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MV ČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 

Cílem podpory je:  

� prevence domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané na 
seniorech. 

Oprávněný žadatel:  

� spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně 
prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení 
registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně, 
nejméně jeden rok, vyvíjejí činnost v oblasti prevence domácího násilí nebo prevence 
trestné činnosti se zaměřením na seniory.  

Podání žádosti: do 30. listopadu 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-
zadosti-o-poskytnuti-statni-dotace-v-ramci-dotacniho-programu-prevence-socialne-
patologickych-jevu-pro-rok-2016.aspx 

 

OP Zaměstnanost -  Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální 
práce 

Cílem podpory jsou:  

� Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany 
dětí. 

� Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování a podpora využívání 
sdílené péče. 

� Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní 
spolupráce při řešení situace osob. 

� Standardizace činností v sociálních službách, sociální práci a v sociálně právní ochraně 
dětí - rozvoj a rozšiřování systému kvality, standardizace činností, včetně vytváření 
kontrolních mechanismů. 

� Rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce ve veřejné správě. 

Oprávněný žadatel:  

� organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, 
� obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, 
� dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb.,  
� nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti: 
� poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., 
� vzdělávací instituce.  



 

 

Podání žádosti: do 30. listopadu 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9293/ 

 

OP Zaměstnanost -  Podpora sociálního podnikání 

Cílem podpory je:  

� Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání " integrační sociální podnik.  

� Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro 
zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu 
principy sociálního podnikání. 

� Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců 
sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.  

Oprávněný žadatel:  

� Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ 
� Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 

Podání žádosti: do 30. listopadu 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9198/ 

 

IROP -  Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 

Cílem podpory jsou:  

� investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, 
podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a 
rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám. 

Cílem programu je: 

� deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které 
umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení 
se na trh práce a do společnosti. Podporováno bude zázemí pro sociální služby 
definované zákonem o sociálních službách.  

Oprávněný žadatel:  

� kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové 
organizace, církve, církevní organizace.  



 

 

Podání žádosti: od 30. 10. 2015 do 31. 3. 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-
ucelem-socialniho 

 

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vybudování a 
provoz  

Cílem programu je: 

� podpora zařízení pro péči o děti (tj. dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., či 
zařízení péče o děti provozované jako volná/vázaná živnost dle zák. č. 455/1991 Sb.).  

� vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od narození, resp. od 1 či 
3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do 
pracovního procesu 

� služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte 
� obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj 

schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte 
� Počet míst v zařízení: min. 5, max. 24 

Oprávněný žadatel:  

� obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, 
poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, 
organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky 
obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené 
organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost 
zřízené zvláštním zákonem 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: listopad 2015  

OP Zaměstnanost - Podpora procesu transformace pobytových služeb a 
podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci 

Cílem programu je: 

� A. Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče (se 
zaměřením na zpracování transformačního plánu zařízení v souladu s kritérií MPSV), 
např.: odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti transformace.  

� B. Podpora implementace transformačního plánu (TP) a praktické realizace 
transformačního procesu zařízení (v souladu se schváleným TP, který splňuje 
stanovené kritéria MPSV), např.: nákup zařízení a vybavení související s poskytováním 
služeb, informování a zapojování veřejnosti. 

� C. Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního 
procesu pobytové služby sociální péče (nejdéle po dobu 3 let): 
např. zvýšení nabídky sociálních služeb komunitního charakteru prostřednictvím 



 

 

zabezpečení dostatečného počtu odborných pracovníků, odborné vzdělávání 
zaměstnanců žadatele, nákup zařízení a vybavení související s poskytováním služeb - 
sloužící k nácviku činností v rámci sociální a pracovní rehabilitace, monitorování 
přestěhovaných uživatelů a vyhodnocování úspěšnosti.  

Oprávněný žadatel:  

� Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb 
podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

� Obce - pouze v případě aktivit A a B.  
 
Podání žádosti: od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/OPZ/Vyzva-037-Podpora-procesu-transformace-pobytovych-
sluzeb-a-podpora-slu 

 

 

 

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ 2014–
2020  - Název programu: Program SN – CZ 2014 - 2020 

Projekty přeshraniční spolupráce lze realizovat v rámci jedné ze čtyř prioritních os: 

Prioritní osa 1:  Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 

� Koncepční ochrana proti povodním  
� Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do 

společných informačních systémů a komunikačních platforem, doprovodných 
stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům  

� Zlepšování spolupráce, zejména formou společných cvičení, odborné přípravy a 
školení, zejména jazykového vzdělávání, podporou práce s mládeží, vztahy s 
veřejností  

Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání 
zdrojů 

� Zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních a povrchových vod v 
přeshraničních povodích  

� Investice do zachování a ochrany, podpory a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, 
uměleckých objektů a kulturních projektů  

� Podpora kulturního a venkovského cestovního ruchu  
� Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní 

infrastruktury  



 

 

� Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření, 
propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management.  

� Plánování, řízení a realizace opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, 
péče o krajinu, ochrany půd a lesů včetně biotopů, druhové rozmanitosti a sítě 
NATURA 2000  

Prioritní osa 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání 
dovedností a do celoživotního učení 

� Opatření v oblasti předškolního vzdělávání  
� Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí  
� Zlepšování jazykové vybavenosti a interkulturních dovedností  
� Podpora školských projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání  
� Podpora opatření přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace, 

opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro transfer 
vzdělávání  

� Kooperační opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí pro transfer know-
how na rozhraní mezi hospodářskou sférou a společností, budování a rozšiřování 
akademických kooperačních sítí, podpora mobility vědců  

Prioritní osa 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné správy 

� Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (například v oblasti 
bezpečnosti, v oblasti práva a veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, 
veřejné osobní dopravy, rozvoj spolupráce aktérů na trhu práce, hospodářská 
spolupráce)  

� Společný fond malých projektů  

Předpoklady pro získání dotace: 

� Projekt společně realizují alespoň jeden český a jeden německý partner.  
� Kooperační partneři si zvolí Lead partnera (hlavního příjemce), který přebírá hlavní 

zodpovědnost za projekt.  
� Kooperační partneři spolupracují při přípravě, realizaci, personálním a / nebo 

finančním zajištění projektu.  
� Projekt má dopad v dotačním území.  

Alokace prostředků: 

� Pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce je z Evropského fondu pro regionální 
rozvoje (ERDF) k dispozici celkem 148.489.043,00 Euro.  

� Dotační sazba činí nejvýše 85 % všech způsobilých nákladů. 

Vhodní příjemci dotace a projektoví partneři na české straně: 

� orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace  
� vzdělávací instituce  
� nestátní neziskové organizace  
� hospodářské a profesní svazy a komory v rámci prioritních os 2, 3 a 4  



 

 

� evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)  
� podnikatelské subjekty u projektů v rámci prioritní osy 3  

Podání žádosti: průběžně  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.ziel3-
cil3.eu/cs/aktuelles_14_20/index.jsp nebo nově na: http://www.sn-cz2020.eu/index_cz.htm 

 

Společný fond malých projektů  

Fond malých projektů bude zaměřen především na realizaci aktivit v oblasti setkávání, 
takzvaných projektů „people-to-people“. Jeho cílem je další zintenzivnění přeshraniční 
spolupráce ve všech oblastech společenského života. Malé projekty musí být realizovány 
alespoň jedním projektovým partnerem ze saské části programového území a alespoň 
jedním projektovým partnerem z české části programového území. Zapojení třetích subjektů 
nepocházejících z programového území je možné v postavení účastníků. 

Podporu mají získat právnické osoby veřejného a soukromého práva, zejména: 

� Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace 
� Vzdělávací instituce 
� Hospodářské a profesní svazy, komory 
� Nestátní neziskové organizace 
� Evropské seskupení pro územní spolupráci 

Podporovaná opatření jsou především: 

� Organizace a realizace seminářů, konferencí, setkání, prezentací a soutěží 
� Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a 

sportovních akcí 
� Výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků 
� Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti 
� Projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazyčných publikací a 

informačních materiálů (minimálně v českém a německém jazyce) 
� Zpracování analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce 
� Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí 

Předpoklady pro poskytnutí dotace: 

� Přeshraniční dopad – podporovány budou pouze projekty, v nichž čeští a němečtí 
projektoví partneři spolupracují při přípravě a realizaci daného malého projektu 

� Společné plánování – např. pravidelné přípravné schůzky obou projektových 
partnerů 

� Společná realizace – projektové aktivity musí být společně obsahově a časově 
provázány 



 

 

� Společný personál – němečtí a čeští projektoví partneři poskytnou personál pro 
plnění úkolů 

Předpokládaný termín schvalování prvních projektů je únor 2016,  proto je potřeba projekt 
připravit a podat nejpozději na počátku ledna 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.euroregion-elbe-
labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/ 

 

 

 

 

OPŽP - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie 

Cílem programu je: 

� celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, 
� samostatná opatření výměny zdroje tepla, zdroje TV nebo realizace systémů 

nuceného větrání s rekuperací. 

Oprávněný žadatel:  

� kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, 
veřejné výzkumné instituce, 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 svazky.  

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 18. listopadu 2015  

Příjem žádostí: do 31. 3. 2016.  

 

OPŽP - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality 
ovzduší a meteorologických aspekt 

Cílem programu je: 

� Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících 
meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména 
monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro 
primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci).   



 

 

� Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení 
dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj 
databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci). 

� Podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování 
ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů. 
d. Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací 
technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a 
zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry. 

� Realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování 
kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a 
předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů 
znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke 
zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské a Slovenské 
republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu).  

Oprávněný žadatel:  

� Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace, 
veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace.  

Podání žádosti: od 15. 10. 2015 do 14. 10. 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva 

 

OPŽP - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

Cílem programu je: 

� Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické 
jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, 
přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry 
rizika nad rámec standardů a norem společenství.  

� Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a 
aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci 
závažných chemických havárií.  

� Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro 
institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických 
havárií. 

� Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění 
(souvislost s BAT a IPPC).  

Oprávněný žadatel:  

� Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní 
organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a 
školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a 
jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby – podnikající, obecně 



 

 

prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, 
zájmová sdružení právnických osob.  

Podání žádosti: od 15. 10. 2015 do 14. 10. 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/18-vyzva 

 

OPŽP - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných 
budov 

Cílem programu jsou: 

� Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby 
nových budov. Podpora nebude poskytována na výstavbu bytových a rodinných 
domů. 

Oprávněný žadatel:  

� Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace, 
veřejné výzkumné organizace, příspěvkové organizace, veřejnoprávní organizace, 
vysoké školy a školská zařízení.  

Podání žádosti: od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/20-vyzva 

 

OPŽP - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a 
podzemních vod  

Cílem programu jsou: 

� Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v 
aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a 
intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace 
odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány). 
Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.  
 

Oprávněný žadatel:  

� Obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z 
více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Podání žádosti: od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/21-vyzva 

 

 



 

 

OPŽP - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

Cílem programu jsou: 

� Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně 
výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody 
v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.  

� Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících 
objektů sloužících veřejné potřebě.  

Oprávněný žadatel:  

� Obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z 
více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Žadatelem o 
podporu musí být vždy hlavní vlastník vodohospodářské infrastruktury. Cílovým 
územím je území celé ČR. 

Podání žádosti: od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/22-vyzva 

 

OPŽP - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

Cílem programu jsou: 

� Projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25 % s 
takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat, nebo nejsou k 
materiálovému využití vhodné. Jedná se především o vedlejší produkty živočišného 
původu a odpad z kuchyní a stravoven. Podporována bude jak výstavba bioplynové 
stanice pro zpracování bioodpadů, tak i vybavení či modernizace bioplynové stanice.  

 
Oprávněný žadatel:  

� Kraje, obce a města, 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 
organizace, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – 
podnikající.  

Podání žádosti: od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/23-vyzva 

 

OPŽP - Rekultivace staré skládky 

Cílem programu jsou: 

� Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených), a to těch 
skládek, na které byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz 



 

 

skládky byl ukončen před účinností zákona 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a 
způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.  

 
Oprávněný žadatel:  

� Kraje, obce a města, 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 
organizace, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – 
podnikající.  

Podání žádosti: od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/24-vyzva 

 

SFŽP -  Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Cílem programu je: 

� realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí v 
zastavěném a zastavitelném území obcí:   

� Zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v roce výsadby, následná 
rozvojová péče (maximálně 3 roky). 

� Zakládání a obnova vegetačních a přírodních prvků (včetně odstranění nefunkčních 
přírodních prvků, zeleně a realizace nových), s tím přímo související výstavba či 
rekonstrukce nezpevněných pěších komunikací, drobných stavebních objektů, 
pořízení a instalace mobiliáře.  

� Péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více 
let (maximálně 3 roky), včetně pořízení nezbytného technického vybavení. 

� Revitalizace a úprava vodních toků a vodních ploch. 
� Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných 

prostranstvích a následná rekultivace těchto ploch v souladu s daným venkovským 
prostředím. 

� Realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.  

Oprávněný žadatel:  

� Obce oceněné titulem "Zelená stuha" (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku). 
Obce oceněné titulem "Zelená stuha ČR" (výherci celostátního kola soutěže).  
 

Podání žádosti: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.sfzp.cz/clanek/801/2678/vyzva-
c-6-2015---zlepseni-funkcniho-stavu-zelene-ve-mestech-a-obcich/ 

 

 



 

 

 

MŠMT - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných 
územně samosprávnými celky 

Cílem programu je: 

Vytvoření nových výukových kapacit v základní škole a zvýšení kapacit v mateřské škole, 
které zřizuje obec nebo svazek obcí v právní formě příspěvkové organizace nebo školské 
právnické osoby. Navýšení výukových kapacit lze uskutečnit formou  

� výstavby nových prostor, 
� přístavby, nástavby, vestavby 
� rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.  

Oprávněný žadatel:  

� obce zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové organizace 
� dobrovolné svazky obcí - zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě 

školské právnické osoby 
� příspěvkové organizace - vykonávající činnost základní nebo mateřské školy zřizované 

obcí 
� školské právnické osoby - zřizované svazkem obcí v souladu § 124 zákona 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

Podání žádosti: 15. 10. 2015 do 21. 12. 2015  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-
rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol 

 

 
 

SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016 

Cílem programu jsou: 

� Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace:  

� bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů podél autobusových zastávek, 
včetně vlastních autobusových zálivů, 

� výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce 
� výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, 

které jsou součástí bezbariérové trasy,  
� nasvětlení přechodů - světelného signalizačního zařízení řídícího provoz 

samostatného přechodu pro chodce, bezpečnostních prvků na vozovce  
 



 

 

� Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů EU. O příspěvek lze požádat i na 
akce již započaté. 

Oprávněný žadatel:  

� stát, resp. jeho organizační složka, státní organizace, která hospodaří s majetkem ve 
vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, příspěvková organizace, která 
vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, obec, resp. její organizační složka (např. 
městský obvod, městská či místní část), příspěvková organizace, která vykonává 
správu majetku ve vlastnictví obce.  

Podání žádosti: do 15. 1. 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.sfdi.cz/poskytovani-
prispevku/aktualne/ 

 

 
 

IROP  -  Územní studie 

Cílem programu je: 

� Zpracování územních studií, zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na 
veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství; nebo územních studií 
zaměřených na řešení krajiny.  

Oprávněný žadatel:  

� obce s rozšířenou působností.  

Podání žádosti: od 29. 10. 2015 do 31. 3. 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyhlaseni-vyzvy-c-9-Uzemni-studie-,-Specificky-
cil-3-3,-IROP 

 

 

 

 

 

V případě zájmu o podrobnější konzultaci k podmínkám jednotlivých programů, 
posouzení vhodnosti Vašeho projektového záměru nebo o přípravu projektu a 

zpracování projektové žádosti nás neváhejte kontaktovat! 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. patří mezi největší společnosti v 
oblasti dotačního poradenství. Na trhu působí již 20 let. Pro své klienty zprostředkovala 

dotace na projekty za více jak 5,5 mld. Kč. 

www.rra.cz 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Tel.: +420 417 633 240 


