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MMR - Územní plány 

Cílem podpory je: 

� Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.  

Typ podporovaných operací:  

� Zpracování územních plánů 
� Zpracování změn územních plánů  

 
Oprávněný žadatel: - Obec s rozšířenou působností  

Podání žádosti: od 14. 9. 2015 do 31. března 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/IROP/Vyhlaseni-vyzvy-c-2-Uzemni-plany 

 

MMR - Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně 
vedeného místního rozvoje 

Cílem podpory je: 

� posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech 

� řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
� posílení biodiverzity a přirozené funkce krajiny  -podpora sociálního začleňování a boj 

proti chudobě  

Oprávněný žadatel: Příjemci podpory jsou místní akční skupiny, jimž bylo vydáno Osvědčení 
o standardizaci MAS ze strany Ministerstva zemědělství.  

Podání žádosti: od 1. září 2015 do 31. prosince 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/bbfb2123-3994-4958-956a-5b446378c1a1/Vyzva-CLLD-15-001.pdf 

 

 

 

 



 

 

 

 

MZe - Výstavba a zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací 

Cílem podpory je: 

� Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v 
obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel, 

� Výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a 
čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody v obcích nebo místních (městských) 
částech s velikostí do 1000 obyvatel, 

� Výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV), v 
obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel, kde po 
realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené 
příslušným vodoprávním úřadem, 

� Výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 
spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu, 

� Dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 
100 obyvatel v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 
obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již 
existujících a kapacitně vyhovující ČOV, 

� Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování 
obce nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel spojené s 
výstavbou ČOV podle bodu c) toho článku nebo za předpokladu, že odpadní vody 
budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV. 
 
Typy podporovaných projektů a aktivit: 

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

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

Oprávněný žadatel:  

� Obec, 
� 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.  

Podání žádosti: od 1. července 2015 do 14. srpna 2015  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

http://eagri.cz/public/web/file/407069/II._vyzva___129_250.pdf 

 



 

 

MŽP - Výzva č. 3/2015 " ekohavárie a černé skládky 

Cílem podpory je poskytování příspěvků je zaměřeno na odstranění a rekultivaci černých 
skládek a zajištění řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí bezprostřední ohrožení 
životního prostředí a lidského zdraví.  

Oprávněný žadatel: 

� kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
� obce s rozšířenou působností dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s 

pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění 
 

Podání žádosti: do 30. září 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-
vyzvy/ 

 

 

 

 

Ústecký kraj - Program „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich 
všestranný rozvoj PAŽIT" 

Cílem projektu je podpora výchovných, ozdravných a vzdělávacích pobytů ve vybraných 
zařízeních umožňující žákům pobyt v zajímavém prostředí a zajišťující jim program zcela 
odlišný od běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, 
dovedností, zážitků, k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivu, ke zlepšení vztahu k 
životnímu prostředí a zlepšení tělesné kondice. Dotace se poskytuje na úhradu nákladů pobytu 
(ubytování, stravování) žáků škol ve vybraných zařízeních.  

 
Oprávněný žadatel: Pouze základní a střední školy, se sídlem na území Ústeckého kraje, 
zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje Ústecký kraj. 

 
Podání žádosti: do 30. října 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-
ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1691028 

MMR - Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Cílem oblasti podpory je zvyšování kvality počátečního vzdělávání.  

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

� podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení,  



 

 

� podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. 

Podmínky výzvy: 

� Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci 
získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. 

� Výzva je průběžná. Každá škola smí podat pouze 1 projektovou žádost. Příjemce 
dotace nesmí na výdaje projektu hrazené z prostředků OP VK čerpat prostředky z 
jiných finančních nástrojů EU nebo ČR či z jiných veřejných zdrojů. Doba trvání 
individuálních projektů ostatních je 4 měsíce.  

� Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 9. 2015. Všechny projekty musí 
být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2015.  

� Každý individuální projekt ostatní předkládaný do této oblasti podpory musí mít 
dopad na území a cílovou skupinu mimo hl. město Prahu. 

Oprávněný žadatel: Ostatní 

Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/07-OP-VK/Vyzva-c-57-OP-VK-prioritni-osa-1-oblast-podpory-1-1 

 

MŠMT - Individuální projekty systémové v prioritní ose 3  

Cílem výzvy pro individuální projekty systémové je zejména snižovat nerovnosti ve 
vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a budovat 
kapacity pro odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.  

Budou podpořena následující témata:  

� Podpora vytváření komplexního systému hodnocení, 
� Podpora kvality v systému poradenství, 
� Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe, 
� Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, 
� Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností,  
� Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území,  
� Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, 
� Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy.  

Oprávněný žadatel: Ostatní 

Podání žádosti: do 31. prosince 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzva-c-02-15-001-pro-individualni-projekty-systemove-v 

 

 

 

 



 

 

MPSV - OP Zaměstnanost - Budování kapacit a profesionalizace NNO  

Vyhlášené je výběrové dotační řízení v oblasti budování kapacit a profesionalizace NNO pro 
aktivity mající za cíl zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO.  

Podporované budou zejména: 

� aktivity zvyšující důvěryhodnost NNO vůči veřejnosti, státnímu a soukromému 
sektoru (např. pokud jde o posuzování efektivnosti hospodaření, kvalitu řízení, 
personální zajištění a podobně 

� budování kapacit NNO s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti 
sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. 
 

Oprávněný žadatel: Nestátní neziskové organizace 

Podání žádosti: do 31. prosince 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9184/ 

 

MPSV - OP Zaměstnanost - Podpora služeb péče o děti 1. stupně 
základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu  

Dotace je zaměřena na zajištění péče o skupinu dětí v době mimo školní vyučování v době, 
kdy jsou rodiče v zaměstnání. Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení, či využívají 
jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ).  

 
Typy podporovaných projektů:  

� zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu 
odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních 
hodinách a až do pozdního odpoledne).  

� skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s 
komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy). 

� zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity. 
� příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové).  

 
Oprávněný žadatel:  
obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, právnické 
osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, NNO, kraje, 
organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, 
sociální partneři, školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), veřejné výzkumné 
instituce, vysoké školy.  
 
Podání žádosti: do 16. října 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz-  
 



 

 

MPSV - OP Zaměstnanost - Systémové projekty na podporu rovnosti 
žen a mužů  

Cílem programu je aktivně řešit současné problematické jevy na trhu práce v ČR spojené s 
nerovnostmi žen a mužů a provést osvětu společnosti týkající se rovnosti žen a mužů v 
gesčních oblastech OSS (organizační složky státu).  

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

� Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovnosti žen a mužů a 
slaďování pracovního a rodinného života a jejich implementace či přizpůsobení, 

� Koordinace a metodická podpora tvorby a implementace Vládní strategie pro rovnost 
žen a mužů v České republice na léta 2014 " 2020 na ministerstvech a krajích, 

� Tvorba, metodická podpora, koordinace a implementace systémových opatření a 
metodik na podporu rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života, 

� Metodická a koordinační podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a 
následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti, 

� Tvorba a implementace systémových opatření a metodik na podporu zaměstnanosti 
žen, snižování horizontální a vertikální segregace na trhu práce a snižování rozdílů v 
odměňování žen a mužů, 

� Podpora institucionálního zajištění rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a 
rodinného života, 

� Systematické zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a 
rodinného života.  

Oprávněný žadatel: Ostatní 

Podání žádosti: do 31. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz 

 

MO ČR - Dotační programy pro nestátní neziskové organizace pro rok 
2016 

Cílem podpory jsou neinvestiční státní účelové dotace z dotačních programů: 

� Podpora sportu,  
� Rozvoj vojenských tradic,  
� Péče o účastníky národního boje za osvobození a válečné veterány,  
� Podpora boje proti korupci v obranném sektoru,  
� Podpora rovných příležitostí žen a mužů v ozbrojených silách,  
� Příprava občanů k obraně státu. 

Oprávněný žadatel: Nestátní neziskové organizace 

Podání žádosti: do 30. září 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:http://www.mocr.army.cz/finance-a-
zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/ 

 



 

 

 

 

Vláda ČR - Podpora terénní práce pro rok 2016 

Program Podpora terénní práce pro rok 2016 je určen na výdaje spojené se zajištěním a 
realizací terénní práce v sociálně vyloučených romských lokalitách a lokalitách nebo 
komunitách, kterým sociální vyloučení hrozí.  

Dotaci lze čerpat na: 

� zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka nebo terénního 
sociálního pracovníka. Těžištěm terénní práce je přímá práce s klientem, tj. že 
pomáhající vyhledává potenciální účastníky projektu v jejich přirozeném prostředí a 
společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního 
sociálního pracovníka/terénního pracovníka zaměstnává.  

Oprávněný žadatel: Obec 

Podání žádosti: do 31. září 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-
romske-komunity/dotace/podpora-terenni-prace/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2016-k-
dotacnimu-programu-podpora-terenni-prace-133372/ 
 

Vláda ČR - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 
2016 

Budou podporovány projekty a aktivity: 

� využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty 
poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k 
získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo 
společným úsilím dané komunity.  

� aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel prokáže 
analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení 
nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.  

� doplňkovou součástí projektů může být edukační a informační činnost, tj. pořádání 
informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích 
včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz 
informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou 
příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních 
materiálů, letáků, tiskovin a publikací.  

Oprávněný žadatel: spolek, ústav, právnická osoba, obecně prospěšná společnost, nadace 
nebo nadační fond  

Podání žádosti: do 31. září 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-
romske-komunity/dotace/prevence/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2016-k-dotacnimu-
programu-prevence-socialniho-vylouceni-a-komunitni-prace-133371/ 
 



 

 

MZČR - Protidrogová politika MZ pro rok 2016 

Cílem projektu je návykovým chováním, realizování dalších aktivity reagující na aktuální 
potřeby při tvorbě a implementaci protidrogové politiky MZ a nejedná se o přímé poskytování 
zdravotních služeb.  

Typy podporovaných aktivit: 

Z poskytnuté dotace lze hradit tzv. uznatelné náklady, kterými jsou například:  

� náklady na zdravotnické prostředky (např. injekční stříkačky, testy, obvazový 
materiál, hygienické potřeby, apod.), 

� substituční látky, 
� léky, které nepodléhají úhradám ze zdravotního pojištění, 
� elektřina, plyn, vodné a stočné, 
� nájemné, 
� školení a vzdělávání, 
� mzdové náklady a odvody (mzdové náklady se týkají pouze zdravotnických 

pracovníků. 

Oprávněný žadatel:  

� státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem, 
� organizace zřízené územním samosprávným celkem, 
� spolky transformované z občanských sdružení a spolky nově vznikající od 1. 1. 2014, 
� obecně prospěšné společnosti (zřízené do 31. 12. 2013), 
� církve a náboženské společnosti, 
� právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních 

služeb, a fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely, 
� ústavy, 
� organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).  

Podání žádosti: do 30. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-
politika-mz-_3278_1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V případě zájmu o podrobnější konzultaci k podmínkám jednotlivých programů 
posouzení vhodnosti Vašeho projektovému záměru 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 
E-mail: rra@rra.cz 


