřování 

nových řešení využitelných ve veřejné sféře 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Prevence rizik 

Sociální služby 

Stručný popis 

Výzvou je zamýšleno podpořit oprávněné žadatele při navrhování, rozvíjení nových konceptů pro přetrvávající/hrozící 

sociální problémy, u nichž dosud v České republice neexistuje adekvátní řešení. V rámci projektu by koncepty měly být 

rozvinuty do podoby nových služeb, produktů, testovány v praxi a evaluovány. Nová řešení by měla lépe naplňovat 
potřeby cílových skupin a zvyšovat kvalitu jejich života. 

 

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy budou: 
 Vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, 

zaměstnanosti a veřejné správy 

 Pilotní testování nového řešení v praxi a šíření 
 Evaluace 

 Advokační práce 

 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu: 15 000 000 CZK. 

Oprávnění žadatelé 

- NNO, 
- obce, 

- organizace zřizované kraji a obcemi, 

- osoby samostatně výdělečně činné, 
- poskytovatelé sociálních služeb, 

- veřejné výzkumné instituce 

- školy a školská zařízení, 
- vysoké školy 

- obchodní korporace, 

- profesní a podnikatelská sdružení. 

Popis v katalogu  Katalog str. 210 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

29. 3. 2019: OP VVV – PO II, IP1, SC 1, SC 2: ESF výzva pro vysoké školy II (Výzva č. 

02_18_056) 

Tematická oblast Infrastruktura pro vzdělávání 

Občanská vybavenost 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/obnovitelne-zdroje-energie---iv--vyzva--239217/
https://www.esfcr.cz/vyzva-082-opz
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Stručný popis 

Cílem výzvy je podpora vysokých škol, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení 

kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zavádění praxí do studijních programů, zvýšení účasti studentů se specifickými 

potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení 

studijní neúspěšnosti studentů. 

 
Oprávněné aktivity 

SC 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce: 

 
Povinně volitelné aktivity: 

 Aktivita č. 2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy – zvýšení kvalifikace nebo 

pedagogické kompetence akademických i neakademických pracovníků; podpora nových metod výuky; 
zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; modernizace softwarového vybavení; podpora 

distančního vzdělávání. 

 
 Aktivita č. 3: Tvorba nových a/nebo úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních 

programů/oborů zohledňujících potřeby praxe – zavádění praxe do bakalářských a magisterských studijních 

programů, zapojení odborníků z praxe a/nebo zahraničí do tvorby či rozvoje studijních programů. 
 

 Aktivita č. 4: Posílení internacionalizace – rozvoj mezinárodní spolupráce, internacionalizace 

vysokoškolského prostředí, mobility studentů a pracovníků vysokých škol, rozvoj vztahů se zahraničními 
institucemi v rámci Graduate school formou joint a multiple degrees programů. 

 

Volitelná aktivita: 
 Aktivita č. 5: Rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu 

práce s cílem implementace do strategického řízení studijních programů na vysokých školách. 

 

SC 2 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z 

etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů: 

 
Povinně volitelná aktivita: 

 Aktivita č. 6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb – zvyšování kompetencí akademických 

a neakademických pracovníků pro výuku studentů se specifickými potřebami, podpora motivace ke studiu a 
kariérové poradenství, tvorba a implementace vyrovnávacích kurzů, snížení studijní neúspěšnosti, zlepšení 

dostupnosti a zkvalitňování studijních materiálů. 

 
Volitelná aktivita: 

 Aktivita č. 7: Zvýšení zájmu o studium na VŠ a adaptace nových studentů pro studium na vysoké škole, 

usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ. 
 

Alokace na výzvu 1 000 000 000 Kč. 

Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč 
Maximální výše výdajů: 

- Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v 

Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Česká zemědělská univerzita v Praze: 60 000 000 Kč; 
- ostatní žadatelé: 35 000 000 Kč. 

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR. 

Oprávnění žadatelé 

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů: 

 veřejné vysoké školy, 

 státní vysoké školy (organizační složky státu), 

 soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú., aj.), 

 ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o., aj.). 

Popis v katalogu  Katalog str. 150 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

29. 3. 2019: OP Životní prostředí – PO 2, SC 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění 

domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 

znečišťujících látek – výzva č. 117 

Tematická oblast Životní prostředí 

Snižování emisí 

Stručný popis 

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

Popis podporovaných aktivit: 
Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech. 

 

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Alokace 
(maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3,75 mld. Kč. 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-056-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly-ii/text-vyzvy.htm


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – leden 2019  

 

 

79 

Oprávnění žadatelé  kraje 

Popis v katalogu  Katalog str. 30 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

29. 3. 2019: OP VVV – PO II, IP2, SC 1: ERDF výzva pro vysoké školy II (Výzva č. 

02_18_057) 

Tematická oblast Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

ERDF výzva pro vysoké školy II umožní vysokým školám financovat doplňkové investice do infrastruktury a investičně 

náročného vybavení, a to v návaznosti na aktivity komplementární ESF výzvy pro vysoké školy II. 

 
Povinně volitelné aktivity: 

 Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky – rekonstrukce prostor pro bakalářské a magisterské 

studijní programy zaměřené na praxi, modernizace učeben, laboratoří, přístrojového, materiálového, softwarového a 
hardwarového vybavení pro výuku, infrastrukturní potřeby institucí ve vztahu k rozvoji internacionalizace. 

 Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – rekonstrukce, dobudování prostor a 

pořízení vybavení ve vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v přístupu ke studiu, reflexe potřeb studentů 
se specifickými potřebami aj.). 

 Aktivita č. 4: Informační zdroje pro výuku – pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických 

informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty. 
 

Alokace na výzvu 1 500 000 000 Kč. 

Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč. 
Maximální výše výdajů: 250 000 000 Kč. 

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR. 

Oprávnění žadatelé 

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů: 

 veřejné vysoké školy, 

 státní vysoké školy (organizační složky státu), 

 soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou 

činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú., aj.), 

 ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o., aj.). 

Popis v katalogu  Katalog str. 156 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

 

 

30. 3. 2019: OP PIK – PO 1: Služby infrastruktury pro ITI (Brno) 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Plánování, Věda a výzkum 

Stručný popis 

Hlavním cílem programu a Výzvy je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení 
intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a 

podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. 

Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční 
výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 
 b) Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis. 

 c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné 

využívání technologií 
 d) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné 

nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. 

Oprávnění 

žadatelé 

 právnická osoba přípustné právní formy dle této Výzvy, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační 
infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dle podmínek 

programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro 

provádění auditů a kontrol. 
nebo analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt. 

 je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je 

realizován projekt 

Popis v katalogu  Katalog str. 118 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.opzp.cz/vyzvy/117-vyzva
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-057-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly-ii/text-vyzvy.htm
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/sluzby-infrastruktury---iti-brno---i--vyzva--236003/
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31. 3. 2019: OP PIK – Program EXPANZE - úvěry 
Tematická oblast Podpora podnikání 

Stručný popis 

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich 

podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných 
regionech uvedených v příloze č. 4 této Výzvy. 

 

Aktivity programu mají přímou vazbu na strategický cíl Národní RIS3 strategie „Zvýšit míru podnikání ve společnosti s 
důrazem na zakládání nových rychle rostoucích firem“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými 

aktivitami/projekty/operacemi specifického cíle A2.2 „Zlepšit dostupnost vnějšího financování pro začínající podnikatele 

a firmy s krátkou historií“ Národní RIS3 strategie. 
 

Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru jsou: 

 a) dlouhodobý hmotný majetek: 

 pořízení strojů a zařízení, 

 pořízení a rekonstrukce staveb, 

 pořízení zastavěných stavebních pozemků (pouze včetně staveb na nich umístěných). 

Náklady na pořízení a rekonstrukci staveb a pořízení zastavěných stavebních pozemků (pouze včetně staveb na nich 
umístěných) jsou způsobilým výdajem do výše 40 % předpokládané výše způsobilých výdajů zvýhodněného úvěru 

uvedených v žádosti o podporu. 

 
 b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek musí v případě 

podpory podle Nařízení Komise č. 651/2014) splňovat tyto podmínky: 

 musí být používán výlučně pro účely realizace projektu příjemce podpory, 

 musí se jednat o odepisovatelná aktiva příjemce podpory, 

 musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných15 s příjemcem podpory, DPH ke 

způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji jsou rovněž způsobilými výdaji. 

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a ve formě finančního příspěvku (poskytnutého společně se 
zvýhodněným úvěrem). 

Na jeden projekt může být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr nebo zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem. 

Na jeden projekt může být poskytnut pouze jeden finanční příspěvek. 
Na stejný projekt nelze poskytnout současně záruku a zvýhodněný úvěr/zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem v rámci 

programu. 
 

 Plánovaná alokace výzvy je 2 200 000 000,- Kč 

 výše úvěru: až 45 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, minimálně však 2 mil. Kč, maximálně 45 
mil. Kč, 

 doba splatnosti úvěru: až 7 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru, 

 úvěr je bezúročný, 
 doba odkladu splátek jistiny: maximálně 3,5 let, 

 zajištění úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB, 

 použití zvýhodněného úvěru: 

 na pořízení dlouhodobého hmotného majetku splňujícího vymezení způsobilých výdajů v bodech 4.3.1 a 4.3.2, 

 na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku splňujícího vymezení způsobilých výdajů v bodech 4.3.1 a 
4.3.2. 

Oprávnění 
žadatelé 

 malým a středním podnikatelem ve smyslu definice uvedené v Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 

týkající se definice mikro, malých a středních podniků 

Popis v katalogu  Katalog str. 124 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

31. 3. 2019: Nadace Zdraví pro Moravu 

Tematická oblast Sociální a zdravotní služby 
Infrastruktura 

Stručný popis 

Cílem nadace je vytváření příznivých podmínek pro zlepšování péče o zdraví dětí i dospělých, propagaci a reklamu 

ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti. Dále pak organizace klimatických léčebných pobytů 

chronicky nemocných a tělesně postižených.Ve své činnosti se zaměřuje na pomoc alergikům, astmatikům, tělesně 
postiženým a jiným chronicky nemocným a tak též na boj proti kouření a jiným toxikomániím. 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 679 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/2017/5/EXPANZE_UVERY_Vyzva-I_1.pdf
http://www.nadacezdravi.cz/
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31. 3. 2019: Nadace ČEZ – Projekt Oranžový přechod 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Prevence rizik 

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

přechodů pro chodce.  
Maximální výše nadačního příspěvku je 120 000 Kč. 

Oprávnění žadatelé Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení 
Oranžový přechod 2019. 

Popis v katalogu  Katalog str. 680 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

31. 3. 2019: Nadace ČEZ – Projekt Zaměstnanecké granty 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Grantové řízení Zaměstnanecké je určeno na podporu neziskových organizací, ve kterých sami aktivně ve svém 
volném čase působí zaměstnanci ČEZ, a. s. a integrovaných dceřiných společností v České republice. 

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). 

 

Maximální výše příspěvku je 30 000,- Kč. 

Oprávnění žadatelé 
 Právnická osoba, jejíž činnost trvá déle než 1 rok, která nebyla v tomto grantovém řízení podpořena v 

loňském roce, na základě písemného doporučení zaměstnance Skupiny ČEZ. Žadatel nemůže být fyzická 

osoba. 

Popis v katalogu  Katalog str. 680 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

31. 3. 2019: Nadace Landek  

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Životní prostředí  

Stručný popis 

Tematické okruhy pro přihlášky: 

1. Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů. 
2. Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v minulosti souvisely. 

3. Osvětová činnost s tématikou hornictví, hornické historie a geologie. 

4. Podpora kultury v regionu i mimo něj. 

Oprávnění 
žadatelé 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 683 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

31. 3. 2019: Dotační program JMK – Oblast životního prostředí: Snížení emisí z 

lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji (Kotlíkové dotace) 

Tematická oblast Životní prostředí – snižování emisí 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Hlavním cílem Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji je snížit emise z lokálního vytápění 

domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. 
 

Účelem podpory je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci 

specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s cílem dosažení pozitivního přínosu pro životní 
prostředí na území Jihomoravského kraje. 

 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html
http://www.nadace-landek.cz/
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Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který do dne realizace jeho 

výměny mohl fungovat v rodinném domě1 jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na funkční otopnou soustavu a 

funkční komínové těleso, za nový zdroj definovaný níže. 

Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná 

paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. 
Novým zdrojem se pro účely této dotace rozumí: 

- tepelné čerpadlo; 

- automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky); 
- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo); 

- plynový kondenzační kotel; 

- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný). 
 

Celkový objem finančních prostředků na projekt kraje je 135.600.000,00 Kč, z toho předpokládaný objem investičních 

finančních prostředků určených na dílčí projekty FO je ve výši 130.600.000,00 Kč. 
Konkrétní výše alokovaných finančních prostředků na krajskou výzvu bude v této výzvě vždy upřesněna. Výše alokace se 

může měnit. 

Oprávnění 
žadatelé 

 pouze FO, která je způsobilá k právním jednáním a která je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu, a 
to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání a v případě doložení písemného souhlasu ostatních 

spoluvlastníků, kteří spolu s podílem oprávněného žadatele vlastní většinový podíl na rodinném domě/bytové 
jednotce, nebo v případě doložení písemného souhlasu druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného 

domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů a písemného souhlasu vlastníka pozemku, resp. 

spoluvlastníků pozemku vlastnících většinový podíl v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka 

pozemku, na němž se rodinný dům nachází. 

Popis v katalogu  Katalog str. 637 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

1. 4. 2019: SFŽP – PO 3, Podoblast 3.2: Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, 

inovativní technologie (výzva č. 22/2017 - za komodity odevzdané v roce 2018 a 

2019) 

Tematická oblast Autovraky 

Využití odpadů 

Stručný popis 

Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, 

udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se „oběhovému hospodářství“. 
Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení 

za účelem splnění stanovených cílů, využití, materiálového využití a opětovného využití autovraků. Konkrétně se jedná 

o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. A také o podporu motivace zpracovatelů 
vykupujících autovraky, které neplní emisní normy. 

 

Výše podpory 
V případě řádného odevzdání vybraných komodit činí podpora 700 Kč za autovrak, 150 Kč při splnění množstevního 

limitu u pneumatik, skla a textilií a 250 Kč při splnění množstevního limitu u plastů. Alokace 40 mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Popis v katalogu  Katalog str. 411 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

1. 4. 2019: Ministerstvo kultury - Odbor zahraniční vztahy – 2. kolo 
Tematická oblast Kulturní a náboženské akce 

Stručný popis 

Odbor zahraniční vypisuje výběrové dotační řízení pro rok 2019 na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných 

do zahraničí. 
Cílem výběrového dotačního řízení je podpora profesionálních subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora 

jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Všechny projekty musí 

být připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase. 

 

Tematické okruhy: 

 1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí. 

 2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí. 

 3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí. 

 4. Projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí. 

Oprávnění žadatelé fyzické osoby s živnostenským oprávněním a právnické osoby, poskytující veřejné kulturní služby. Vyloučeny jsou státní 

příspěvkové organizace. 

Popis v katalogu  Katalog str. 490 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506-Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+%28Kotlikove+dotace%29+OPZP+-+1+vyzva.aspx
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/61/18395-text_vyzva_22_2017_20171222.pdf
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-51.html
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1. 4. 2019: MŽP ČR – Národní program ŽP: PO 5, Podoblast 5. 4. B - Pozitivní 

motivace obcí v soutěžích – Výzva č. 10/2018 

Tematická oblast Životní prostředí 

Sídlení zeleň 

Stručný popis 

Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích. 

 
Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí: 

a) zakládání a obnova ploch a prvků zeleně, 

b) jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, 
výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky 

(zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického 

vybavení, 
c) revitalizace vodních toků a vodních ploch, 

d) demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto 

ploch v souladu s daným venkovským prostředím, 
e) realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy. 

 

Pro výzvu je alokováno celkem 21 mil. Kč, tj. 7 mil. Kč na každý rok. 
Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 500 tis. Kč.  

Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou titulem Zelená stuha ČR činí 800 tis. Kč + 200 tis. Kč 

(tato dodatečná podpora je určena výhradně na aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale 
Europe – Evropská kvetoucí sídla). 

 

Žádosti je možné podat v období od: 
15. 10. 2018 do 1. 4. 2019 pro oceněné z roku 2018; 

1. 10. 2019 do 1. 4. 2020 pro oceněné z roku 2019; 

1. 10. 2020 do 1. 4. 2021 pro oceněné z roku 2020. 

Oprávnění žadatelé Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku). 
Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže). 

Popis v katalogu  Katalog str. 423 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

 

 

1. 4. 2019: OP Životní prostředí – PO 3, SC 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit 

ekologické zátěže – Výzva č. 86 
Tematická oblast Životní prostředí 

Odstraňování ekologických zátěží 

Stručný popis 

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

lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit. 
 

Popis podporovaných aktivit: 

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

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

přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 

 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

- realizaci průzkumných a do průzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně 

kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a do průzkumné práce mají rozsah kategorie A, B dle 
metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území. 

 

 Podporovaná aktivita 3.4.3: sanace vážně kontaminovaných lokalit 
Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek, která jsou uvedená v kapitole Obecná kritéria 

přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 
- sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující 

neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření 

využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií. 
 

Pro podporovanou aktivitu 3.4.3 dále platí, že: 

Uznatelným nákladem v rámci projektové přípravy není Analýza rizika kontaminované lokality, pokud se její realizace 
aktivně neúčastnilo OEREŠ MŽP. Závěry předložené Analýzy rizik musí být schváleny OEREŠ MŽP. 

Uznatelným nákladem není nákup pozemků a staveb. 

Cílová území: 
Ústecko-Chomutovská aglomerace. 

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=656
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Oprávnění žadatelé 

- Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy 

- Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace 

- Příspěvkové organizace 

- Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce 

- Vysoké školy a školská zařízení 
- Nestátní neziskové organizace 

- Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

- Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající 

Popis v katalogu  Katalog str. 42 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 
 

 

 

29. 4. 2019: OP PIK – PO 3, SC 3.2: ÚSPORY ENERGIE – IV. výzva 

Tematická oblast 
Životní prostředí 

Podpora podnikání 
Úspory energií 

Stručný popis 

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je 

podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně 
do výše 15 mil. EUR. 

Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování 

energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů. 
Maximální absolutní výše způsobilých výdajů na organizaci výběrového řízení činí 200 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na 

organizaci výběrového řízení na celkových způsobilých výdajích nesmí být vyšší, než je uvedeno v níže uvedené tabulce 

týkající se rozsahu zakázky.  
Plánovaná alokace výzvy 6 000 000 000 Kč. 

Oprávnění žadatelé malé, střední i velké podniky. 

Popis v katalogu  Katalog str. 130 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

 

30. 4. 2019: Ministerstvo kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek 

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

Stručný popis 

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají 

mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České 
republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v 

kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, na úpravy veřejných prostranství, na pořízení stavebně-
historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. 

Oprávnění žadatelé vlastníci kulturní památky 

Popis v katalogu  Katalog str. 475 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 
 

 

 

30. 4. 2019: OP Zaměstnanost – PO 1, IP 1.3: Pomoc pracovníkům, podnikům a 

podnikatelům přizpůsobovat se změnám (výzva č. 110: Vzdělávání - společná cesta 

k rozvoji II) 

Tematická oblast Vzdělávání a osvěta 

http://www.opzp.cz/vyzvy/86-vyzva
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/obnovitelne-zdroje-energie---iv--vyzva--239217/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2432
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Stručný popis 

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

kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

 
 Specifický cíl 1.3.2 - Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 800 000 000 CZK. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 000 CZK 

 

Popis podporovaných aktivit 

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. 

 Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, 
Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor. 

Oprávnění žadatelé 

a) Profesní a podnikatelská sdružení: 

 Zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9a) nebo na základě § 
3046 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považované za organizace zaměstnavatelů podle § 3025 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku; 

 Sdružení podniků – vzniklá dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů – tzn. sdružení registrovaná dle § 
6 tohoto zákona (do 1. 1. 2016); 

 Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících 
osob – vzniklá dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 

vykonávající činnost podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku; 

 Spolky založené dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejichž účelem je ochrana profesních 
zájmů nebo zájmů podnikajících osob; 

 Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona č. 301/1992, 
Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky; 

 Svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
 

b) Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací (dále „NNO“), které: 

 Mají právní formu korporace podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pro účely této výzvy spolek 
nebo zájmové sdružení právnických osob); 

 Samy se prezentují jako zastřešující organizace NNO; 

 Vznikly jako trvalé uskupení (nikoliv jako dočasné); 

 Nemají nad sebou další tematicky zaměřené zastřešující organizace v rámci České republiky; 

 Působí na území České republiky; 

 Poskytují služby především svým členům či hájí jejich zájmy; 

 Mají minimálně 1 zaměstnance na min. 0,2 úvazku, který činnost jejich členů organizuje a řídí. 
 

c) Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností dle § 15a odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o 

církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů 
 

Z výše uvedených oprávněných žadatelů jsou vyloučeny: 

Subjekty splňující výše uvedené podmínky oprávněnosti žadatele, které k okamžiku předložení žádosti již předložily 
jinou žádost o podporu v rámci této výzvy. 

Popis v katalogu  Katalog str. 190 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

30. 4. 2019: Úřad Vlády ČR - Program mobility - předkládání záměrů 

bezbariérových tras ve městech a obcích na rok 2020 – I. kolo 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve 

městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v 
budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. 

 

V rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny jsou podporována opatření, která pomáhají zpřístupnit 

části obce/města za současného stavu jen těžko dosažitelné či zcela nedostupné pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Cílem předkládaného záměru je realizace ucelené bezbariérové trasy, která umožní svobodný a bezpečný 

pohyb všem obyvatelům a návštěvníkům města/obce. V rámci programu nejsou podporovány samostatné projekty bez 
návaznosti na komplexně řešenou bezbariérovou trasu. 

Oprávnění žadatelé města a obce, příp. svazek obcí 

Popis v katalogu  Katalog str. 580 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-110-opz
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/
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15. 5. 2019: OP VVV – PO I, IP1, SC 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho 

výsledků - Teaming II (Výzva č. 02/17/043) – II. kolo 

Tematická oblast Infrastruktura pro vědu a výzkum 

Stručný popis 

Cílem této výzvy je podpořit významný upgrade stávajícího výzkumného centra či výzkumných center v ČR postaveném 
na spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 

2020.  

 
Povinné aktivity: 

 Řízení projektu 

Instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity, je uvedena v kap. 5.2.4. Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná 
část. 

 2. Dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury 

Cílem této aktivity je podpořit materiálně-technické vybavení pro modernizované/á (upgradované/á) výzkumné/á 
centrum/centra na území ČR. Může se jednat o dobudování, rekonstrukci infrastruktury či pořizování přístrojů a 

vybavení. Rovněž se může jednat o stavbu nového výzkumného centra, toto je ale možné pouze na území Hl. města 

Prahy. 
Zároveň, pro zajištění kvalitního fungování modernizovaného/ných centra/er je možné, nikoliv povinné, v rámci této 

aktivity podpořit i související lidské zdroje2. Tito pracovníci mají zajišťovat odbornou obsluhu/fungování pořízeného 

vybavení. 
Tato aktivita doplňuje komplementární projekt z výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-

2019). 

 
Alokace na výzvu - 900 000 000 Kč. 

Minimální výše výdajů: neurčeno 

Maximální výše výdajů: 900 000 000 Kč (v případě aplikace GBER, nesmí maximální výše podpory poskytované dle 
GBER přesáhnout částku odpovídající 20 mil. EUR na výzkumnou infrastrukturu). 

Oprávnění žadatelé - organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01): 

 výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…) 

Popis v katalogu  Katalog str. 145 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

17. 5. 2019: Program přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2014 – 2020 (PPS ČR – AT) – 

8. kolo  
Tematická oblast Regionální a místní projekty s přeshraničním významem 

Stručný popis 

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu 

kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou 
prokázat významný pozitivní dopad na české a rakouské příhraničí. 

 

Zůstal zachován princip vedoucího partnera, který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý vedoucí 
partner musí mít min. jednoho zahraničního projektového partnera. 

 

Nově nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od současného 
programu, kdy stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě. 

 

Kritéria spolupráce jsou: 
- společná příprava projektu (povinné) 

- společná realizace projektu (povinné) 

- společný personál (volitelně povinné) 
- společné financování (volitelně povinné) 

 

Ke zpřísnění pravidel došlo i u naplňování indikátorů projektu, které budou stanoveny pro každou investiční prioritu, a 
každý projekt bude muset přispět k jejich naplnění. 

 

Prioritní osa 

1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

- Specifický cíl 1 – Zlepšení a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit 

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

2 - Životní prostředí a zdroje 

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

- Specifický cíl 2 – Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb 

- Specifický cíl 3 – Podpora využití ekologicky inovativního potenciálu regionu 

3 - Rozvoj lidských zdrojů 

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

potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-17-043-teaming-ii-verze-1.htm
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4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 

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

Plánovaný rozpočet Programu činí 97 mil. EUR z prostředků ERDF (společná alokace pro Českou republiku i Rakousko) 
Výše dotace bude činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Oprávnění žadatelé veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou 

investiční prioritu. Nově budou moci ve vybraných investičních prioritách žádat i podnikatelé. 

Popis v katalogu  Katalog str. 239 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

22. 5. 2019: OP PIK – Prioritní osa 2: Program podpory NEMOVITOSTI 
Tematická oblast Infrastruktura pro podnikání 

Stručný popis 

Primárním cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům rekonstrukci zastaralých, 

prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností. Program 
Nemovitosti přispěje do roku 2020 na projekty malých a středních podniků částkou 3,9 mld. Kč. 

 

Jaké aktivity budou podporovány? 
 rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury s 

důrazem na energetickou náročnost 

 revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku pro vlastní podnikatelské účely 
 podporována nebude výstavba objektu, nebo výstavba zóny jakožto novostavba tzv. na zelené louce 

 

Na co se vztahuje dotace? 
- rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy 

- zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost 

- příprava území (terénní úpravy, demolice,…) 
- odstranění nevyužitých staveb 

- inženýrské sítě a komunikace 
- hardware a sítě, technické zařízení budov 

Oprávnění žadatelé - pro malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského průmyslu a zpracování odpadů 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 126 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

28. 5. 2019: OP PIK – Prioritní osa 4: ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb 

Tematická oblast Informační společnost 
ICT infrastruktura a vybavení 

Stručný popis 

Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve ICT a strategické služby) je podpora všech typů podnikatelských subjektů, 
které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program 

ICT a sdílené služby mezi žadatele do roku 2020 rozdělí přibližně 6 mld. Kč. 

 
JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 zřizování a provoz center sdílených služeb 

 centrum sdílených služeb - podnik zajišťující provozní aktivity jako účetnictví, HR, ICT, sofistikované 

konstrukční, projektantské či grafické činnosti pro externí klienty i v rámci majetkově propojené skupiny. 
Realizované činnosti nemají charakter primární ekonomické aktivity zákazníka, ale jsou podpůrným 

procesem.   

 
NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

- především superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců po dobu 24 měsíců 

- nájem pozemků a budov 
- služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) 

- pořízení potřebného HW, sítí a kancelářského zařízení 

- nákup software či licencí k vývoji SW 

- poplatky za služby typu cloud, SaaS 

Oprávnění žadatelé 

 podniky všech velikostí působící v oblasti center sdílených služeb 

 projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze 
Hlavní podmínkou vytvoření minimálního počtu pracovních míst a provedení tzv. minimální investice dle velikosti 

podniku (MP - 5/0,3mil., SP - 10/0,5 mil., VP - 20/1mil.). Program podporuje kompletní zřizovaní nových center 
sdílených služeb nebo rozvoj stávajících CSS, jejichž činnost nemá charakter primární ekonomické aktivity společnosti. 

Popis v katalogu  Katalog str. 141 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

https://www.at-cz.eu/cz/lhuty-a-terminy
http://www.oppik.cz/dotacni-programy/nemovitosti
http://www.oppik.cz/dotacni-programy/ict-a-sdilene-sluzby-zrizovani-a-provoz-center-sdilenych-sluzeb
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28. 5. 2019: OP PIK – Prioritní osa 2: Program Technologie – VIII. výzva 

Tematická oblast Podpora podnikání 

Zaměstnanost 

Stručný popis 

Hlavním cílem programu podpory a Výzvy je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových 
podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. 

 

Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 
(včetně)1 a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. 

 

Způsobilými výdaji jsou: 

1) Dlouhodobý hmotný majetek11 (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) 

Výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních 

sítí včetně souvisejícího software. Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s 
instalací technologií a budováním sítí (jedná se o výdaje nemající charakter stavebních prací) v případě, že tyto výdaje 

budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware.  
 

2) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení 
a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu, a to maximálně do výše celkových nákladů na pořizovaný dlouhodobý 

hmotný majetek. 

 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku. 

Popis v katalogu  Katalog str. 123 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

30. 5. 2019: OP PIK – Prioritní osa 2: Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA 
Tematická oblast Infrastruktura pro podnikání - Vzdělávání 

Stručný popis 

Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj 
podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace. Program Školicí střediska 

rozdělí mezi firmy přibližně 2,3 mld. Kč. 

 
Jaké aktivity budou podporovány? 

 výstavba a rekonstrukce stávajících školicích center 

 modernizace prostor pro vzdělávání 

 pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního 

vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti 

 pozor - vytíženost školicího střediska musí být minimálně 30 % dní v roce (školení alespoň 3 hodiny denně, 
kapacita naplněna min. z 50 %), zároveň je nutné, aby nadpoloviční většinu z proškolených osob tvořili 

zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví 

 
Na co se vztahuje dotace? 

- rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění nemovitostí  

- pořízení nového zařízení, rozšíření stávajícího školicího střediska 
- technická a dopravní infrastruktura 

- školicí pomůcky – hardware, sítě, stroje a zařízení 

- software a školicí programy, licence, know-how 
- drobný hmotný a nehmotný majetek 

- služby školitelů 

Oprávnění žadatelé 
- pro malé a střední podniky, které působí v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví, či informačních 

a komunikačních technologií atp. 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 127 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

31. 5. 2019: OP PIK – Prioritní osa 4: ICT a sdílené služby - datová centra 

Tematická oblast Informační společnost 

ICT infrastruktura a vybavení 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/technologie---vyzva-viii--241603/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/skolici-strediska---iii--vyzva---238394/
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Stručný popis 

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

které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program 

ICT a sdílené služby mezi žadatele do roku 2020 rozdělí přibližně 6 mld. Kč. 

 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 
 budování a modernizace datových center 

 datové centrum - středisko s optimalizovanou spotřebou elektrické energie využívající hospodárný HW a 

virtualizaci. Centrum poskytuje pronájem a provoz aplikací včetně výpočetního výkonu ve vysoce bezpečném 
prostředí, případně je využíváno pro potřeby majitele či skupiny.  

 

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 
- pořízení pozemků a budov 

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

- pořízení potřebného HW a sítí  
- nákup software či licencí 

- stroje, zařízení a technologie 

- stavební náklady, výstavba, rekonstrukce 

Oprávnění žadatelé  podniky všech velikostí provozující datová centra 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 140 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

31. 5. 2019: OP Zaměstnanost – PO 2, IP 2.1, SC 2.1, 2.2: Podpora programu Housing 

First (Bydlení především) – výzva č. 108 

Tematická oblast Podpora bydlení - plánování 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Hlavním cílem této výzvy je podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First/Bydlení především včetně ověřování 
principů Housing First v praxi. Primárním cílem programu Housing First (dále jen „HF“) je eliminace bezdomovectví, 

respektive stavu bytové nouze a získání standardního bydlení a jeho dlouhodobé udržení uživateli programu. 

V dlouhodobé perspektivě je nutné sledovat i sekundární dopady, kdy získání standardního bydlení, respektive přechod ze 
stavu bytové nouze do stavu bydlení má potenciál nastartování celého komplexu pozitivních změn v dalších oblastech 

života účastníků programu HF (např. motivace ke zlepšení zdravotního stavu, vyšší aspirace pro vzdělávací kariéru dětí, 

rozšiřování a posilování sociálních vazeb, zvýšení sebevědomí a snaha o vyšší sebeuplatnění včetně získání legálního 
zaměstnání atp.). Aby mohl být tento potenciál naplněn, existují určité principy, zásady, jejichž respektování výrazně 

usnadní procesy komplexní změny a naopak, je riziko, že bez jejich zakomponování do praxe HF programu, může být 

ohrožen i primární cíl – trvalé udržení bydlení.  
 

Projekt může být rozdělen do dvou fází – přípravné a realizační. 

1. Přípravná fáze 

V přípravné fázi lze podpořit tyto aktivity: 

- zajištění disponibilních bytů, úpravy a vybavení bytů určených pro/s účastníky projektu, 

- výběr cílové skupiny a účastníků programu, 
- výběr a příprava projektového týmu, včetně vzdělávání týmu (po celou dobu trvání přípravné fáze 

je možno hradit náklady práce nejvýše 1,5 úvazku, náklady na práci celého týmu je podporovaná nejvýše v délce 2 

měsíců) 
- vytvoření podpůrné spolupracující sítě (vyjednávání a nastavení procesů spolupráce). 

 

2. Realizační fáze 

V realizační fázi lze podpořit tyto aktivity: 

- příprava účastníků na změnu bydlení, 

- zabydlování účastníka, 
- podpora při bydlení 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 CZK 

Oprávnění žadatelé 

a) nestátní neziskové organizace: 

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

znění pozdějších předpisů, 
- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve 

znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně 

právní ochranu dětí, 

- spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

b) obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s 
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, 

c) organizace zřizované obcemi (příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost, ústav) působící v sociální oblasti, 

d) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Popis v katalogu  Katalog str. 192 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

http://www.oppik.cz/dotacni-programy/ict-a-sdilene-sluzby-budovani-a-modernizace-datovych-center
https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
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31. 5. 2019: MMR ČR - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

Tematická oblast Podpora bydlení - plánování 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Výzva č. 1 pro dotační titul: 

 DT1 Revitalizace a výstavba 

 DT2 Revitalizace a rekonstrukce 

 DT3 Revitalizace 
 

Cílem výzvy, resp. podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, 

které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Podprogram 
je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit 

široké veřejnosti. 

 
Účastník podprogramu: 

Účastníkem podprogramu (oprávněný žadatel o dotaci) může být pouze obec Moravskoslezského, Ústeckého, nebo 

Karlovarského kraje nebo příslušný kraj. Další specifikace účastníka podprogramu je stanovena v Zásadách podprogramu 
pro poskytování dotací. 

 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Výše alokace pro tuto výzvu 
je 196 mil. Kč. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem: 

- Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů, 

- Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů, 
- Obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, 

- Kraje - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů. 

 

Výzva č. 2 pro dotační titul: 

 DT1 Revitalizace a výstavba 

 DT2 Revitalizace a rekonstrukce 
 DT3 Revitalizace 

 

Cílem výzvy, resp. podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, 
které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Podprogram 

je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit 

široké veřejnosti. 
 

Účastník podprogramu 

Účastníkem podprogramu (oprávněný žadatel o dotaci) může být pouze obec, která neleží v Moravskoslezském, 
Ústeckém, nebo Karlovarském kraji nebo kraj, vyjma krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského. Další 

specifikace účastníka podprogramu je stanovena v Zásadách podprogramu pro poskytování dotací. 

 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Výše alokace pro tuto výzvu 

je 200 mil. Kč. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem: 

Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů, 
Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů, 

Obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, 

Kraje - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů. 

Oprávnění žadatelé - Obec a kraj 

Popis v katalogu  Katalog str. 352 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

31. 5. 2019: OP Životní prostředí – PO 1, SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu 

intravilánu – Výzva č. 82 

Tematická oblast 
Životní prostředí 

Protipovodňová opatření 

Prevence rizik 

Stručný popis 

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

prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. 
 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

– Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení 
přirozených rozlivů 

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

odvádění kanalizací do toků 
 

– Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 299 mil. Kč. Celková 
alokace je pro jednotlivé ITI strategie rozdělena následovně: ITI Brněnské metropolitní oblasti 120 mil. Kč a ITI Praha 

ve výši 179 mil. Kč. 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi/Regenerace-brownfieldu-pro-nepodnikatelske-vyuziti
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Oprávnění žadatelé 

- obce, dobrovolné svazky obcí,  

- kraje, organizační složky státu,  

- státní podniky,  

- veřejné výzkumné instituce,  

- městské části hl. města Prahy,  
- příspěvkové organizace,  

- vysoké školy a školská zařízení,  

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),  
- církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

- fyzické osoby podnikající. 

Popis v katalogu  Katalog str. 28 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

31. 5. 2019: OP životní prostředí – PO 3, SC 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních 

odpadů (výzva č. 84) 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Životní prostředí – odpadové hospodářství 

Plánování 

Stručný popis 

V rámci podporované aktivity 3.1.1 bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro 
občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení 

komunitní kompostárny. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. 
Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu (v rámci hodnotících kritérií je 

bráno jako 1 složka). V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán 

pouze v souvislosti s předmětem projektu. Štěpkovač nemůže být hlavním předmětem projektu, ale pouze 
dodatkovým zařízením, který nevytváří vlastní kapacitu. 

 Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě 
kontejnerů. V rámci projektu je možné sbírat použité oblečení (např. kabáty, kusy spodního a vrchního 

oblečení, páry bot), použité textilní výrobky (např. deky, závěsy, povlečení), hračky a knihy. V rámci 

hodnotících kritérií je bráno jako jedna složka. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový 
prostředek. 

 Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků 
nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci projektů lze 

pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku. Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali 

nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný 
výrobek odebrat. 

 Zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří 

ke dveřím). Tento systém může být kombinován s projekty míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. 

 

Cílová území: 

Území ITI Olomoucké aglomerace 
 

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). 

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). Alokace (maximální celková dotace z 
prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 30 mil. Kč. 

Oprávnění 

žadatelé 

 Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu prostřednictvím domácích 
kompostérů pro občany budou moci předkládat pouze veřejné subjekty - kraje, obce, města, dobrovolné svazky 

obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními 

subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty. 

 U ostatních typů projektů bez omezení - detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi 

Pravidel pro žadatele a příjemce v OPŽP 2014 - 2020. 

Popis v katalogu  Katalog str. 33 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

31. 5. 2019: OP VVV – PO I, IP 1, SC 1: Výzkumné infrastruktury II - Výzva č. 

02_18_046 

Tematická oblast Infrastruktura pro vědu a výzkum 

http://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/84-vyzva
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Stručný popis 

Výzva podporuje investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Cílem této výzvy je podpořit modernizaci a 

upgrade velkých výzkumných infrastruktur komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným 

infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v období do roku 2022. Modernizované velké 

výzkumné infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat lepší infrastrukturní podmínky pro výzkumné 

aktivity svých uživatelů, kteří jsou cílovou skupinou této výzvy. Samotná podpora výzkumných aktivit není předmětem 
této výzvy.  

 

Specifický cíl 
Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků 

 

Povinné aktivity: 
1. Řízení projektu  

2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice  

 
Volitelná aktivita: 

3. In-kind příspěvek  

Alokace na výzvu - 1 900 000 000 Kč. 

Oprávnění 
žadatelé 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce a zároveň fungující jako výzkumná 

infrastruktura, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury ve vládou ČR schváleném 

materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2022 (usnesení vlády ČR 
ze dne 12. prosince 2018 č. 836), a zároveň mající nenulové finanční požadavky na investiční výdaje ve vládou ČR 

schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2022 
(usnesení vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836): 

- organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, 

- veřejné vysoké školy, 
- výzkumné organizace, 

- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 

- ostatní subjekty. 
Subjekt, který splňuje definici oprávněného žadatele této výzvy a zároveň se jedná o e-infrastrukturu, není oprávněným 

žadatelem této výzvy 

Popis v katalogu  Katalog str. 142 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

31. 5. 2019: OP VVV – PO I, IP 1, SC 1: Výzkumné e-infrastruktury II - Výzva č. 

02_18_072 

Tematická oblast Infrastruktura pro vědu a výzkum 

Stručný popis 

Alokace na výzvu - 1 100 000 000 Kč. Minimální výše výdajů: neurčena; Maximální výše výdajů: 1 100 000 000 Kč. 

 

Cílem této výzvy je podpořit upgrade a modernizaci velkých výzkumných infrastruktur, konkrétně e-infrastruktur, 
komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytovanou MŠMT v období 

do roku 2022. Modernizované velké výzkumné infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat lepší 

infrastrukturní podmínky pro výzkumné aktivity svých uživatelů, kteří jsou cílovou skupinou této výzvy.  
 

Specifický cíl 

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků 
 

Povinné aktivity: 
1. Řízení projektu  

2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice  

 
Volitelná aktivita: 

3. In-kind příspěvek  

Oprávnění 
žadatelé 

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 

5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 

Subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce a zároveň fungující jako výzkumná 
infrastruktura, který je hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury, konkrétně e-infrastruktury, 

ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do 

roku 2022 (usnesení vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836), a zároveň mající nenulové finanční požadavky na 
investiční výdaje ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným 

infrastrukturám v období do roku 2022 (usnesení vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836): 

- veřejné vysoké školy, 
- výzkumné organizace, 

- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 

- ostatní subjekty, vyjma OSS a PO OSS. 

Popis v katalogu  Katalog str. 144 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-046-vyzkumne-infrastruktury-ii/text-vyzvy.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-072-vyzkumne-e-infrastruktury.htm
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1. 6. 2019: International Visegrad Fund 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Bydlení – infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Účelem Fondu je podporovat rozvoj užší spolupráce mezi smluvními stranami, posilovat pouta mezi státy smluvních 
stran a integrovat státy smluvních stran do Evropské unie. Jinými slovy, podporovat regionální spolupráci visegrádských 

zemí podporováním rozvoje společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční 

spolupráce. 
 

Standardní granty 

Podle schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech: kulturní spolupráce, 
vědecké výměny a výzkum, školství, výměny mladých lidí, přeshraniční spolupráce, podpora turismu. 

Při financování upřednostňuje Fond takové projekty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond nepodpoří 

projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce. 
Částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Standardních grantů je vyšší než 4.000 EUR. Finanční příspěvek 

Fondu může dosahovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. 

 

Malé granty 

V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech: kulturní 

spolupráce, vědecké výměny a výzkum, školství, výměny mladých, přeshraniční spolupráce, podpora turismu. 
Při financování upřednostňuje Fond takové projekty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond nepodpoří 

projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce. 

Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 4.000 EUR. 
Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. 

 

Strategické granty 

V rámci programu Strategických grantů mohou žádat o podporu pouze projekty, na kterých se podílí partneři 

(spolupořadatelé) ze všech čtyř Visegrádských zemí. Všichni partneři se musí aktivně podílet na projektové 

implementaci. Žadatelé ze zemí mimo V4 mohou žádat o grant za stejných podmínek, pokud se projekt tématicky týká 
visegrádské spolupráce. 

Částka udělená jednomu projektu je většinou mezi 40.000 a 200.000 EUR. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat 

maximálně 50% celkových nákladů na projekt.  
 

Projekty by měly být v souladu s následujícími prioritami: 

- Vytváření příznivějších podmínek pro vědecký výzkum 
- Evropský integrační process: Sdílení “visegrádského know-how” se sousedními region 

- Dobré vládnutí (Good Governance) ve veřejném sektoru 

- Propagace V4: Moderní přístupy k rozšiřování povědomí o visegrádské spolupráci 

Oprávnění žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci 

Popis v katalogu  Katalog str. 672 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

14. 6. 2019: Ministerstvo kultury ČR - Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón – vlastníci nepamátkového objektu 
Tematická oblast Obnova památek 

Stručný popis 

Program je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, 

prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny.  
Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program 

regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. 

Finanční příspěvky v Programu lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a 
fyzických osob, příp. krajů. 

 

Příspěvky se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot a na podporu oprav objektů, 
kde dochází k využití pro kulturně výchovnou nebo jinou veřejně prospěšnou činnost a kde bude provoz a údržba 

zajišťována právnickou, popř. fyzickou osobou neziskového typu. 

 

Vlastníci kulturních památek předloží městu (obci) nejpozději do 26. 3. 2018 formuláře souhrnných přehledů včetně 

všech povinných dokladů. 

Město (obec) předloží Ministerstvu kultury písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace do 9. 4. 2018. 
Žádost na obnovu nepamátkového objektu podává vlastník – obec, město písemně (originál!) do 14. 6. kalendářního roku. 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 478 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html
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28. 6. 2019: OP Zaměstnanost – PO 1, SC 1.1.1: Zvýšit míru zaměstnanosti 

podpořených osob, zejména starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných - 

IPRÚ 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Prevence nezaměstnanosti 

Stručný popis 

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních 
osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo 

následkem jejich účasti v projektu. 

Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci výzvy není 
povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny projektu. 

 

V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy: 
 

 

 
 

trhu práce; 

 
 

 

ňující začlenění podpořených osob na trh práce; 
 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5.000.000,00 CZK. Maximální výše celkových způsobilých 
výdajů projektu: 25.000.000,00 CZK. 

 
Výzva je určena pro metropolitní oblasti a aglomerace, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie IPRÚ.  

Oprávnění 

žadatelé 

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

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

., o obcích (obecní zřízení). 
 

- právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve 

školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
- fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jejichž převažujícím 

předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích a poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním 

zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85). Tyto subjekty předkládají poslední platné daňové přiznání 
ověřené místně příslušným finančním úřadem. Alespoň jedna ze dvou hlavních činností uvedena na daňovém 

přiznání musí spadat do kategorie CZ NACE 78 či 85. V případě, že z daňového přiznání nevyplývá 

jednoznačný předmět podnikání v dané kategorii, předkládá žadatel s daňovým přiznáním přílohu k účetní 

uzávěrce prokazující daný předmět činnost. 

- Povinnost dokládat hlavní předmět činnosti se netýká škol zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol. 

-  

Popis v katalogu  Katalog str. 186 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 
 

 

28. 6. 2019: OP Zaměstnanost – PO 1, SC 1.1.1: Zvýšit míru zaměstnanosti 

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

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Prevence nezaměstnanosti 

Stručný popis 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5.000.000,00 CZK. Maximální výše celkových způsobilých 

výdajů projektu: 25.000.000,00 CZK. 
Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních 

osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo 

následkem jejich účasti v projektu. 
Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci výzvy není 

povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny projektu. 

 
V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy 

(viz část 11 této výzvy): 

 
í a pracovní diagnostika; 

 

 
 

 

acovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst; 

http://www.esfcr.cz/file/9965/
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Oprávnění 
žadatelé 

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

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

 

 
- právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve 

školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

- fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jejichž převažujícím 
předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích a poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním 

zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85). Tyto subjekty předkládají poslední platné daňové přiznání 

ověřené místně příslušným finančním úřadem. Alespoň jedna ze dvou hlavních činností uvedena na daňovém 
přiznání musí spadat do kategorie CZ NACE 78 či 85. V případě, že z daňového přiznání nevyplývá 

jednoznačný předmět podnikání v dané kategorii, předkládá žadatel s daňovým přiznáním přílohu k účetní 

uzávěrce prokazující daný předmět činnost. 
Povinnost dokládat hlavní předmět činnosti se netýká škol zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol. 

 

Popis v katalogu  Katalog str. 187 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 
 

 

28. 6. 2019: OP Zaměstnanost – PO 2, SC 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na 

trhu práce - IPRÚ 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

V této výzvě budou podpořeny projekty v rámci příslušné aglomerace. Výzva je určena pro tyto metropolitní oblasti a 

aglomerace: Jihlava, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín. 
Výzva je určena jen pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídícím výborem IPRU. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu: 25 000 000 Kč. 
 

Aktivity musí směřovat ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se 

mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených je hlavní podpora jejich přístupu ke společenským zdrojům jako je zaměstnávání, vzdělávání, 

bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana i možnost uplatňovat svá práva. Podpora sociálního začleňování musí být v 

souladu s komplexním regionálním/místním rozvojem, ke kterému přispívají strategie IPRÚ vytvářené na partnerském 

principu. 

Oprávnění 

žadatelé 

 

 
 

osti, obecně prospěšné společnosti, školy a 

školská zařízení) působící v sociální oblasti, 

školská zařízení), 

ona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
 

Popis v katalogu  Katalog str. 198 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

28. 6. 2019: OP Zaměstnanost – PO 2, SC 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na 

trhu práce - ITI 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

V této výzvě budou podpořeny projekty v rámci příslušné aglomerace. Výzva je určena pro tyto metropolitní oblasti a 

aglomerace: Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Ústecko-Chomutovská aglomerace. 

Výzva je určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídícím výborem ITI. 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu: 25 000 000 Kč. 

 
Aktivity musí směřovat ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se 

mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených je hlavní podpora jejich přístupu ke společenským zdrojům jako je zaměstnávání, vzdělávání, 

http://www.esfcr.cz/file/9960/
https://www.esfcr.cz/vyzva-049-opz
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bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana i možnost uplatňovat svá práva. Podpora sociálního začleňování musí být v 

souladu s komplexním regionálním/místním rozvojem, ke kterému přispívají strategie ITI vytvářené na partnerském 

principu. 

Oprávnění 

žadatelé 

 

 

pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, 

školská zařízení) působící v sociální oblasti, 

polečnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a 

školská zařízení), 
 

06 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Popis v katalogu  Katalog str. 200 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 
 

 

28. 6. 2019: OP VVV – PO III, IP 1 a 3: Výzva č. 02_18_063 - Šablony II 
Tématická oblast Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

V rámci IP 1: 

SC 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 
SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 

V rámci IP 3: 

SC 1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 
 

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání 

(střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 
 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským 
zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o 

školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále 

jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity 
rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00 hodin. 
 

Celková alokace na výzvu je 5 420 mil. Kč. 

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč 
Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 

- pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč); 

- pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč). 
 

Varianty aktivit 

Některé aktivity obsahují následující varianty podle typu oprávněného žadatele výzvy a zaměření jeho činnosti: 
a) čtenářská gramotnost; 

b) matematická gramotnost; 

c) cizí jazyky; 
d) osobnostně sociální rozvoj; 

e) inkluze; 

f) karierové vzdělávání; 
g) polytechnické vzdělávání; 

h) ICT; 

i) projektová výuka; 
j) kulturní povědomí a vyjádření 

Oprávnění žadatelé 

- Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované 

organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně 

jedno dítě/žáka/účastníka. 

- Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby zřizované 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost 
školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v 

němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka. 

Popis v katalogu  Katalog str. 163 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-048-opz
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii
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28. 6. 2019: OP Zaměstnanost – PO 2, Specifický cíl 2.1.2 – Výzva č. 129: Rozvoj 

sektoru sociální ekonomiky - Podpora sociálního podnikání 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Podpora podnikání, Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Popis podporovaných aktivit: 

 A) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.  

 B) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik. 
 

Alokace výzvy: 200 000 000 Kč. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 400 000 Kč. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 6 000 000 Kč.  

Oprávnění 

žadatelé 

 a) Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; 
 b) Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 

 veřejná obchodní společnost 

 komanditní společnost 
 společnost s ručením omezeným 

 akciová společnost 

 evropská společnost 
 evropské hospodářské zájmové sdružení 

 družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost). 

Způsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v příloze č. 2 a č. 3, a to v komentáři 
rozpoznávacího znaku 3 b). V této výzvě jsou mezi oprávněnými žadateli také podnikatelé v zemědělství podle zákona č. 

252/1997 Sb., o zemědělství, kteří podle §2e provozují zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost. 

 c) Nestátní neziskové organizace, a to: 

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

 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud 

poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí. 

 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Popis v katalogu  Katalog str. 202 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

28. 6. 2019: SFŽP – Národní programy: PO 12, Podoblast 2.2: Ochrana ozonové 

vrstvy (výzva č. 12/2018) 

Tematická oblast Životní prostředí  

Snižování emisí a prašnosti 

Stručný popis 

Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost vypouštění regulovaných látek do ovzduší, a to podporou zajištění odborného 

sběru zařízení na konci životnosti od koncového zákazníka bez poplatku, podporou znovuzískání a uskladnění, recyklace, 
regenerace či zneškodnění těchto látek odbornou osobou a proškolením servisních techniků pro používání chladiv s 

nízkým potenciálem oteplování. 

 
Popis podporovaných aktivit 

Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované v souladu s programem (podpořena mohou být 

opatření, která splní podmínky dle čl. 10 této výzvy): 
 2.2.A Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země 

 a) vybavení sběrného místa, 

 b) sběr regulovaných látek (především halonů) z vyřazených zařízení v protipožární ochraně (dále jen 

„regulované látky“ nebo „látky“), včetně odsátí a recyklace. 
 

 2.2.B Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země 

 zneškodnění regulovaných látek, které již nemají své využití 
 

 2.2.C Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem 
globálního oteplování Země 

 vybavení školicích středisek pro osoby pracující a manipulující s alternativními chladivy 

Oprávnění žadatelé 

V rámci podporovaných aktivit 2.2.A, 2.2.B mohou o finanční podporu z prostředků Fondu žádat všechny právnické 
osoby, které mají certifikaci podle § 10 odst. 2 písm. g) zákona č. 73/2012 Sb. v platném znění ke skladování halonů pro 

potřeby jejich kritického použití podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o 

látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění. 
 

V rámci podporované aktivity 2.2.C mohou o finanční podporu z prostředků Fondu žádat fyzické osoby podnikající a 

právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací nebo 

studijní program v oblasti chladiv. 

https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
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Popis v katalogu  Katalog str. 408 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

30. 6. 2019: Ministerstvo kultury - Podporu expozičních a výstavních projektů 

Tematická oblast Infrastruktura pro kulturu 

Stručný popis 

Dotace budou udělovány pro některý ze zde uvedených tematických okruhů: 

1) instalaci expozic nebo výstav  

2) zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Do výběrového dotačního řízení bude přijat projekt, který bude v roce 2019 buď plně realizován, nebo bude realizována 

jeho dílčí ucelená etapa, která zajistí samostatný výstup; ministerstvo nemůže garantovat, že bude v dalším období moci 
ze státního rozpočtu přispět na dokončení projektu. 

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

povahy Ministerstva kultury, mimo příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury. 

Popis v katalogu  Katalog str. 485 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

30. 6. 2019: IROP – SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje 

za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS  
Tematická oblast Informační společnost 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

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

úrovních aktivit obyvatel venkova. 
 

Podporovanými aktivitami jsou: 

 
 

 

Podpořeny jsou pouze aktivity vedoucí k naplňování strategie CLLD stanovené těmito Pravidly a výdaje související s 
těmito činnostmi pro účely dotací z operačních programů a Programu rozvoje venkova. 

Přípravné, podpůrné činnosti: 

- příprava a aktualizace strategie CLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro 

programové období 2014 – 2020, 

- vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS na území České republiky, 

- evaluace a monitorování strategie CLLD, 
- zpracování písemných postupů výběru a hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 

projektů. 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 108 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

30. 6. 2019: SFŽP – Národní programy: PO 1, podoblast 1.3B - Domovní čistírny 

odpadních vod – Výzva č. 17/2017 

Tematická oblast Životní prostředí 

Kanalizace a DČOV 

Stručný popis 

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 

EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané 
obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska 

možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. 

 
V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na: 

 a) realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 
Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 

případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních, 

 b) realizaci technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení a evidenci poruch 

či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen „monitorovací zařízení“) u stávajících 

DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory 
ze SFŽP ČR. 

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=1714
https://www.mkcr.cz/podpora-expozicnich-a-vystavnich-projektu-1352.html
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6-MAS
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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 realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč. 

Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč. 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Alokace 200 mil. Kč. 

Oprávnění 

žadatelé 

 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.. 

Popis v katalogu  Katalog str. 400 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

30. 6. 2019: MŠMT - Státní podpora sportu programu 133 520, Podprogram 

133D523: Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby 

reprezentace a talentované mládeže 

Tematická oblast Infrastruktura pro sport 

Stručný popis 

Do způsobilých výdajů v rámci této výzvy lze zahrnout výdaje spojené s pořízením nebo obnovou hmotných movitých 

věcí a jejich souborů a dlouhodobého nehmotného majetku dle Vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví dle bodu 1 až 6, který budou využívat 

státní reprezentanti, sportovci ve Sportovním centru mládeže a Vysokoškolském sportovním centru mládeže či se bude 
využívat pro mezinárodní soutěže: 

1. Hmotné movité věci a jejich soubory, které slouží ke sportovnímu výkonu jednotlivců (např. lodě, kola, pistole, 

oštěpy).  
2. Sportovní mobilní zařízení do hal, tělocvičen a ostatních sportovišť mající charakter samostatného movitého majetku 

(např. mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy, atd.).  

3. Hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k regeneraci a posilování včetně trenažerů.  
4. Hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k zajištění údržby sportoviště (např. rolby, stroje na úpravu hracích ploch 

apod.) a motorizovaná zařízení (např. mikrobusy, osobní, nákladní vozidla, motocykly, lodě apod.).  

5. Další hmotné movité věci a jejich soubory splňující obsahové vymezení podprogramu (kopírovací stroje, multifunkční 

zařízení, hardware apod.).  

6. Dlouhodobý nehmotný majetek splňující obsahové vymezení podprogramu (sportovní aplikace, speciální software 

apod.) 

Oprávnění žadatelé 

Sportovní svaz (spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) s celostátní působností 

mající ve svém sportovním odvětví národní sportovní autoritu, tzn. je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné 

mezinárodní sportovní federaci, uznané Mezinárodním olympijským výborem, přičemž v příslušné MSF je minimálně 20 
členů, je jediným uznaným zástupcem ČR v MOV. 

Popis v katalogu  Katalog str. 525 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

1. 7. 2019: OP Životní prostředí – PO 1, SC 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v 

odpovídající jakosti a množství – Výzva č. 81 
Tematická oblast Životní prostředí 

Vodovody a pitná voda 

Stručný popis 

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. 

 

Popis podporovaných aktivit: 

 Aktivita 1.2.1: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a 

modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, 
sloužících veřejné potřebě, 

 Aktivita 1.2.2: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů 

sloužících veřejné potřebě. 
 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 30 mil. Kč. 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/60/18288-vyzva_17_2017_dcov.pdf
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-porizeni-samostatneho-moviteho-majetku-2019-k
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Oprávnění žadatelé 

 

 

 

 

jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty 

Popis v katalogu  Katalog str. 26 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

1. 7. 2019: OP Životní prostředí – PO 1, SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová 

opatření – Výzva č. 83 
Tematická oblast Životní prostředí 

Protipovodňová opatření 

Stručný popis 

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). 
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč (bez DPH). Výzva je průběžná (nesoutěžní). Alokace 

(maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 21,25 mil. Kč pro ITI Praha. 

 

Podporovaná aktivita 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na 

lokální úrovni, digitální povodňové plány. 

Oprávnění žadatelé 

- kraje, 
- obce, dobrovolné svazky obcí, 

- organizační složky státu, státní podniky, 

- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 
- městské části hl. města Prahy, 

- příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové 

Popis v katalogu  Katalog str. 30 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

30. 8. 2019: Finanční mechanismus EHP a Norska České republice - Fond pro 

bilaterální spolupráci 

Tematická oblast 
Budování partnerství a sítí 

Občanská vybavenost 
Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a Českou republikou. 

Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z 

donorských států. 
 

Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci Fondu je široký. Oprávněnost zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k 

posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a 
donorskými státy za předpokladu, že jak příjemce grantu, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a 

organizaci společné aktivity. 

 
Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu: 

- workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; 

- studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; 
- budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; 

- sběr dat, zprávy, studie a publikace; 

- kampaně, výstavy a propagační materiály; 
- technická spolupráce a výměna odborníků; 

- vysílání pracovníků a stáže. 

 
Tento seznam není vyčerpávající a je míněn jen jako příklad možných aktivit. Obecně musí mít aktivity jasný bilaterální 

aspekt a sloužit k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou. 
 

Iniciativy nesmějí vytvářet zisk. Pokud iniciativa generuje příjem, využití těchto příjmů bude popsáno v Žádosti o grant na 

bilaterální iniciativu. 
Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč (50 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena. Z Fondu je hrazeno 100 % 

způsobilých výdajů. Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ. 

 
Celkový objem finančních prostředků pro 1. Otevřenou výzvu činí přibližně 6 406 000 Kč (250 000 EUR). 

Oprávnění 
žadatelé 

Veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako 
právnické osoby (v České republice nebo donorských státech) se považují za oprávněné žadatele a partnery. 

Popis v katalogu  Katalog str. 304 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.opzp.cz/vyzvy/81-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/83-vyzva/dokumenty
https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace
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31. 8. 2019: Nadace Zdraví pro Moravu 

Tematická oblast Sociální a zdravotní služby 
Infrastruktura 

Stručný popis 

Cílem nadace je vytváření příznivých podmínek pro zlepšování péče o zdraví dětí i dospělých, propagaci a reklamu 

ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti. Dále pak organizace klimatických léčebných pobytů 

chronicky nemocných a tělesně postižených.Ve své činnosti se zaměřuje na pomoc alergikům, astmatikům, tělesně 
postiženým a jiným chronicky nemocným a tak též na boj proti kouření a jiným toxikomániím. 

Oprávnění 

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

a dále jednotlivci – individuální žadatelé prostřednictvím organizací. 

Popis v katalogu  Katalog str. 679 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

 

 

 

31. 8. 2019: Ministerstvo kultury - Integrovaný systém ochrany movitého 

kulturního dědictví, část C 
Tematická oblast Ochrana kulturního dědictví 

Stručný popis 

C. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 

Finanční prostředky neinvestiční povahy v této části programu se poskytují na zakoupení těchto předmětů: 

 předměty kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., nebo obdobné předměty mimořádného významu  

 předměty navržené k prohlášení za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 
Sb., 

 předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., které zároveň splňují kritéria předmětu kulturní 
hodnoty, jejichž získání je zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 citovaného 

zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury. 

 objekty nebo jejich části, jejichž získání je zásadním přínosem do sbírek muzeí v přírodě nebo muzeí, které 
mají muzeum v přírodě jako svou  organizační složku. 

 předměty prohlášené za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., jejichž 
získání je 

 reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v 

restitučním řízení, 

 zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea 

nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, 

 reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou 

náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího 

Oprávnění žadatelé  subjekt příslušný podle pravidel uvedených v jednotlivých částech programu. 

Popis v katalogu  Katalog str. 481 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

 

září 2019: Finanční mechanismus EHP a Norska – PO 2: Program Zdraví 

Tematická oblast 

Občanská vybavenost 

Informační společnost 

Budování partnerství 
Vzdělávání ve zdravotnictví 

http://www.nadacezdravi.cz/
https://www.mkcr.cz/vykupy-predmetu-kulturni-hodnoty-mimoradneho-vyznamu-528.html
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Stručný popis 

Program Zdraví v rámci EHP fondů 2014 – 2021 

Posílení prevence a podpory zdraví prostřednictvím implementace relevantních opatření přispívají k dosažení hlavních 

cílů Programu, kterými jsou zlepšení prevence a redukce nerovností v oblasti zdraví. Program bude realizován 

prostřednictvím projektů v oblasti veřejného zdraví vybraných na základě otevřených výzev. 
Vzhledem k faktu, že Česká republika a donorské státy (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) čelí v oblasti zdravotnictví 

obdobným výzvám, je v rámci programu rovněž podporováno navazování bilaterálních partnerství. Cílem bilaterální 

spolupráce je výměna znalostí, sdílení dobré praxe a hodnot a posílení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a 
donorskými státy. 

 

Přehled oblastí podpory Programu 

 1. Podpora duševního zdraví a prevence duševních onemocnění u dětí 

První oblast podpory Programu Zdraví v rámci EHP fondů 2014 – 2021 je zaměřena na podporu duševního zdraví dětí a 

prevenci duševních onemocnění u dětí. Podporované aktivity a opatření budou zaměřeny na následující oblasti: 
- 1. Zlepšení rodičovských dovedností s cílem předcházení duševních poruch u dětí; 

- 2. Implementace inovativních diagnostických postupů, léčebných metod a/nebo vytvoření 

multidisciplinárních týmů za účelem poskytování péče pro děti trpící duševní poruchou nebo pro děti, u 

kterých je větší riziko výskytu duševní poruchy; 

- 3. Poskytování výcviku a vzdělávání zdravotnickým odborníkům pracujícím s duševně nemocnými dětmi, 

stejně jako rodičům, učitelům a školním psychologům. Implementace vzdělávacích programů ve školách za 
účelem zvýšení povědomí o duševním zdraví mezi dětmi; 

- 4. Podpora zvýšení povědomí o tématu duševního zdraví dětí mezi veřejností. Propagační aktivity zaměřené 

na vysokoškolské studenty medicíny a psychologie za účelem zvýšení jejich zájmu o dětskou psychiatrii a 

psychologii. 

 

 2. Prevence přenosných a nepřenosných nemocí 

Druhá oblast podpory v rámci programu Zdraví EHP fondů 2014-2021 je zaměřena na implementaci opatření na 

prevenci přenosných a nepřenosných nemocí s cílem omezit výskyt přenosných a nepřenosných nemocí u obyvatel 

sociálně vyloučených lokalit, především Romů. Podpořeny budou také aktivity zaměřené na včasné rozpoznání příznaků 
demence a aktivity cílící na zastavení trendu růstu spotřeby antibiotik. 

- I. Opatření na omezení výskytu přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, 

zejména Romů 

- Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách trpí nedostatkem informací o nemocech, jejich příznacích, léčbě 

a následné péči. V rámci programu Zdraví budou podpořeny intervence zaměřené na zajištění lepšího 
přístupu ke zdravotní péči pro marginalizované skupiny, především Romy, žijící v sociálně vyloučených 

lokalitách, s cílem snížit zdravotní nerovnosti  a zátěže způsobené nemocemi. Podporovány budou zejména 

intervence zaměřené na sekundární prevenci a včasný záchyt přenosných a nepřenosných nemocí u 
marginalizovaných skupin obyvatelstva. 

- II. Opatření zaměřená na diagnostiku a včasné rozpoznání příznaků demence 

- V rámci této oblasti budou podpořeny aktivity zaměřené na zlepšení diagnostiky a včasného rozpoznání 

příznaků demence, s ohledem na trend rostoucího počtu pacientů trpících demencí. Mělo by se jednat 

zejména o vzdělávání a školení rodinných příslušníků a pečovatelů za účelem zlepšení jejich schopnosti 
včasného rozpoznání příznaků demence. 

 
 3. Posílení role občanské společnosti ve zdravotnictví 

Aktivity v rámci třetí tematické oblasti mají za cíl posílit roli pacientů a podpořit budování kapacit pacientských 

organizací s cílem posílit jejich roli jako rovnocenných partnerů ve zdravotnictví. Prostřednictvím realizace předem 
definovaného projektu, jehož cílem bude vytvoření tzv. „pacientského HUB-u“ (fyzického prostoru a webového portálu 

pro pacientské organizace sloužícího především k realizaci vzdělávacích aktivit a přenosu know-how) by mělo dojít ke 

zlepšení podmínek pro působnost pacientských organizací z hlediska jejich organizace, struktury a znalostí/kapacit. 
Budování kapacit a spolupráce pacientských organizací nebude jenom dominantním prvkem pacientského HUB-u, ale i 

předmětem přímé grantové podpory pacientských organizací. 

Oprávnění žadatelé  Viz výzva 

Popis v katalogu  Katalog str. 309 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

? 15. 9. 2019: Ministerstvo kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek 

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

Stručný popis 

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají 

mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České 

republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v 
kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, na úpravy veřejných prostranství, na pořízení stavebně-
historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. 

Oprávnění žadatelé vlastníci kulturní památky 

Popis v katalogu  Katalog str. 475 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi/aktuality/2018/predbezne-oznameni-pripravovanych-otevre-2627
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
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27. 9. 2019: IROP – PO 2, SC 2.4: INFRASTRUKTURA VEDOUCÍ K PŘECHODU DO ŠKOL 

HLAVNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROUDU A K SAMOSTATNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA - 

Výzva č. 86 

Tematická oblast Infrastruktura pro vzdělávání 
Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Je určena na podporu rozvoje infrastruktury škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a školských 

poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Účelem výzvy je 

podpořit infrastrukturu uvedených škol a školských zařízení s cílem zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět 
tak k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. 

 

Typy podporovaných projektů: 
 Vybudování či úprava tréninkových pracovišť školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 

561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Vybudování či úprava tréninkové bytové jednotky školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Vybudování či úprava školního poradenského pracoviště školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 

zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 Zajištění bezbariérovosti školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, či školského poradenského zařízení podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 
 Vybudování či rozšíření nebo modernizace prostor školského poradenského zařízení podle § 116 zákona č. 

561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 
Mezi podporované aktivity výzvy patří: 

 stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a 
školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí); 

 rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení; 

 nákup nemovitosti; 

 pořízení vybavení. 

Oprávnění 

žadatelé 

- školy a školská zařízení 

- 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 

Popis v katalogu  Katalog str. 80 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

30. 9. 2019: Ministerstvo kultury ČR, Podpora pro památky UNESCO 
Tematická oblast Obnova památek 

Stručný popis 

Dotace budou poskytovány na projekty, které naplní některou z níže uvedených priorit: 

Priorita č. 1 Management plan (zpracování nebo aktualizace existujícího) 
Priorita č. 2 Vědecko-výzkumné projekty vztahující se k památkám, pro něž je Program určen a prohlubující poznání o 

jejich historii a hodnotách směřujících ke kvalitní péči o ně (např. archivní výzkum, stavebně historické průzkumy, 

odborné expertizy) 
Priorita č. 3 Prezentace, propagace a edukace památek, na které je Program zaměřen (např. označení památek a 

související základní informace; konference, semináře a workshopy tematicky spojené s prezentací, péčí či přípravou 

nominace; publikační projekty zaměřená na různé cílové skupiny návštěvníků památek a osvětově výchovné projekty 
týkající se těchto památek, zvláště pak na odborné monografické publikace) 

Oprávnění žadatelé 
Oprávněným žadatelem o dotaci je fyzická či právnická osoba, které lze poskytnout dotaci podle § 7 odst. 1 písm. d), e), 

f), g), j) a 1) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), v platném znění. 

Popis v katalogu  Katalog str. 476 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433
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30. 9. 2019: SFŽP – Národní programy: PO 5, Podoblast 5.2.A: Podpora 

alternativních způsobů dopravy – Výzva č. 11/2018  

Tematická oblast 
Životní prostředí  

Snižování emisí a prašnosti 
Pořízení vozidel 

Stručný popis 

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z 

dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. 

 
Popis podporovaných aktivit 

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní 

pohony: 
 CNG 

 plug-in hybrid (PHEV 

 hybrid (FHEV),  
 elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to: 

 BEV – vozidlo s bateriovým pohonem, 

 EREV  

 
V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem vozidel ve smyslu předchozího odstavce, je možné podpořit i náklady 

na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel  

 
Dotace na pořízení vozidla do majetku žadatele nebo na úhradu nákladů operativního leasingu. 

V rámci jedné Žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice poskytnuta až do výše 40 % 

celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu vozidla. 
 

Maximální výše dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice se vztahuje jak na pořízení do majetku žadatele, tak 

v případě vozidel na úhradu nákladů operativního leasingu.  
 

Maximální výše dotace na chytrou dobíjecí stanici (smart wallbox) k pořízenému vozidlu na elektrický pohon činí 20 tis. 

Kč. 

Oprávnění žadatelé 

 státní příspěvkové organizace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 

 veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění 
pozdějších předpisů a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty; 

 územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy; 

 svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; 

 příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění; 

 společnosti vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž nejvyšším orgánu 

mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelé z řad 
územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozhodovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve 

kterých je rozhodovací většina členů správní rady jmenována územními samosprávnými celky 

Popis v katalogu  Katalog str. 419 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

30. 9. 2019: OP Zaměstnanost – PO III, SC 3.1.1: Výzva č. 083 - Nová řešení pro tíživé 

sociální problémy 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Informační společnost 

Stručný popis 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 CZK 

 

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu služeb poskytovaných servisními organizacemi prostřednictvím orientace na reálné potřeby 

klientů, analýzy systému poskytování služeb a principů učící se organizace. V rámci podpořených projektů budou 

organizace podrobně analyzovat své stávající služby a na základě získaných zjištění služby měnit. Druhou možností je 
zaměřit se na vznik a rozvoj nové služby, nebo rozšíření stávající služby pro nový typ klientů. Nově vytvořené úpravy 

služeb či přímo nové služby budou opakovaně pilotně testovány s jejich uživateli. 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=64
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Oprávnění 

žadatelé 

- NNO, 

- obce, 

- organizace zřizované kraji a obcemi, 
- poskytovatelé sociálních služeb, 

za podmínky, že se jedná o tzv. servisní organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 209 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

1. 10. 2019: International Visegrad Fund 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Bydlení – infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Účelem Fondu je podporovat rozvoj užší spolupráce mezi smluvními stranami, posilovat pouta mezi státy smluvních 

stran a integrovat státy smluvních stran do Evropské unie. Jinými slovy, podporovat regionální spolupráci visegrádských 
zemí podporováním rozvoje společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční 

spolupráce. 

 

Standardní granty 

Podle schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech: kulturní spolupráce, 

vědecké výměny a výzkum, školství, výměny mladých lidí, přeshraniční spolupráce, podpora turismu. 
Při financování upřednostňuje Fond takové projekty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond nepodpoří 

projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce. 

Částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Standardních grantů je vyšší než 4.000 EUR. Finanční příspěvek 
Fondu může dosahovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. 

 

Malé granty 

V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech: kulturní 

spolupráce, vědecké výměny a výzkum, školství, výměny mladých, přeshraniční spolupráce, podpora turismu. 

Při financování upřednostňuje Fond takové projekty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond nepodpoří 
projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce. 

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

Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. 
 

Strategické granty 

V rámci programu Strategických grantů mohou žádat o podporu pouze projekty, na kterých se podílí partneři 
(spolupořadatelé) ze všech čtyř Visegrádských zemí. Všichni partneři se musí aktivně podílet na projektové 

implementaci. Žadatelé ze zemí mimo V4 mohou žádat o grant za stejných podmínek, pokud se projekt tématicky týká 

visegrádské spolupráce. 
Částka udělená jednomu projektu je většinou mezi 40.000 a 200.000 EUR. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat 

maximálně 50% celkových nákladů na projekt.  

 
Projekty by měly být v souladu s následujícími prioritami: 

- Vytváření příznivějších podmínek pro vědecký výzkum 

- Evropský integrační process: Sdílení “visegrádského know-how” se sousedními region 
- Dobré vládnutí (Good Governance) ve veřejném sektoru 

- Propagace V4: Moderní přístupy k rozšiřování povědomí o visegrádské spolupráci 

Oprávnění žadatelé Právnické osoby nebo jednotlivci 

Popis v katalogu  Katalog str. 672 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

15. 10. 2019: Nadace Landek  

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Kulturní akce, setkávání  

Stručný popis 

Tematické okruhy pro přihlášky: 

1. Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů. 

2. Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v minulosti souvisely. 
3. Osvětová činnost s tématikou hornictví, hornické historie a geologie. 

4. Podpora kultury v regionu i mimo něj. 

Program rozděluje výnosy z částky přidělené z Nadačního investičního fondu. 

Oprávnění 

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

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

Popis v katalogu  Katalog str. 683 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
http://www.nadace-landek.cz/nadace/aktuaility/
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31. 10. 2019: OP VVV – PO II, IP 1, SC 5: Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí v souladu s Národní 
výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a jejími krajskými přílohami. Výzva věcně 

navazuje na výzvu č. 02_15_004 Smart Akcelerátor a je zaměřena na podporu budování a rozvoje kapacit, organizačních 

struktur a know-how na úrovni jednotlivých krajů pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) a pro kvalitní 
řízení tzv. procesu „entrepreneurial discovery“. Tento proces „podnikatelského objevování“ nových příležitostí na 

regionální úrovni zahrnuje soukromý sektor, výzkumné a vzdělávací instituce, veřejný sektor a další klíčové místní aktéry. 

Využitím tohoto procesu mohou kraje identifikovat priority podpory VaVaI, které staví na vnitřních silných stránkách, 
konkurenčních výhodách a perspektivách každého regionu a dále též řeší a redukují slabé stránky inovačního systému. 

Strategie inteligentní specializace tak mohou akcelerovat ekonomickou transformaci potřebnou k posílení 

konkurenceschopnosti ekonomiky založené na znalostech. 
 

Alokace na výzvu - 550 000 000 Kč. 

Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč. 

Oprávnění 

žadatelé Vyšší územně samosprávné celky 

Popis v katalogu  Katalog str. 155 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 10. 2019: OP životní prostředí – PO 5, SC 5.2: Dosáhnout vysokého 

energetického standardu nových veřejných budov (Výzva č. 61) 

Tematická oblast Životní prostředí  

Úspora energií 

Stručný popis 

Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu a to především v rámci státní správy a veřejné 

samosprávy. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem. 

 
Popis podporovaných aktivit: 

 podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. 

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

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální 

výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH). Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na 
schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 000 000 Kč. 

Oprávnění 
žadatelé 

- Kraje, Obce a města, Svazky obcí 

- Organizační složky státu, Příspěvkové organizace 
- Veřejné výzkumné instituce 

- Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení. 

Popis v katalogu  Katalog str. 57 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 10. 2019: Dotační program JMK - Individuální dotace z rozpočtu JMK 2019 

Tematická oblast 

Občanská vybavenost 
Kultura a cestovní ruch 

Životní prostředí 

Vzdělávání a osvěta 
Infrastruktura 

Stručný popis 

Jihomoravský kraj v zájmu kraje a občanů kraje k realizaci opatření a naplnění Programu rozvoje Jihomoravského 

kraje a cílů obsažených v dalších rozvojových dokumentech poskytuje finanční podporu fyzickým a právnickým 

osobám formou individuálních dotací. Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele 
hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených 

dotačních programů. 

 
Dotace z rozpočtu kraje se subjektu poskytuje účelově. Účel, na který je poskytována individuální dotace, musí 

korespondovat s prioritami, opatřeními a aktivitami Programu rozvoje Jihomoravského kraje, případně s jinými 

rozvojovými dokumenty Jihomoravského kraje. Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje nebo 
jejich realizace musí mít přínos pro Jihomoravský kraj. 

 

Dotaci z rozpočtu kraje lze použít pouze na úhradu nákladů na realizaci projektu. 
Oprávnění žadatelé - Subjekty - viz účel individuálních dotací. 

Popis v katalogu  Katalog str. 639 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-055-smart-akcelerator-ii.htm
http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1964-506-Individualni+dotace+JMK+2019.aspx
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15. 11. 2019: Nadace sv. Františka z Assisi – Primární a sekundární prevence interrupce 

Tematická oblast Projekty na vzdělávání 

Prevence rizik 

Stručný popis 

V oblasti primární prevence Nadace podporuje: 
výchovně vzdělávací projekty pro děti a mládež, jež mají za cíl vedení k odpovědnému rodičovství, a tak nejen že působí 

na budoucí snížení potratovosti, ale umožňují i předcházet nechtěnému těhotenství, s nímž jsou spojeny další patologické 

jevy (např. CAN), 
projekty zacílené na vydávání osvětových publikací zaměřených na ochranu nenarozeného života. 

V oblasti sekundární prevence Nadace podporuje: 

projekty zaměřené na budování a provozování azylových domovů pro nastávající matky, které se kvůli svému těhotenství 
dostaly do obtížné životní situace, v níž je zabezpečení jejich základních životních potřeb, i potřeb dítěte, ohroženo; při 

výběru projektu budou preferovány ty, které klientkám kromě ubytování nabízí i sociální program; 
projekty poskytující poradenské a psychoterapeutické služby pro těhotné ženy v tísni; 

projekty na školení a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků neziskového sektoru, jež pracují na poli prevence sociálně 

patologického jevu interrupce. 

Oprávnění žadatelé 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví; 

nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80 % příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetí osobě a 

nejvýše 20 % na správu nadace nebo navýšení nadačního jmění; 

veřejnoprávní instituce; 

příspěvkové a rozpočtové organizace za předpokladu, že samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků na předmětný 

projekt. 

Popis v katalogu  Katalog str. 695 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

29. 11. 2019: IROP – SC 2.5: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III (Výzva č. 78) 
Tematická oblast Úspory energií, OZE 

 

IP 4c: 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 

Podporované aktivity 

 Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy 

 Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu 

 Výměna zdroje tepla pro vytápění 

 Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody 

 Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů 

 Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a 

kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny 
 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 3 500 000 000 Kč. Minimální výše celkových 

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

Oprávnění 

žadatelé 

 Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících, 

 Společenství vlastníků jednotek, 

 Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k 

jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů. 

Popis v katalogu  Katalog str. 89 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

 

29. 11. 2019: OP Doprava – PO 1, SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání 

veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci - BRNO 
Tematická oblast Hromadná doprava 

Občanská vybavenost 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/index2.php
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c6ebfcd3-ecf9-449e-91fc-b370ee736999/Text-78-vyzvy-IROP_12-1-2018.pdf?ext=.pdf
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Popis podporovaných aktivit: 

 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, 

tramvaje, tram-train, trolejbusy) 
 

Indikátory 
74600 

C/FS/15 - Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra nebo tramvajových tratí 

- Indikátor povinně volitelný - povinný k naplnění 
74500 - Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí - 

Indikátor povinně volitelný - povinný k naplnění 

74501 - Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy - 
Indikátor povinně volitelný - povinný k naplnění 

74511 - Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech - nepovinný indikátor 

Oprávnění žadatelé Vlastníci/správci dotčené infrastruktury. 

Popis v katalogu  Katalog str. 180 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

29. 11. 2019: OP VVV – PO III, IP 1 a 3, SC 2, 5 a 1: Výzva č. 02_18_065 - Šablony pro 

SŠ a VOŠ II – MRR 

Tematická oblast Informační společnost 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a 

internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

 
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským 

výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o 
školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity 

spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s 

využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Tato výzva (č. 02_18_065) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky mimo území hl. m. 

Prahy. 

 
Celková alokace na výzvu je 830 000 000 Kč. 

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč 

Oprávnění 
žadatelé 

 Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve 

školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho 

žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP). 

 Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty (tj. právnická osoba vykonávající činnost 

školského zařízení, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu 
podávají, minimálně jedno dítě/žáka/studenta 

Popis v katalogu  Katalog str. 158 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

29. 11. 2019: OP VVV – PO III, IP 1, SC 1, 2, 5: Výzva č. 02_18_066 - Šablony pro SŠ a 

VOŠ II – VRR 

Tematická oblast Informační společnost 

Vzdělávání a osvěta 

Stručný popis 

Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a 

internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

 
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským 

výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o 
školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity 

spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s 

využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 
 

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení – oprávněných žadatelů. 
Podrobněji příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad. 

 

Celková alokace na výzvu je 170 000 000 Kč. 
Minimální výše výdajů: 100 000 Kč 

http://web.opd.cz/vyzva-18/
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/text-vyzvy.htm
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Oprávnění 

žadatelé 

 Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve 

školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho 

žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP).[2] 

 Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty (tj. právnická osoba vykonávající činnost 
školského zařízení, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu 

podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.   

Popis v katalogu  Katalog str. 159 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 
 

 

 

2. 12. 2019: OP ŽP – PO 3, SC 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro 

materiálové využití odpadů (výzva č. 114) 
Tematická oblast Životní prostředí 

Odpadové hospodárství 

Stručný popis 

Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů. 

 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

Výstavba/ modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma kovů, skla, skupiny odpadů 17 dle 

Katalogu odpadů a skupiny 16 dle Katalogu odpadů). Dále nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, ve 
kterých bude probíhat kompostování (aerobní proces) případně anaerobní biodegradace biologicky rozložitelných odpadů 

s výjimkou odpadů zařazených pod katalogová čísla: 02 02 04; 02 03 05; 02 04 03; 02 05 02; 02 06 03; 02 07 05; 19 08 

05. V rámci aktivity lze podpořit zařízení využívající odpady zařazené pod katalogové číslo 02 06 01 dle Katalogu 
odpadů. Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 60 

%. Zařízení musí být vždy provozována dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Jako manipulační nebo energetický 

prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor, traktorbagr nebo malotraktor. Žadatel v rámci žádosti o podporu 
předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity 

podporovaného zařízení. Maximální měrné finanční náklady k navýšení kapacity zařízení mohou být 35 000 Kč/t (Jedná 

se o způsobilé realizační náklady bez DPH vzhledem k navýšené kapacitě zařízení v Kč/t odpadu za rok) 
 

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

výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je 
vyhlášena ve výši 500 mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí, 

 organizační složky státu, 

 státní podniky, 

 státní organizace, 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 

veřejnoprávními subjekty, 

 veřejnoprávní instituce, 

 městské části hl. města Prahy, 

 příspěvkové organizace, 

 vysoké školy, školy a školská zařízení, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

 podnikatelské subjekty, 

 obchodní společnosti a družstva, 

 fyzické osoby podnikající 

Popis v katalogu  Katalog str. 38 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 
 

 

 

20. 12. 2019: SFŽP – Národní programy: PO 1, podoblast 1.3A - Likvidace 

nepotřebných vrtů (výzva č. 20/2017) 
Tematická oblast Životní prostředí 

Stručný popis 

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. 
 

Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky: 
 jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody, 

 nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné, 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr/text-vyzvy.htm
http://www.opzp.cz/vyzvy/114-vyzva
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 nejsou již ani jinak využitelné a 

 představují riziko ohrožení životního prostředí. 

 

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace může být poskytnuta 

maximálně do výše alokace této Výzvy. 
Pro Výzvu je alokováno celkem 20 mil. Kč. 

Oprávnění 
žadatelé 

 

 

 na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a 

 na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje. 

Popis v katalogu  Katalog str. 399 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

20. 12. 2019: MŽP ČR – Národní program ŽP: PO 5, Podoblast 5.5: Podpora obcí v 

národních parcích (výzva č. 9/2018) 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Vzdělávání a osvěta 

Plánování 

Stručný popis 

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na 

území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí. 

 
Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované na území národních parků a v souladu s 

programem (podpořena mohou být opatření, která splní podmínky dle čl. 10 této výzvy): 

 5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí 
 5.5.B Snížení světelného znečištění 

 5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií 

 5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky 
 5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí 

 5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 

Oprávnění žadatelé 

V rámci podporované aktivity 5.5.A až D mohou o finanční podporu z prostředků Fondu žádat všechny právnické osoby, 
s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí. 

 

V rámci podporované aktivity 5.5.E mohou o finanční podporu z prostředků Fondu žádat pouze správy národních parků. 
 

V rámci podporované aktivity 5.5.F mohou o podporu z prostředků Fondu žádat všechny výše uvedené subjekty, které 

mohou být příjemcem podpory v rámci podporovaných aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými 

příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP. 

Popis v katalogu  Katalog str. 424 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: Ministerstvo zemědělství -  Podpora konkurenceschopnosti 

agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa (podprogram 129 313) 
Tematická oblast Podpora zemědělství - infrastruktura  

Stručný popis 

Cílem programu je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), 
modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav. 

 

Podprogram 129 313 – Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu: 

 Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí.  

Oprávnění žadatelé 

 zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě v souladu se 

zákonem nebo podnikatelský subjekt - právnická osoba provozující závlahové zařízení sloužící pro 
zemědělskou prvovýrobu, který je alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými prvovýrobci 

 pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců může být příjemcem fyzická osoba, 
které ke dni podání žádosti není více než 40 let, nebo právnická osoba, která je řízena mladým zemědělcem, 

který splňuje definici příjemce dotace - fyzické osoby nebo fyzická osoba, kterou mladý zemědělec řídí, tj. pln 

funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50 % minimálně po dobu 
vázanosti realizace projektu nebo zemědělec, který zahájil činnost během pěti let před datem podání žádosti o 

podporu. 

 Státní pozemkový úřad 

https://www.sfzp.cz/sekce/909/k-vyzve-20-2017/
https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=657
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31. 12. 2019: Integrovaný regionální operační program – PO 1, SC 1.2: UDRŽITELNÁ 

DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI – Výzva č. 50 
Tematická oblast Infrastruktura, Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů 
 veřejnou dopravu 

 

 
avním 

prostoru pozemních komunikací 

Území aglomerace vymezené ve schválené strategii ITI. 
 

U aktivit Telematika pro veřejnou dopravu a Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii ITI) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo 
převažující prospěch. 

 

U aktivit Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava 
V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného ITI uvedených aglomerací, např. 

pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí aglomerace. 

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

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu 

- Evropský fond pro regionální rozvoj – 5 912 241 050,- Kč 
Alokace výzvy odpovídá souhrnu požadavků nositelů ITI pro SC 1.2 uvedených ve strategiích ITI. 

Maximální celková částka dotace z EFRR pro jednotlivé aglomerace bude stanovena podle údajů uvedených ve 
schválených strategiích ITI. 

 

Aktivita Terminály a parkovací systémy 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše podpory (EFRR + SR) na jeden projekt je 

100 mil. Kč. 

 
Aktivity Telematika pro veřejnou dopravu, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava. 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. 

Oprávnění 

žadatelé 

Terminály a parkovací systémy 
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné 

dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 
 

Telematika pro veřejnou dopravu 

- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné 

dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní 

dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa, železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), 
Ministerstvo dopravy ČR. 

Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

- Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Bezpečnost dopravy 

- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo 

drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti). 

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

zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí. 

Popis v katalogu  Katalog str. 64 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: Integrovaný regionální operační program – PO 1, SC 1.1: VYBRANÉ 

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

Krajské silnice 

Popis v katalogu  Katalog str. 381 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/
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Stručný popis 

Typy podporovaných projektů - Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic  

Prioritní regionální silniční síť na území aglomerací České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Liberec a Jablonec nad 

Nisou, vymezených ve schválených integrovaných strategiích rozvoje území. 
 

Podporované aktivity 

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

 

Hlavní podporovanou aktivitou je realizace staveb: 
 rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, 

které plní funkce silnic vyšší třídy, včetně budování obchvatů sídel, technického zhodnocení a výstavby 

mostů, zklidnění průtahů a výstavby okružních křižovatek, 
 doplňkově realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní 

prostředí (např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění průchodnosti komunikací pro volně žijící 

živočichy, migrační zábrany, výsadba doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu (např. veřejné osvětlení v místech přechodů pro chodce, senzory a aktivní prvky 

inteligentních dopravních systémů) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě vybraného 

úseku řešené pozemní komunikace. 
Vedlejší podporované aktivity jsou nezbytné k realizaci staveb, zejména realizace vyvolaných investic, zpracování 

projektových dokumentací, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu a provádění inženýrské činnosti ve výstavbě. 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 61 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

31. 12. 2019: Integrovaný regionální operační program – PO 1, SC 1.1: VYBRANÉ 

ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI – výzva č. 42 
Tematická oblast Infrastruktura  

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů 

Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic  
 

Území realizace 

- Prioritní regionální silniční síť na území aglomerací, vymezených v integrovaných strategiích ITI pro Pražskou 
metropolitní oblast mimo území hl. m. Prahy, Plzeňskou a Brněnskou metropolitní oblast, Olomouckou a Ostravskou 

aglomeraci. 
- V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území uvedených aglomerací, 

např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku silnic za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací 

projektu za hranicí aglomerace jsou nezpůsobilé 

 

Hlavní podporovanou aktivitou je realizace staveb: 

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

výstavby okružních křižovatek, 

(např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, migrační 

zábrany, výsadba doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (např. veřejné 

osvětlení v místech přechodů pro chodce, senzory a aktivní prvky inteligentních dopravních systémů) vždy při současné 
rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě vybraného úseku řešené pozemní komunikace. 

 

Vedlejší podporované aktivity jsou nezbytné k realizaci staveb, zejména realizace vyvolaných investic, zpracování 
projektových dokumentací, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu a provádění inženýrské činnosti ve výstavbě. 

Oprávnění 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 60 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: Integrovaný regionální operační program – PO 1, SC 1.2: UDRŽITELNÁ 

DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ – Výzva č. 51 
Tematická oblast Infrastruktura, Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů 

 

teligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu 
 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f4771290-35cc-4b66-b2db-e9fbbc05ed96/Text-40-vyzvy_SC-1-1_IPRU_final.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-42-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-integrovane-projek
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opatření pro cyklisty v hlavním dopravním 

prostoru pozemních komunikací 

 

Území realizace 

Území aglomerace vymezené ve schválené strategii IPRÚ. 
U aktivit Telematika pro veřejnou dopravu a Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii IPRÚ) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný 

nebo převažující prospěch. 
 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 2 533 000 000,- Kč 
Alokace výzvy odpovídá souhrnu požadavků nositelů IPRÚ pro SC 1.2 uvedených ve strategiích IPRÚ. 

Maximální celková částka dotace z EFRR pro jednotlivé aglomerace bude stanovena podle údajů uvedených ve 

schválených strategiích ITI. 
 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů: 

 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše podpory (EFRR + SR) na jeden projekt je 

100 mil. Kč. 

sní vozidla, Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava 
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. 

 

Oprávnění 

žadatelé 

 

Terminály a parkovací systémy 

anizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

 

Telematika pro veřejnou dopravu 

zky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 
Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR 

 

Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

 samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

 

Bezpečnost dopravy 

obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle 
zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti) 

 

Cyklodoprava 

é nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

Popis v katalogu  Katalog str. 62 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 2.1: SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY ITI – Výzva č. 60 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů: 

 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 

- výstavba a stavební úpravy, s cílem transformovat pobytová 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. 

 

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 

- 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. 
 

 Komunitní centra 

- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních 

služeb, budou-li v projektu poskytovány, 
- nákup budov, 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-51-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-IPRU
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- nákup automobilu, 

- vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra. 

 

 Sociální bydlení  

 výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních 

služeb, budou-li v projektu poskytovány, 

 nákup budov, 
 nákup automobilu, 

 vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra. 

 

Území realizace 

Území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-chomutovské aglomerace vymezené ve schválené strategii ITI. 

V aktivitách Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb - terénní sociální služby - území 
aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii ITI) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo 

převažující prospěch. 

 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů 

 Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center 

Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše způsobilých výdajů není stanovena. 
 Aktivita Sociální bydlení 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu 

de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2012: 

- Obce: 15 000 000 Kč 

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

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 74 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 2.1: SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY IPRÚ – Výzva č. 61 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů: 

 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 
- výstavba a stavební úpravy, s cílem transformovat pobytová 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. 

 

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 

- 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. 

 

 Komunitní centra 

- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních 

služeb, budou-li v projektu poskytovány, 
- nákup budov, 

- nákup automobilu, 

- vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra. 

 

 Sociální bydlení  

 pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 

nezbytného základního vybavení. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – leden 2019  

 

 

115 

Území realizace 

Území aglomerace vymezené ve schválené strategii IPRÚ. 

V aktivitách Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb - terénní sociální služby - území 

aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii ITI) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo 

převažující prospěch. 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů 

 Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center 

Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše způsobilých výdajů není stanovena. 
 

 Aktivita Sociální bydlení 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu 
de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2012: 

- Obce: 15 000 000 Kč 

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

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 71 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 2.4: INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 

INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI, Výzva č. 58 
Tematická oblast Občanská vybavenost - Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti 

v předškolním věku v území, kde je jejich prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Cílem je umožnit lepší zapojení rodičů 
s dětmi předškolního věku na trh práce. 

Typ podporovaných operací 

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

zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.  

 

Území aglomerace vymezená ve schválené strategii Pražské, a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace, 

mimo území hlavního města Prahy. 

Podporované aktivity: 
ní inženýr. sítí 

vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 

 
 

 

 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 88 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-IPRU
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI
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31. 12. 2019: IROP – SC 2.4: INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 

INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ, Výzva č. 59 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti 

v předškolním věku v území, kde je jejich prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Cílem je umožnit lepší zapojení rodičů 

s dětmi předškolního věku na trh práce. 
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných 

zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.  

 
Území aglomerace vymezená ve schválené strategii IPRÚ České Budějovice, Jihlava, Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladá 

Boleslav a Zlín. 

 
Podporované aktivity: 

sítí 
vosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 

 

 
 

 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 86 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 2.4: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY IPRÚ - Výzva č. 67 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Infrastruktura pro vzdělávání 

 

Podporované aktivity: 

 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení 

inženýrských sítí; 
- 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; 

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 
 

Stručný popis 

ita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování 
přípojky pro přivedení inženýrských sítí; 

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); 

- nákup pozemků a staveb; 
- pořízení vybavení budov a učeben; 

- pořízení kompenzačních pomůcek; 

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 
 

nfrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

- 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. 

 
Místem realizace projektů je území aglomerací vymezených ve schválených IPRÚ Českých Budějovic, Karlových Varů, 

Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlína. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-59-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-IPRU
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Oprávnění 

žadatelé 

Aktivita Infrastruktura základních škol 

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

Společné pro všechny aktivity 

- 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 
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Popis v katalogu  Katalog str. 81 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 2.4: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY ITI - Výzva č. 66 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Infrastruktura pro vzdělávání 

Stručný popis 

Podporované aktivity: 

ivita Infrastruktura základních škol 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení 
inženýrských sítí; 

- 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; 
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 

 

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování 

přípojky pro přivedení inženýrských sítí; 

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb.); 

- nákup pozemků a staveb; 

- pořízení vybavení budov a učeben; 

- pořízení kompenzačních pomůcek; 

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 
 

votní vzdělávání 

- 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. 
 

Území vymezené ve strategiích ITI – 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. 

Oprávnění 

žadatelé 

Společné pro všechny aktivity 

- 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 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
Aktivita Infrastruktura základních škol 

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

Popis v katalogu  Katalog str. 83 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-67-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-IPRU
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
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31. 12. 2019: Integrovaný regionální operační program – PO 3, SC 3.1: 

INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - Výzva č. 48 
Tematická oblast Infrastruktura pro kulturu - Obnova památek 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Typy podporovaných operací 

 

- 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. 

- Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. 
Území aglomerací vymezená v integrovaných strategiích ITI pro Hradecko-pardubickou, Olomouckou a Ostravskou 

aglomeraci. 

Oprávnění 
žadatelé 

Aktivita Památky 

nepodnikajících. 

Aktivita Muzea 

odle zápisu v katastru nemovitostí. 

- Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: 
- muzeum je zřizováno státem nebo krajem; 

- muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
- průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků. 

Aktivita Knihovny 

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

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

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské 

knihovny. 

Popis v katalogu  Katalog str. 90 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 4.1: UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY 

CLLD, Výzva č. 53 
Tematická oblast Občanská vybavenost, Infrastruktura 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů: 
avba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů 

 

 
strukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší 

prostoru pozemních komunikací 

Podporované aktivity 

Aktivita Terminály a parkovací systémy 

Aktivita Telematika pro veřejnou dopravu 
Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

Bezpečnost dopravy 

Cyklodoprava 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena. Maximální výše celkových způsobilých 

výdajů na jeden projekt je 99 000 000,- Kč. 

Oprávnění 

žadatelé 

- kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
- obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 105 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-48-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-a-rozvoje-kultur
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD
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31. 12. 2019: Integrovaný regionální operační program – PO 4, SC 4.1: 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - Výzva č. 69 

Tematická oblast Občanská vybavenost 
Technika a vybavení IZS 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů: 

 Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém 

Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich 
připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. 

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; 

 výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek. 

 

 Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému 

Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.  
Stavby, stavební úpravy, úprava 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. 

 

Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností (viz příloha č. 5 Specifických pravidel) a zároveň 

území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy 
nezpůsobilé. 

 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu - Evropský fond pro regionální rozvoj 
– 17 272 727,- EUR, tj. 475 000 000,- Kč. Maximální celková částka dotace z EFRR pro jednotlivé MAS bude stanovena 

podle údajů uvedených ve schválených strategiích komunitně vedeného místního rozvoje.  

 
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu 

Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 % 

Státní rozpočet: 0 % 
Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena. Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč. 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 97 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: Integrovaný regionální operační program – PO 3, SC 3.1: 

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

Infrastruktura pro kulturu 

Stručný popis 

Typy podporovaných operací: 

Aktivita Památky 

- Obnova památek 

- Restaurování části památek a mobiliářů 

- Odstraňování přístupových bariér 
- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 

- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů 

- Digitalizace památek a mobiliářů 

- Obnova parků a zahrad u souboru památek 

- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí 

Aktivita Muzea 

- Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. 

Aktivita Knihovny 

- Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. 

 

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění: 
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, 

- památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD
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- národních kulturních památek k 1. 1. 2014, 

- památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014. 

 

Hlavní podporované aktivity 

 obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních a nevyhovujících 
stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské a konzervační práce), 

 obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy jsou podporovanou 

památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování, úprava a obnova cest, realizace 
inženýrských sítí), 

 odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb 

návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a 
orientace), 

 rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí, pořízení 

nezbytného vybavení a zařízení, 
 zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení), 

 modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (včetně pořízení 

technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a 
objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, 

klidová zóna určená pro návštěvníky památky) 1, 

 digitalizace památek a mobiliáře, 
 pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení, 

 konzervátorsko-restaurátorské dílny. 

 
Vedlejší podporované aktivity 

- osobní náklady projektového týmu, 

- pořízení studie proveditelnosti, 
- pořízení projektové dokumentace, EIA, 

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

- pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz, 
- zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení, 

- služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (přeprava, instalace a deinstalace předmětů), 

- pořízení exponátů, modelů a kopií, 
- nákup pozemků a staveb nezbytných pro realizaci projektu, 

- povinná publicita. 

Území aglomerací Karlovy Vary, Zlín, Jihlava, vymezená ve schválených integrovaných plánech rozvoje území. 

Oprávnění 

žadatelé 

Aktivita Památky - Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě 

fyzických osob nepodnikajících. 

Aktivita Muzea - Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí 
Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: 

- muzeum je zřizováno státem nebo krajem; 

- muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 

2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků. 

Aktivita Knihovny 
- Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

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

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny. 
- Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské 

knihovny. 

Popis v katalogu  Katalog str. 91 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 4.1: SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD – Výzva č. 62 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů: 

 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 

- výstavba a stavební úpravy, s cílem transformovat pobytová 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. 
 

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 

- 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. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7d0545a1-8658-4a32-b60c-8b72945f87c7/Text-vyzvy_3-1_IPRU_20-7-2016.pdf?ext=.pdf
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 Komunitní centra 

- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních 

služeb, budou-li v projektu poskytovány, 

- nákup budov, 

- nákup automobilu, 

- vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra. 

 

 Sociální bydlení  

 pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 

nezbytného základního vybavení. 

 

Území realizace 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. 

Terénní sociální služby v aktivitách Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj 
komunitních center - území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo 

převažující prospěch. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 

 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů 

 Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center 

Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše způsobilých výdajů je 99 000 000 Kč. 
 

 Aktivita Sociální bydlení 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu 

de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2012: 

- Obce: 15 000 000 Kč 

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

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 101 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu - DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD, Výzva č. 71 

Tematická oblast 
Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro zdravotnictví 

 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů: 

 Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou 

organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.  
 

Podporované aktivity: 

 Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče: 

 Centra duševního zdraví, 

 Stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby, 

 Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí 

 B) Vybavení mobilních komunitních týmů 

 Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů 

 
Území realizace: 

Území aglomerace vymezené ve schválené strategii CLLD. 

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
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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 

- další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb. 

Popis v katalogu  Katalog str. 96 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 12. 2019: IROP – PO 4, SC 4.1: SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD - Výzva č. 85 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Sociální infrastruktura - bydlení 

Stručný popis 

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 

nezbytného základního vybavení. 
 

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy.  

 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. 

Maximální výše podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012:  

- obce: 15 000 000,- Kč 
- nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000,- Kč 

 

Podpora de minimis nesmí přesáhnout částku 500 000 EUR (EFRR + SR) přepočtenou kurzem Evropské centrální banky 
ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU) je 99 000 

000,- Kč. 
 

Území realizace 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy 
nezpůsobilé. 

Oprávnění 

žadatelé 

- obce 
- nestátní neziskové organizace 

- církve, 

- církevní organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 95 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: Státní fond životního prostředí – PO 4, Podoblast 4.2: Území bez 

zvláštní ochrany – volná krajina 
Tematická oblast Životní prostředí, Plánování – územní studie 

Stručný popis 

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. 
 

V rámci této Výzvy je podporována aktivita 4. 2. D - Podpora pořizování územních studií krajiny. 

Předmětem podpory je poskytnutí prostředků na kofinancování projektů podpořených ze SC 3.3. Integrovaného 

regionálního operačního programu. Územní studie krajiny budou pořízeny v souladu s Metodickým pokynem k 

vypracování zadání ÚSK, který vydalo MMR a MŽP v únoru 2016 pod názvem „ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

KRAJINY pro správní obvod obce s rozšířenou působností“. 
 

Pro Výzvu je alokováno celkem 35 mil. Kč. Maximální procentní míra podpory je 10 % z celkových způsobilých výdajů. 

Oprávnění žadatelé - obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb. 

Popis v katalogu  Katalog str. 416 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/d8c75c2c-5422-40cd-aae5-571b3ced303d/Text-vyzvy-pro-2-3_CLLD_27-3-2017.pdf?ext=.pdf
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/58/17436-vyzva_14_20161128.pdf
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31. 12. 2019: IROP – PO 2, SC 2.1: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY 

IPRÚ – Výzva č. 84 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Sociální infrastruktura - bydlení 

Stručný popis 

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 

nezbytného základního vybavení. 

 
Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. 

Maximální výše podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012: 
- obce: 15 000 000 Kč 

- nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč 

 
Podpora de minimis nesmí přesáhnout částku 500 000 EUR (EFRR + SR) přepočtenou kurzem Evropské centrální banky 

ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ (podle 

Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU) není stanovena.  
 

Území aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje území Liberecko - Jablonecké, Karlovarské, 

Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace.  
Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. 

Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace v integrovaném plánu rozvoje území) musí mít z realizace projektu 

prokazatelně úplný nebo převažující prospěch. 

Oprávnění 
žadatelé 

- obce 

- nestátní neziskové organizace 
- církve, 

- církevní organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 67 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

31. 12. 2019: IROP – PO 2, SC 2.1: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

– Výzva č. 83 

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Sociální infrastruktura - bydlení 

Stručný popis 

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 

nezbytného základního vybavení. 
 

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. 
Maximální výše podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012: 

- obce: 15 000 000 Kč 

- nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč 
 

Podpora de minimis nesmí přesáhnout částku 500 000 EUR (EFRR + SR) přepočtenou kurzem Evropské centrální banky 

ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU) není 

stanovena. 

 
Území vymezené ve strategiích ITI – Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, a Ústecko-Chomutovské aglomeraci.  

Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Mimo území hl. m. Prahy. 

Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii ITI) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo 
převažující prospěch. 

Oprávnění 

žadatelé 

- obce 
- nestátní neziskové organizace 

- církve, 

- církevní organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 68 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-84-Socialni-bydleni-in-projekty-IPRU
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-83-Socialni-bydleni-in-projekty-ITI
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31. 12. 2019: OP Zaměstnanost – PO IV, IP 4.1 – Výzva č. 25: Zvýšit efektivitu a 

transparentnost veřejné správy 
Tematická oblast Informační společnost 

Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Název výzvy - Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy 

Tato výzva podporuje aktivity přispívající k naplnění specifického cíle 4.1.1 „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné 

správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení 
administrativní zátěže“, specifického cíle 4.1.2 „Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování 

znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního 

zákona“ a dále dílčích opatření Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 20203 
(dále SRRVS) a dalších strategických dokumentů zaměřených na rozvoj veřejné správy. 

 

K naplnění výše uvedených specifických cílů budou podpořeny tyto aktivity, které jsou z důvodu rozdělení alokace výzvy 
seskupeny do následujících okruhů: 

– alokace 650 000 000 CZK 

- Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a 
následná realizace doporučených změn. 

- Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit 

ve veřejné správě a justici. 
- Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace 

včetně zhodnocení korupčních rizik. 

- Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení 
přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy. 

- Optimalizace výkonu veřejné správy v území. 

- Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i 
procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů 

podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu. 

- Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu. 
- Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve 

veřejné správě. 

- Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě. 
- Profesionalizace státní služby 

– alokace 250 000 000 CZK 

Zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména zavedení a rozvoj projektových kanceláří 

– alokace 100 000 000 CZK 

Zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci 

Oprávnění 
žadatelé organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace 

Popis v katalogu  Katalog str. 213 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 2.2: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ 

- Výzva č. 64 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Upozornění: Na výzvu ŘO IROP navazuje výzva nositele IPRÚ. Více viz informace uvedené ve Specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce pro tuto výzvu. 

Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním 
vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. 

Ve výzvě je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří 

podmínky pro sociální podnikání. 
 

Typ podporovaných operací: 

 
- založením nového podnikatelského subjektu, 

- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není 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. 

 

 
 

Území Liberecko-Jablonecké a Zlínské aglomerace vymezené ve schválené strategii IPRÚ. 

http://www.esfcr.cz/file/9283/
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Podporované aktivity: 

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 76 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 2.2: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - 

Výzva č. 63 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Upozornění: Na výzvu ŘO IROP navazuje výzva nositele ITI a Zprostředkujícího subjektu ITI. Více viz informace 

uvedené ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro tuto výzvu. 

Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním 

vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. 
Ve výzvě je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří 

podmínky pro sociální podnikání. 

Podporované aktivity - Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. 
 

Typ podporovaných operací: 

 
- založením nového podnikatelského subjektu, 

- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není 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. 

 

 
Území Plzeňské metropolitní oblasti a Ostravské aglomerace vymezené ve schválené strategii ITI. 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 77 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

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

transparentnost veřejné správy 
Tematická oblast Vzdělávání a osvěta, Informační společnost 

Stručný popis 

 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického 

řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže 

 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích 
pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona  

 

Název výzvy - Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro 

období 2014 – 2020. 

 

Tato výzva podporuje zejména aktivity přispívající k naplnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy České 
republiky pro období 2014 – 2020 (dále SRRVS). Mohou být podpořeny pouze ty aktivity, které jsou uvedeny v 

Implementačních plánech pro strategické cíle 1, 2 a 4 SRRVS a v jejich přílohách, případně další strategické projekty 

schválené konkrétním usnesením Vlády ČR. Vazba jednotlivých aktivit projektu a jeho rozpočtu na Implementační plány 
SRRVS musí být v projektové žádosti jednoznačně identifikovatelná. 

Oprávnění 

žadatelé 

- organizační složky státu včetně justice, 
- státní příspěvkové organizace a 

- asociace a sdružení obcí a krajů. 

Popis v katalogu  Katalog str. 211 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-64-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-IPRU
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-63-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI
http://www.esfcr.cz/file/9220/
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31. 12. 2019: Integrovaný regionální operační program – PO 4, SC 4.1: 

INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - Výzva č. 68 
Tematická oblast Infrastruktura pro vzdělávání, Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Typy podporovaných projektů: 

 Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání 

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

dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný 
nedostatek těchto kapacit. 

 

 Aktivita Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 

na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s 

digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 

- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. 

- Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek 
těchto kapacit. 

 

 Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

- Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí 

uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).  

 

Území realizace 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy 

nezpůsobilé. 
 

Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území 

MAS (místních akčních skupin), které si podporu infrastruktury pro vzdělávání zvolily jako jednu ze svých priorit. 
Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena. Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč. 

Oprávnění 

žadatelé 

Společné pro všechny aktivity 

- 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 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

- 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 

Aktivita Infrastruktura základních škol 

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Popis v katalogu  Katalog str. 99 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 4.1: KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, Výzva č. 55 

Tematická oblast Občanská vybavenost - Informační společnost 
Infrastruktura pro kulturu 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela
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Stručný popis 

Typy podporovaných operací: 

 

- 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 

 

- Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů ŘO IROP nestanovil. Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 99 

000 000 Kč. Maximální výše celkových výdajů: 

- pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO: 246 565 000 Kč 
- pro ostatní projekty: 123 282 000 Kč 

Oprávnění 

žadatelé 

- Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě 
fyzických osob nepodnikajících. 

 

- Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. 

Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: 

- muzeum je zřizováno státem nebo krajem; 

- muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

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

 
 

- Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny. 

- Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské 

knihovny 

Popis v katalogu  Katalog str. 104 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: IROP – SC 4.1: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD- 

Výzva č. 65 
Tematická oblast Občanská vybavenost, Infrastruktura pro sociální služby 

Stručný popis 

Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním 

vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. 
Ve výzvě je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří 

podmínky pro sociální podnikání. 

Typ podporovaných operací: 

 

- založením nového podnikatelského subjektu, 

- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. 

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. 

 

Území realizace 
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy 

nezpůsobilé. 

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 

Popis v katalogu  Katalog str. 100 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD
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31. 12. 2019: MZe ČR - Podprogram 129 313 – Podpora optimalizace závlahových 

sítí ve správě Státního pozemkového úřadu – II. etapa 

Tematická oblast Životní prostředí 

Voda v krajině 

Stručný popis 

Cílem programu je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), 
modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav. 

 

Implementací programu by mělo být dosaženo snížení potřeby vody na závlahy, energetické i personální náročnosti 
provozu závlahových soustav, větší flexibility závlahových systémů při plnění rozdílných požadavků na závlahové 

systémy a snížení celkové spotřeby vody na závlahovou dávku. 

 

Podprogram 129 313 – Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu: 

 Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí. 

Oprávnění žadatelé 

 zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě v souladu se 

zákonem nebo podnikatelský subjekt - právnická osoba provozující závlahové zařízení sloužící pro 

zemědělskou prvovýrobu, který je alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými prvovýrobci 

 pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců může být příjemcem fyzická osoba, 

které ke dni podání žádosti není více než 40 let, nebo právnická osoba, která je řízena mladým zemědělcem, 
který splňuje definici příjemce dotace - fyzické osoby nebo fyzická osoba, kterou mladý zemědělec řídí, tj. pln 

funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50 % minimálně po dobu 

vázanosti realizace projektu nebo zemědělec, který zahájil činnost během pěti let před datem podání žádosti o 
podporu. 

 Státní pozemkový úřad 

Popis v katalogu  Katalog str. 381 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

31. 12. 2019: Integrovaný regionální operační program – PO 4, SC 4.1: Výzva č. 45 - 

PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Tematická oblast Územně plánovací dokumentace 

Plánování 

Stručný popis 

PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Podporované aktivity: 

 
a) zpracování územních plánů 

b) zpracování změn územních plánů: 

- týká se územních plánů, vydaných po 1. 1. 2007; 
- nutnost změny územního plánu vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny; 

- tato územní studie musí být vložena v Evidenci územně plánovací činnosti (viz http://www.uur.cz/default.asp?ID=966) 

nejdříve s datem záznamu 1. 1. 2007; 
- žadatel uvede v příloze Podklady pro hodnocení žádosti o podporu, kde je územní studie zveřejněna a z kterých kapitol 

územní studie vyplývá nutnost změny územního plánu. 

Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou působností, které měly územní plán financovaný z oblasti 
intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení realizace 

projektu 

 
 

Zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí. 

 
 

Zpracování územních studií: 

a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství, 
b) zaměřených na řešení krajiny. 

Oprávnění žadatelé Obce s rozšířenou působností 

Popis v katalogu  Katalog str. 107 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/761bcb67-badd-44a6-a347-3053c9b3c912/Text-vyzvy_45-vyzva_CLLD_12-8-2016.pdf?ext=.pdf
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31. 12. 2019: Nadace ČEZ – Oranžové hřiště a Podpora regionů 

Tematická oblast 

Občanská vybavenost 

Vzdělávání a osvěta 
Kultura  

Životní prostředí 

Stručný popis 

Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti. Svou podporu Nadace ČEZ 
věnuje především třem oblastem: podpoře aktivit dětí a mládeže, pomoci handicapovaným spoluobčanům a aktivní 

spolupráci s regiony. Dary tak směřují do podpory veřejně prospěšných projektů v oblasti školství, vědy a výzkumu, 

kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí. 
 

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení pro projekty: 

1. Projekt Oranžové hřiště 

 Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, 

sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u 
mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 

 Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují 
kritéria dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště 2019. 

 

2. Projekt Podpora regionů 

 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. 

 Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují 

kritéria dané Podmínkami grantového řízení Podpora regionů 2019. 

Oprávnění žadatelé  Právnické osoby 

Popis v katalogu  Katalog str. 679 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

2. 1. 2020: OP životní prostředí – PO 4, SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny (Výzva č. 52) 
Tematická oblast Životní prostředí, Plánování 

Stručný popis 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 

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

 zpracování plánu ÚSES (včetně aktualizace stávajícího). Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky 
vymezování územního systému ekologické stability. 

Určení výše podpory: Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. 
 

Výzva je zaměřená na tvorbu plánů územního systému ekologické stability, které jsou jedním z podkladů pro 

zpracování územně plánovací dokumentace obcí a podkladem pro realizaci skladebných prvků ÚSES, dále pro 
provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy 

krajiny. Účelem podpory zpracování plánů ÚSES je vymezit chybějící segmenty skladebných prvků na území ČR a 

zajistit tak celistvost tohoto systému a s tím související územní návaznost skladebných prvků ÚSES na hranicích 
katastrálních území obcí s rozšířenou působností. 

Oprávnění žadatelé - pouze obce s rozšířenou působností 

Popis v katalogu  Katalog str. 50 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

2. 1. 2020: OP Životní prostředí – PO 4, SC 4.2: Posílit biodiverzitu - Výzva č. 87 

Tematická oblast Životní prostředí 

Péče o ekosystémy 

Stručný popis 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 189 mil. Kč. 

 

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. 

 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka 

(včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) 

 

Podporovaná opatření: 
- eradikace, popř. regulace invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., 

bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy 

metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů. 
- obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html
http://www.opzp.cz/vyzvy/52-vyzva


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – leden 2019  

 

 

130 

obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů, 

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

Oprávnění žadatelé 

- kraje,  

- obce, dobrovolné svazky obcí,  
- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),  

- státní podniky,  

- veřejné výzkumné instituce,  
- veřejnoprávní instituce,  

- příspěvkové organizace,  

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

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

- podnikatelské subjekty,  
- obchodní společnosti a družstva,  

- fyzické osoby podnikající. 

Popis v katalogu  Katalog str. 48 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

2. 1. 2020: OP ŽP – PO 4, SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (výzva č. 115) 

Tematická oblast Životní prostředí 

Sídelní zeleň 

Stručný popis 

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

stabilitu. 
 

Popis podporovaných aktivit: 

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

 Pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu 

funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z 

této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému 
sídelní zeleně. 

 Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a 

ploch) vyplývající ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle Osnovy a metodického rámce pro 
zpracování studií systému sídelní zeleně: 

 zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, 
remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů 

doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a 

realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, 

 jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého 

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

sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a 
funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního 

prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), 

 jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. 
 

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 
250 000 Kč (bez DPH). Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 

119 mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé - Obce a města 

Popis v katalogu  Katalog str. 54 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

2. 1. 2020: OP Životní prostředí – PO 4, SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny - 

Výzva č. 88 - Individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného 

místního rozvoje (CLLD) 
Tematická oblast Životní prostředí 

Stručný popis 

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

 
Podporovaná opatření: 

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

- výsadby na nelesní půdě zahrnující: 
 založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, 

 zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, 

 liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), 

http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/115-vyzva
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 výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 

Oprávnění žadatelé 

 V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli pouze obce s rozšířenou působností 

jako příslušné orgány ochrany přírody. 

 V případě ostatních opatření jsou způsobilými žadateli: 
- kraje, 

- obce, dobrovolné svazky obcí, 

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

- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 

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

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

Popis v katalogu  Katalog str. 50 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

6. 1. 2020: OP Životní prostředí – PO 4, SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu 

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

 

Aktivita 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace 

opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále 

sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, 
NPP (včetně OP) a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy. 

 

Stručný popis 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 
 soustavy Natura 2000 

 

 
 

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

ovocných stromů v zemědělské krajině jsou přípustné pouze staré a krajové odrůdy uvedené v seznamu Standardu AOPK 
ČR (Řada C02 003)). 

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

 
Určení výše podpory: Maximálně 100 % způsobilých nákladů. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 

000 Kč (bez DPH). Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 250 

mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé - kraje 

Popis v katalogu  Katalog str. 45 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

6. 1. 2020: OP ŽP – PO 4, SC 4.2: Posílit biodiverzitu – Výzva č. 110  

Tematická oblast Životní prostředí 

Podpora zemědělského podnikání 

Stručný popis 

• Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na 

majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury 

prostřednictvím OP Rybářství) 

 

Podporovaná opatření: 

 realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených vyjmenovanými chráněnými 
druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech. 

Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem notifikace u Evropské komise (EK), tedy realizace opatření 

na zajištění prevence škod způsobených zvláště chráněnými druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb. 
 

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 

100 000 Kč (bez DPH). Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve 
výši 40 mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé  fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby 

Popis v katalogu  Katalog str. 47 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/31-vyzva/dokumenty
http://www.opzp.cz/vyzvy/110-vyzva/dokumenty
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6. 1. 2020: OP ŽP – PO 4, SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny (výzva č. 127) 

Tematická oblast Životní prostředí 

 

Stručný popis 

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 
100 000 Kč (bez DPH). 

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

310 mil. Kč. 
 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat vybraná opatření z následujících aktivit: 

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

 Založení biocenter a biokoridorů ÚSES3 nebo jejich částí 

 Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES 
 

 Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 

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

 Opatření zamezující vodní a větrné erozi (obnova či zakládání větrolamů) 

Oprávnění žadatelé 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí, 

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

 státní podniky, 

 státní organizace, 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 

veřejnoprávními subjekty, 

 veřejnoprávní instituce, 

 příspěvkové organizace, 

 vysoké školy, školy a školská zařízení, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

 podnikatelské subjekty, 

 obchodní společnosti a družstva, 

 fyzické osoby podnikající, 

 fyzické osoby nepodnikající 

Popis v katalogu  Katalog str. 49 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

6. 1. 2020: OP ŽP – PO 4, SC 4.4: Posílit přirozené funkce krajiny (výzva č. 128) 

Tematická oblast Životní prostředí 
Sídelní zeleň 

Stručný popis 

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

610 mil. Kč.  
 

Určení výše podpory: 

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %. 
 

Popis podporovaných aktivit: 

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

 Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a 

ploch): 

 zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, 
remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů 

doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních 

propojení přírodních ploch a prvků, 

 jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého 

charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních 
sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a 

funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního 

prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), 

 jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. 

 Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a žadatel se zavázal v 
době udržitelnosti k plnění cílů podpory. 

Oprávnění žadatelé  kraje, 

 obce, 

http://www.opzp.cz/vyzvy/127-vyzva/dokumenty
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 dobrovolné svazky obcí, 

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

 státní podniky, 

 státní organizace, 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 

veřejnoprávními subjekty, 

 veřejnoprávní instituce, 

 příspěvkové organizace, 

 vysoké školy, školy a školská zařízení, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

 podnikatelské subjekty, 

 obchodní společnosti a družstva, 

 fyzické osoby podnikající. 

Popis v katalogu  Katalog str. 53 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

15. 1. 2020: OP PIK – PO 3, SC 3.2: Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní 

budovy – II. Výzva 

Tematická oblast 
Životní prostředí 

Podpora podnikání 
Úspory energií 

Stručný popis 

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je 

podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

 
Podporovanými aktivitami jsou: 

a) Podpora výstavby nových energeticky efektivních budov, 

b) podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se 
zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 

 

Plánovaná alokace výzvy - 100 000 000 Kč. 

Oprávnění žadatelé 
 malé a střední podniky (dále také „MSP“) a velké podniky, včetně podnikatelských subjektů, s majetkovou 

účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100% 
veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele. 

Popis v katalogu  Katalog str. 131 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

30. 6. 2020: OP Zaměstnanost – PO 2, Výzva č. 052 – Specifický cíl 2.1.1 a 2.1.2: 

Podpora sociálního začleňování v SVL 3. Výzva  

Tematická oblast Občanská vybavenost 

Sociální služby a ekonomika 

Stručný popis 

Specifický cíl 

 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a 
na trhu práce 

 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 

Popis podporovaných aktivit: 

lní prevence a odborného sociálního poradentství) 

 

 
 

 v přístupu k zaměstnání a jeho udržení 

 
 

ívající k boji s diskriminací 

 
 

ti sociálního podnikání – integrační 

sociální podnik. 
 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 800 000 000,- Kč. Finanční alokace výzvy 

(podpora): 760 000 000,- Kč. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva/dokumenty
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/uspory-energie---aktivita-energeticky-efektivni-budovy---ii--vyzva--238643/
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Oprávnění 

žadatelé 

Výzva je určena pro obce (nositele Strategického plánu sociálního začleňování), které byly nebo budou vybrány 

Monitorovacím výborem Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální 

začleňování, a to v období do 31. 12. 2017. Tato výzva není určena pro obce, které byly uvedeny ve výzvách č. 

03_15_026, 03_15_0421. 
 

Pro aktivity mimo aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: 

 nestátní neziskové organizace: 

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

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud 

poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, 
- spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, 
 organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, 

školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti, 
 organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy 

a školská zařízení), 

 dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
 poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Pro aktivitu 2) Podpora profesionální realizace sociální práce nejsou oprávněnými žadateli organizace zřizované kraji 

uvedené pod písmem e). Příspěvková organizace obce je oprávněným žadatelem za předpokladu, že má svého zřizovatele 

(příslušnou obec) jako partnera projektu bez finančního příspěvku. Je-li žadatelem organizace uvedená pod písmeny a), b), 
d), f) a g) platí, že tato organizace je oprávněným žadatelem za předpokladu, že obec, ve které má tato organizace sídlo či 

provozovnu, bude partnerem projektu bez finančního příspěvku. 

Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: 

 osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dle 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). 

Způsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v příloze č. 10 Sada rozpoznávacích znaků 

pro integrační sociální podnik (WISE), a to v komentáři rozpoznávacího znaku 3 b). 

 nestátní neziskové organizace, a to: 
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud 

poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí. 
 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

 Výše uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní činnosti poskytovat 

základní druhy a formy sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů 
sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel je v době podání žádosti 

registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle výše uvedeného zákona a sociální službu poskytuje 
min. po dobu 12 měsíců. Nová podnikatelská aktivita definovaná v bodě 4. 1 výzvy musí být provozována 

výhradně jako vedlejší činnost nestátní neziskové organizace. 

Popis v katalogu  Katalog str. 196 

Informace na webu Podrobné informace naleznete zde 

 

 

15. 7. 2020: IROP – SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví - Deinstitucionalizace psychiatrické péče II - Výzva č. 75 
Tematická oblast Infrastruktura pro zdravotnictví 

Stručný popis 

Typ podporovaných projektů: 
Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace 

jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. 

 
Podporované aktivity 

A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče: 

- Centra duševního zdraví, 
- stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby, 

https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz


Přehled uzávěrek dotací – Grantový kalendář RRA JM – leden 2019  

 

 

135 

- psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. 

B) Vybavení mobilních komunitních týmů 

- Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů. 

 

Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení za účelem podpory komunitní 
deinstitucionalizované péče o duševně nemocné. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 mil. Kč 

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. 

Popis v katalogu  Katalog str. 79 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

15. 9. 2020: OP PIK – PO 3, SC 3.2: Úspory energie – úvěry 
Tematická oblast Podpora podnikání 

Stručný popis 

Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřednictvím opatření přispívající k 

úspoře konečné spotřeby energie.  

 
Projekt se musí týkat úspory konečné energie spotřeby: 

a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních 

závodů za účelem zvýšení energetické účinnosti, 
b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace hospodaření s energií, např. pořízení hardware a sítě včetně 

příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, 

c) modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její 
účinnosti, 

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové 

vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)), 
e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, 

výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost 

budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), 
f) využití odpadní energie ve výrobních procesech, 

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření 

na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, 
h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické 

systémy), 

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s 
ohledem na jeho provozní podmínky, 

j) Akumulace elektrické energie 

 
Zvýhodněný úvěr se poskytuje za těchto podmínek: 

- výše úvěru: minimálně 800 tis. Kč, maximálně 30 mil. Kč , 

- doba splatnosti úvěru: až 10 let od data uzavření smlouvy o úvěru, 
- úvěr je bezúročný, 

- doba odkladu splátek jistiny: maximálně 4 roky, 

- zajištění úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB, 
- režim podpory: podpora de minimis 

Oprávnění žadatelé  podnikatelé realizující opatření vedoucí k úspoře konečné spotřeby energie v rámci provádění ekonomické 
činnosti uvedené v seznamu CZ-NACE v příloze č. 1.3 

Popis v katalogu  Katalog str. 129 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-II
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/
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18. 12. 2020: SFŽP – PO 1, Podoblast 1.6: Zdroje vody – Výzva č. 2/2018 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Pitná voda 

Stručný popis 

Podporované aktivity: 
 6. A - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody 

 

Cílem Výzvy je: 
a) zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě; 

b) vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě. 

 
Předmětem podpory je: 

 a) realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či 

realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje 
vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení 

těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vodovod“) či vytvoření nového veřejně přístupného 
odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován; 

 b) realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva. 
 

Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.  

Výše podpory Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč. 
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč. Alokace činí 600 mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé 

 Obce; 

 Dobrovolné svazky obcí; 

 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků; 

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

Popis v katalogu  Katalog str. 404 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

30. 6. 2021: OP Doprava – PO 1, SC 1.5: Zajištění interoperability v železniční 

dopravě - Podprogram 4 – Implementace subsystému telematika, Výzva č. 44 
Tematická oblast Železniční doprava – telematické aplikace 

Stručný popis 

Podprogram 4 – Implementace subsystému telematika – telematické aplikace v nákladní dopravě a telematické 

aplikace v osobní dopravě – SŽDC, s.o. 

 

Popis podporovaných aktivit 
Zavádění a aktualizace telematických aplikací v nákladní a osobní dopravě v souladu s platnými technickými 

specifikacemi pro interoperabilitu (TSI TAF, TSI TAP). 

 
Alokace výzvy 

Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): - 200 000 000 Kč 

 
Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

Příspěvek Unie: 

- max. 85 % ze způsobilých výdajů 
Vlastní zdroje žadatele: 

- min. 15 % ze způsobilých výdajů 

V případě žadatele SŽDC, s.o. pokryje Fond soudržnosti 85 % veřejné podpory, zbývající část podpory pokryjí veřejné 
zdroje z rozpočtu SFDI. 

Oprávnění žadatelé  SŽDC, s.o. 

Popis v katalogu  Katalog str. 181 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=518
http://web.opd.cz/vyzva-44/
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30. 6. 2021: OP Doprava – PO 1, SC 1.5: Interoperabilita v železniční dopravě - 

Podprogram 2 – Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a 

kolejová vozidla, Výzva č. 47 
Tematická oblast Železniční doprava – měření spotřeby energie 

Stručný popis 

Podprogram 2 – Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla – systém měření spotřeby 

energie – SŽDC, s.o. 

 
Popis podporovaných aktivit 

Vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie – nákup měřícího zařízení a 

zajištění pozemní části systému měření. 
 

Alokace výzvy - 115 000 000 Kč 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
Příspěvek Unie: - max. 85 % ze způsobilých výdajů 

Vlastní zdroje žadatele: - min. 15 % ze způsobilých výdajů 

V případě žadatele SŽDC, s.o. pokryje Fond soudržnosti 85 % veřejné podpory, zbývající část podpory pokryjí veřejné 
zdroje z rozpočtu SFDI. 

Oprávnění žadatelé SŽDC, s.o. 

Popis v katalogu  Katalog str. 183 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 12. 2021: Ministerstvo zdravotnictví ČR - Podpora zubních lékařů v oblastech s 

omezenou dostupností zdravotních služeb“ v letech 2018–2021 
Tematická oblast Infrastruktura pro zdravotnictví 

Stručný popis 

Hlavním cílem dotačního programu je zajištění dostatečné dostupnosti stomatologické péče ve všech regionech České 
republiky. Dotace bude směřována ke krytí nákladů spojených s personálním zabezpečením dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., 

o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb v místech, kde je dostupnost stomatologické péče 

omezena. Zřízení nových praxí v těchto ohrožených oblastech tak doplní celostátní síť zubních lékařů a zajistí lepší 
dostupnost primární péče. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 3 Metodiky. 

 

Max. výše dotace za 5 let (60 měsíců): 1 200 000,- Kč 
Max. výše dotace za 1 rok (12 měsíců): 240 000,- Kč 

 

Cílová skupina  
Zajištění stomatologické péče pro všechny občany České republiky a zlepšení nerovnoměrného rozmístění ordinací 

zubních lékařů po České republice. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 5 v Metodice. 

Oprávnění žadatelé 

 fyzické nebo právnické osoby, které jsou registrovaným subjektem v ČR, tj. osoby, které mají vlastní 
identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ). 

 Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb v souladu se zákonem 99/2012 Sb., o 
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů a 

poskytovatelé zdravotních služeb v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 

Popis v katalogu  Katalog str. 566 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

 

 

 

http://web.opd.cz/vyzva-47/
http://www.mzcr.cz/dokumenty/program-na-podporu-zubnich-lekaru-v-oblastech-s-omezenou-dostupnosti-zdravotnich_15524_3868_1.html
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31. 12. 2021: OP Zaměstnanost – PO 2, SC 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 

řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
Tematická oblast Občanská vybavenost 

Stručný popis 

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 

Podporované aktivity: 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím 

poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního 

začleňování 

 1.1 Sociální služby 
 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 

2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence 

sociálního vyloučení 

 2.1 Komunitní sociální práce 

 2.2 Komunitní centra 

3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 

 3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 

 3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 
 3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 

 3.4 Podpora prostupného zaměstnávání 

4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

 4.1 Integrační sociální podnik 

 4.2 Environmentální sociální podnik 

5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

 5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 

 5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 

 5.3 Příměstské tábory 
 5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 

 5.5 Dětské skupiny 

 5.6 Vzdělávání pečujících osob 
 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu: 10 000 000 Kč1, pro projekty realizované v režimu podpory de minimis je maximální výše celkových 
způsobilých výdajů projektu stanovena na výši 6 000 000 Kč. 

Oprávnění žadatelé 

- Místní akční skupina; Poskytovatelé sociálních služeb 

- Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji;  
- Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace;  

- Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce;  

- Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení. 

Popis v katalogu  Katalog str. 207 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

 

 

 

31. 7. 2023: OP Rybářství 2014 – 2020 – PO 3.1: Shromažďování údajů - 10. Výzva 

Tematická oblast Životní prostředí 
Plánování 

Stručný popis 

V rámci desáté výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na 

projekty opatření: 

 3.1. Shromažďování údajů 

- opatření je zaměřeno na zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví. Opatření je vázáno na 

požadavky, které pro ČR vznikají z nového nařízení ES, které aktualizovalo nařízení ES  č. 762/2008 a č. 

199/2008, včetně prováděcích předpisů v ČR. Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 
RADY (EU) o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro 

podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku. 

 
Příjem žádostí pro všechny výzvy bude zahájen 4. 4. 2017 od 9 hod. 

Oprávnění žadatelé Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Ministerstva zemědělství. 

Popis v katalogu  Katalog str. 238 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde 

 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz/-/asset_publisher/uT7GBNo7k6BR/content/vyzva-pro-mas-na-podporu-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje?_101_INSTANCE_uT7GBNo7k6BR_assetId=2542124&inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.esfcr.cz%2Fprehled-vyzev-opz%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uT7GBNo7k6BR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/sedma-osma-devata-a-desata-vyzva-op.html
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30. 12. 2023: OP Životní prostředí – PO 6, SC 6.1: Zajistit řádné a efektivní řízení a 

administraci – Výzva č. 90    
Tematická oblast Informační společnost 

Stručný popis 

Popis podporovaných aktivit: 

 technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) 

a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, 
finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky, 

 vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel 

OPŽP, 
 tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a manuálů 

implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a administrace 

žádostí o platbu), 
 podpora jednání orgánů a jejich pracovních skupin, hodnotitelských komisí, včetně nákladů na účast a činnost 

externích odborníků, činnost Monitorovacího výboru OPŽP, 

 zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů, 
 evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a 

studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření zaměřených na další 

rozvoj programu), 
 nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní kontrolní 

systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu paragrafu 

7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň spolufinancovány ze zdrojů EU), 
 zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020, 

 příprava a realizace nástupnického OPŽP 2021+, zpracování analýz a podkladových studií či strategií včetně 

ex-ante hodnocení a hodnocení SEA. 
 

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR). Minimální výše 

způsobilých realizačních výdajů činí 1 000 Kč (bez DPH).. 

Oprávnění žadatelé 
- Řídicí orgán OPŽP (Ministerstvo životního prostředí – MŽP ČR) 

- Zprostředkující subjekty OPŽP (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – AOPK ČR a Státní fond životního prostředí – 
SFŽP ČR) 

Popis v katalogu  Katalog str. 58 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

 

 

 

 

 

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

kampaně – 3. výzva    
Tematická oblast Podpora podnikání - Rybářství 

Stručný popis 

V rámci třetí výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na 

projekty opatření: 
 

5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně  

– opatření je zacíleno na poskytování podpory k zajištění široké informovanosti spotřebitele v návaznosti na požadavky 
zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. 

 

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

Oprávnění žadatelé Viz. výše 

Popis v katalogu  Katalog str. 238 

Informace na webu Výzvu k předkládání žádostí naleznete zde.  

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/90-vyzva
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/treti-a-ctvrta-vyzva-op-rybarstvi-2014.html

