
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY 

 
MFČR -  Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí 
velkých měst 
MMR ČR - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 
MMR ČR - Podpora bydlení 2017 - Bytové domy bez bariér 
MMR ČR - Podpora bydlení 2017 - Podporované byty 
MMR ČR - Podpora bydlení 2017 - Regenerace sídlišť 
MMR ČR - Podpora revitalizace území pro podprogram - Demolice budov v sociálně 
vyloučených lokalitách 
MMR ČR - Podpora bydlení 2017 - Olověné rozvody 
MMR ČR - Podpora územně plánovacích činností obcí - dotační titul Územní plán 
Národní program Životní prostředí - Výzva č. 10/2016 - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve 
městech a obcích 
Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2016 
Národní program Životního prostředí - Výzva č. 12/2016 - Likvidace nepotřebných vrtů 
MZe - Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží 
MZe -  Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích 
IROP - Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání + IROP 
Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) 
MŠMT - Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017 
OP Zaměstnanost - Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení 
na úrovni obcí 

 

 

 



 

 

PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
SFDI - Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2017 – 20. 1. 2017 
SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace pro rok 2017 – 6. 1. 2017 
IROP Výzva č. 54 - Deinstitucionalizaci psychiatrické péče – 30. 6. 2017 
IROP Výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II. – 28. 3. 2017 
IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - 
integrované projekty CLLD – 31. 10. 2022 
IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II – 30. 11. 2017 
SFŽP - OP ŽP Výzva č. 39 Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie – 20. 12. 2016 
IROP - Výzva č. 36 Stanice IZS – 31. 12.2016 
IROP - Výzva č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.- 
27. 12. 2017 
SFRB - Program 600 – 31. 12. 2016 
IROP - Výzva č. 27 - Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchranného systému 
– 31. 1. 2018 
SFRB - Program úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu – 31. 12. 2016 
IROP - Výzva č. 26 – eGovernment I – 29. 12. 2017 
ČEZ – Podpora regionů 2016 - průběžně 
ČEZ – Oranžové hřiště 2016 – průběžně 
IROP - Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech – 30. 11. 2016 
MMR - Územní plány - 31. 3. 2017 
ROZVOJ PODNIKÁNÍ 
IROP Výzva č. 43 Sociální podnikání II. + IROP Výzva č. 44 Sociální podnikání pro sociálně 
vyloučené lokality II. – 31. 1. 2017 
OP PIK Potenciál - Výzva II. – 30. 10. 2016 
OP PIK Marketing - DESIGN – 30. 6. 2018 
OP PIK Marketing – NOVUMM- 30. 6. 2018 
OP PIK Marketing - NOVUMM KET- 30. 6. 2018 
OP PIK Inovační vouchery - Výzva I – 31. 5. 2017 
LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 
MŠMT - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 
organizace – 31. 10. 2016 
MŠMT -  Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně 
samosprávnými celky - 31. 10. 2016 
OP Zaměstnanost - Vzdělávání společná cesta k rozvoji! – 31. 1. 2017 
MŠMT Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 
organizace – 31. 10. 2016 
IROP Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol a IROP Výzva č. 47 Infrastruktura 
základních škol v SVL – 14. 2. 2017 



 

 

MŠMT - Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) - 2. 12. 2016 
MŠMT - OP VVV Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I – 30. 6. 2017 
IROP - Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odbor. škol (SVL)-18. 11. 2016 
MPSV - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – 30. 11. 2020 
MŠMT - 02_16_019 -  Excelentní výzkum – 17. 7. 2017 
MŠMT - Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP 
VVV – 31. 12. 2017 
MPSV - OP Zaměstnanost - Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů - 31. 12. 2016 
OP VVV - Výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL – 9. 12. 2016 
OP Zaměstnanost - Podpora inovačního prostředí – 30. 11. 2016 
MPSV - OP Zaměstnanost - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
(KPSVL) 1. výzva – 31. 7. 2017 
SOCIÁLNÍ SFÉRA 
IROP Výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování – 
31. 5. 2017 
IROP - Výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL – 27. 12. 2016 
OP Zaměstnanost - Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech 
OPZ  - 31. 12. 2019 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ 
MZe - Výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací -
31.10.2016 
OP ŽP Výzva č. 38 Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 
povrchových a podzemních vod – 19. 1. 2017 
OP ŽP Výzva č. 42 Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 
povrchových a podzemních vod – 19. 1. 2017 
OP ŽP Výzva č. 43 Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a 
množství – 19. 1. 2017 
OP ŽP Výzva č. 44 Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické 
zátěže – 6. 1. 2017 
PRV 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh – 31. 10. 2016 
PRV 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů – 31. 10. 2016 
PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků – 31. 10. 2016 
PRV 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – 31. 10. 2016 
PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura – 31. 10. 2016 
PRV 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  - 31. 10. 2016 
MŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 9 – 31. 10. 2016 
OP ŽP Výzva č. 40 Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů – 30. 11. 2016 
OP ŽP Výzva č. 41 Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití 
odpadů – 30. 11. 2016 



 

 

MŽP -Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8 – 30. 6. 2017 
MZe ČR - Dotační program 129 260 "Podpora prevence před povodněmi III"- 31. 10. 2016 
MŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5- 2017 až 2018 
MŽP - Národní program Životního prostředí - Výzva č. 6 – 16. 12. 2016 
OP ŽP - Výzva č. 31 Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území – 31. 12. 2017 
MŽP - výzva č. 2/2016  - Zavádění nízkoemisních zón - 30. 11. 2016 
OPŽP - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území – 
31. 12. 2016 
OPŽP - Posílit přirozené funkce krajiny – 31. 12. 2016 
SFŽP -  Nová zelená úsporám – 31. 12. 2021 
SFŽP -  Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích – 31. 12. 2016 
OPŽP - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a 
souvislých meteorologických aspektů –  31. 12. 2016 
RYBÁŘSTVÍ 
SZIF - OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do AKVAKULTURY – 31. 10. 2016 
SZIF - OP Rybářství 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním- 31. 10. 
2016 
SZIF - OP Rybářství 5.3. Investice do zpracování produktů- 31. 10. 2016 
OP Rybářství - Výzva č. 3 – 5.2. záměr b) – Propagační kampaně – 31. 12. 2016 
KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
IROP  - Výzva č. 25 Knihovny - 31. 12. 2017 
ZDRAVOTNICTVÍ 
IROP - Výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče – 30. 6. 2017 
DOPRAVA 
 
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
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 – 31. 12. 2020 
Společný fond malých projektů 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 22 let. Pro své klienty zprostředkovala 

dotace na projekty za více jak 6 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 

 



 

 

 

 

 

 

MFČR -  Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí 
velkých měst 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podprogram zahrnuje státní podporu v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
školských zařízení v působnosti dynamicky se rozvíjejících obcí v blízkosti velkých měst při řešení 
potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku v oblasti základního školství a s 
tím souvisejícího zázemí. Cílem podprogramu je rozšíření stávajících kapacit modernizací nebo 
výstavbou nových školských zařízení v oblastech postižených rezidenční suburbanizací 
související s vysokou dynamikou rozvoje růstu obyvatelstva.  

 Z podprogramu nelze financovat venkovní sportoviště. Stravovací zařízení, tělocvičny, 
družiny a další zázemí lze z podprogramu financovat pouze, pokud potřeba jejich rozšíření 
vyplývá z nárůstu počtu dětí navštěvujících školu. 

Oprávněný žadatel:  

 plně organizované ZŠ zřizované obcemi. 

Podání žádostí: do 31. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-
vps/podprogram-298213 

 

MMR ČR - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. 
na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. 
Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných 
prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení 
preventivní infrastruktury. 

 Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením 
majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, jako např. při obnově 
celého kanalizačního řadu, rekonstrukci celého oplocení nebo při obnově komunikace 
spočívající ve výměně povrchu (např. dlážděný za živičný) bez zvyšování únosnosti, 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213


 

 

případně i s náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce. 
Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a 
opravou majetku (např. obnova části kanalizace, části oplocení, oprava jednotlivých míst 
komunikace, apod.), nedochází-li ke zhodnocování majetku. Opravou se rozumí zpravidla 
výměna původního za nové při zachování funkčnosti nebo uvedení do předchozího nebo 
do provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení 
opravy s použitím i jiných než původních materiálů, dílů součástí nebo technologií, pokud 
tím nedojde k technickému zhodnocení.  

Oprávněný žadatel:  

 Obce a kraje postižené živelní pohromou v roce 2016, pokud pro jejich území v jejím 
důsledku podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území. 

Podání žádostí: do 30. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-
cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-
po-zivelnich-pohromach-v-roce-2016 

 

MMR ČR - Podpora bydlení 2017 - Bytové domy bez bariér 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a 
výstavbou výtahů v domech, které jimi nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně 
technické předpoklady. 

 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. 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník 
nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém 
společenství vlastníků nevzniklo. 

Podání žádostí: do 30. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-
politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-
bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Technicka-infrastruktura 

 

 

 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-pohromach-v-roce-2016
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-pohromach-v-roce-2016
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-pohromach-v-roce-2016
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Technicka-infrastruktura
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Technicka-infrastruktura
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Technicka-infrastruktura


 

 

MMR ČR - Podpora bydlení 2017 - Podporované byty 

Dotaci lze poskytnout na: 

 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 nebo sociální okolnosti jejich života. 

 Typy podporovaných aktivit: 
- Pečovatelský byt - 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. 

- Vstupní byt - zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl 
umožněn přístup k nájemnímu bydlení. 

- Komunitní dům seniorů - zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové 
skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a 
současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. 
Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince. 

Oprávněný žadatel:  

 U dotačních titulů Pečovatelský byt a KoDuS je právnická osoba (včetně obcí).  
 U dotačního titulu Vstupní byt je právnická osoba vyjma obce nebo spolku, sociálního 

družstva, obecně prospěšné společnosti, církve a církevní organizace, aby nedošlo k 
překryvu s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP). 

Podání žádostí: do 30. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-
politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-
bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Podporovane-byty 

 

MMR ČR - Podpora bydlení 2017 - Regenerace sídlišť 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Přeměnu městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného 
prostředí. Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:  

- sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy, postavenými v 
období od roku 1945 do roku 1990, o celkovém počtu nejméně 150 bytů; 

- úpravami práce, směřující k postupné regeneraci stávajících sídlišť ve víceúčelové 
celky. 

 Uznatelné jsou práce zahrnující: 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Podporovane-byty
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Podporovane-byty
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Podporovane-byty


 

 

- výstavbu a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace či 
vybudování místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, včetně řešení 
bezpečnosti;  

- úpravu veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť 
a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová stání včetně 
podzemních, úpravy a budování veřejných sportovních a rekreačních ploch, a s tím 
související projektové práce. Jako doplňková aktivita budou podporovány úpravy 
ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním. 

Oprávněný žadatel:  

 Obec. 

Podání žádostí: do 30. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-
politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-
bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Regenerace-sidlist 

 

MMR ČR - Podpora revitalizace území pro podprogram - Demolice budov v sociálně 
vyloučených lokalitách 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen 
"SVL"). Demolice objektu musí být 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. 

 Předmětem podpory jsou objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se 
nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení. 

Oprávněný žadatel:  

 Obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako SVL dle Analýzy 
sociálně vyloučených lokalit v ČR. 

Podání žádostí: do 30. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-
cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-
lokalitach-2017 

 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Regenerace-sidlist
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Regenerace-sidlist
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Regenerace-sidlist
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2017
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2017
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2017


 

 

MMR ČR - Podpora bydlení 2017 - Olověné rozvody 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zkvalitnění bytového fondu snížením obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek vychází 
ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských 
společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě.  

Oprávněný žadatel:  

 Vlastník nebo spoluvlastník rodinného nebo bytového domu, nebo společenství vlastníků, 
nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, 
ve kterém společenství vlastníků nevzniklo. 

Podání žádostí: do 30. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-
politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-
bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Olovene-rozvody 

 

MMR ČR - Podpora územně plánovacích činností obcí - dotační titul Územní plán 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu pořízení územně plánovacích dokumentací obcí, tedy územních plánů a 
regulačních plánů z podnětu nenahrazujících územní rozhodnutí, formou dotace, která 
bude poskytována obcím. 

 Typy podporovaných aktivit: 
- Zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení 

návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo. 
- Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z 
hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na 
soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

- Úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání. 

Oprávněný žadatel:  

 Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu). 

Podání žádostí: do 30. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-
politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-
cinnosti-obci-(1)/text 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Olovene-rozvody
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Olovene-rozvody
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Olovene-rozvody
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-%281%29/text
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-%281%29/text
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-%281%29/text


 

 

 

 

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 10/2016 - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve 
městech a obcích 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a 
zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě. 

 Podporované aktivity:  
- zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru 

(alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.);  
- zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění 

podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro 
podporu hnízdění ptáků, plazů aj.); 

- doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám: pořízení nového, či rekonstrukce 
stávajícího mobiliáře; přeměna nepropustných povrchů na propustné či 
polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků. 

Oprávněný žadatel:  

 Všechny fyzické a právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, 
včetně organizačních složek státu. 

Podání žádostí: do 28. února 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.sfzp.cz/ke-
stazeni/850/17277/detail/text-vyzvy-c-10-2016/ 

 

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Pořízení domácích čistíren odpadních vod. Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění 
povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav 
domovních čistíren odpadních vod (dále jen "DČOV") do kapacity 50 EO, a to v oblastech, 
kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení 
nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. 

 Typy podporovaných aktivit: 
- Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s 

membránami) - typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s 
požadavky vodoprávního úřadu. 

- Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a 
zprovoznění DČOV. 

https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/850/17277/detail/text-vyzvy-c-10-2016/
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/850/17277/detail/text-vyzvy-c-10-2016/


 

 

- Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro 
hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací 
uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém. 

- Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele. 
- Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých 

výdajů). 
- Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu. 

Oprávněný žadatel:  

 Obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a 
městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, spolky vzniklé za použití § 54 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, které nesmí být založeny za účelem podnikání, a 
jejichž hlavní činnosti jsou v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy (např.: 
provozování vodovodů a kanalizací, čištění a odkanalizování odpadních vod, apod.). 

Podání žádostí: do 30. listopadu 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3069/novinka-mzp-100-milionu-putuje-do-obci-na-
vystavbu-domovnich-cistiren-odpadnich-vod/ 

 

Národní program Životního prostředí - Výzva č. 12/2016 - Likvidace nepotřebných vrtů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 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, 
- nejsou již ani jinak využitelné a 
- představují riziko ohrožení životního prostředí.  

Oprávněný žadatel:  

 Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, 
obce, dobrovolné svazky obcí a kraje. 

Podání žádostí: do 28. dubna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

 https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/852/17288/detail/text-12-vyzvy/ 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3069/novinka-mzp-100-milionu-putuje-do-obci-na-vystavbu-domovnich-cistiren-odpadnich-vod/
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3069/novinka-mzp-100-milionu-putuje-do-obci-na-vystavbu-domovnich-cistiren-odpadnich-vod/
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/852/17288/detail/text-12-vyzvy/


 

 

MZe - Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Výstavbu nových, obnovu zaniklých rybníků a vodních nádrží (obnovou se rozumí 
navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníku či vodní nádrži, v 
případě, že rybník či VN nebyla funkční nejméně po dobu předchozích let), za účelem 
retence a akumulace vody v krajině. 

 Rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře větší než 2 ha za 
účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení jejich provozu, zlepšení 
vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních 
schopností. 

 Odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2 - 30 ha.. 

Oprávněný žadatel:  

 Subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním 
díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb: právnická osoba, 
podnikající a zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která je zaregistrovaná jako 
plátce daně z přidané hodnoty, fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského 
podnikatele, která je zaregistrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty, krajské školní 
hospodářství, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a 
hydrobiologický ve Vodňanech, Česká zemědělská univerzita v Praze, organizační jednotky 
Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na 
rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory. 

Podání žádostí: do 30. listopadu 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-d 

 

MZe -  Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Odstranění havarijních stavů na rybnících a vodních nádrží nebo na soustavách rybníků a 
vodních nádrží, které spolu bezprostředně vodohospodářsky souvisí, jejichž důsledkem je 
kritická situace v dané lokalitě. 

Oprávněný žadatel:  

 Subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním 
díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb, právnická osoba, 
podnikající a zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která je zaregistrovaná jako 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-d


 

 

plátce daně z přidané hodnoty, fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského 
podnikatele, která je zaregistrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty, krajské školní 
hospodářství, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a 
hydrobiologický ve Vodňanech, Česká zemědělská univerzita v Praze, organizační jednotky 
Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na 
rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory. 

Podání žádostí: do 31. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-
hospodarstvi/rybniky/ 

 

 

 

 

IROP Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání + IROP 
Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 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 
 Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v 

cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné 
obory). 

Oprávněný žadatel:  

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší 
odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní, 
neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace organizačních složek státu. 

Podání žádostí: do 14. dubna 2017 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/


 

 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-
celozivotni-vzdel 

nebo 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-57-Infrastruktura-pro-zajmove,- 

 

MŠMT - Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podpoření, zvyšování kvality a rozšiřování péče o podporu kognitivního nadání žáků 
základních škol a středních škol. 

 Mezi další cíle programu patří: 
- posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad 

rámec školních vzdělávacích programů; 
- propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v 

technických a přírodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu 
dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech; 

- posílit roli propojení školních, zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit mezi 
jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných 
znalostí a dovedností žáků; 

- podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou 
odbornou úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a 
reagujících na aktuální vývoj technologií (např. v oblasti digitálního vzdělávání a 
informatického myšlení), včetně možnosti jejich uplatnění v distančním vzdělávání, 
které budou připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií; 

- všestranně využít personální a materiální zázemí vysokých škol, výzkumných 
pracovišť a hospodářských podniků pro rozvoj zájmového a neformálního 
vzdělávání žáků; 

- propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání. 

Oprávněný žadatel:  

 Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová 
zařízení registrovaných církví a náboženských společností), jejichž předmětem činnosti je 
podpora nadaných dětí a mládeže, právnické osoby vykonávající činnost střediska volného 
času všech zřizovatelů, veřejné a soukromé vysoké školy a veřejné výzkumné instituce 

Podání žádostí: do 10. listopadu 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/mladez/podpora-
nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce-2 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-57-Infrastruktura-pro-zajmove,-
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-57-Infrastruktura-pro-zajmove,-
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce-2
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce-2


 

 

 

 

 

OP Zaměstnanost - Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního 
bydlení na úrovni obcí 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Systémová podpora sociální práce v obcích: 
- Výkon sociální práce dle § 63 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a 

dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
- Součinnost sociálních pracovníků projektu se stávajícími sociálními pracovníky 

úřadu i dalšími pracovníky v rámci organizační struktury úřadu. 
- Součinnost s projektem "Systémová podpora sociální práce v obcích". 
- Vzdělávání a supervize. 

 Systémová podpora v oblasti sociálního bydlení v obcích: 
- Zpracování analýz potřebných pro tvorbu či aktualizaci lokální koncepce sociálního 

bydlení podle Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 " 2025. 
- Tvorba nebo aktualizace lokální koncepce sociálního bydlení na území obce, 

včetně způsobu financování a spolupráce s dalšími obcemi a relevantními aktéry. 
- Tvorba metodik sociální práce v oblasti bydlení. 
- Pilotní ověření lokální koncepce sociálního bydlení. 
- Součinnost s projektem „Sociální bydlení - metodická a informační podpora v 

oblasti sociálních agend". 
- Vzdělávání. 
- Evaluace projektu. 
- Informační kampaň. 

Oprávněný žadatel:  

 Vybrané obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností. 

Podání žádostí: do 30. listopadu 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.esfcr.cz/vyzva-128-opz 

 

 

 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-128-opz


 

 

 

 

 

 

 

 

SFDI - Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2017 

Dotaci lze poskytnout na: 

 výstavbu cyklistické stezky,  
 opravu cyklistické stezky, 
 zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy. 

Oprávněný žadatel:  

 obec jako vlastník cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., organizační 
složka obce (např. městský obvod, městská či místní část), příspěvková organizace zřízená 
obcí, které vykonávají správu majetku ve vlastnictví obce, svazek obcí ve smyslu § 49 zákona 
č. 128/2000 Sb., pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho 
činnosti.  

Podání žádostí: do 20. ledna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-
prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-
financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-
ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/ 

 

SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace pro rok 2017 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy nebo podél místních 
komunikací I., II. nebo III. třídy (§6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 
platném znění, tedy mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený 
provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 
vozidel/24hodin, týkajících se: 

http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/


 

 

- bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy 
(MHD, integrované dopravy, atd.) 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 pěší trasy, 
- nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalitativních 

podmínek, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro 
chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní 
význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu 
Policie ČR s navrženým řešením, 

- světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro 
chodce,  

- Měřičů rychlosti vozidel a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti 
vozidel 

- bezpečnostních prvků na vozovce. 
 1.2. Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru 

na silnicích I., II. nebo III. třídy týkající se: 
- úprav vjezdu do obce, 
- zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve vazbě 

na přechod pro chodce,  
- dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a jejího 

zklidnění,  
- světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky 

řízené křižovatce. 

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 žádostí: do 6. ledna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-
clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2016_pravidla2017_bezpecnost.pdf 

 

IROP Výzva č. 54 - Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

Dotaci lze poskytnout na: 

http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2016_pravidla2017_bezpecnost.pdf
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2016_pravidla2017_bezpecnost.pdf


 

 

 Deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality 
psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti 
začleňování duševně nemocných do společnosti. 

 Typy podporovaných aktivit: 
- Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní 

péče: Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické 
služby, ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s 
duševním onemocněním. 

- Zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných 
nemocnic 

- Vybavení mobilních týmů: podpora zařízení a vybavení mobilních 
multidisciplinárních týmů Center duševního zdraví, podpora zařízení a vybavení 
mobilních multidisciplinárních týmů (mimo Centra duševního zdraví). 

Oprávněný žadatel:  

 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. 

Podání žádostí: do 30. června 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-54-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece 

 

IROP Výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II. 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu projektů zaměřených na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznamu 
světového dědictví UNESCO, památek zařazených na indikativním seznamu UNESCO v 
kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek 
evidovaných v indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. 

 Obnovu 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. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-54-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-54-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece


 

 

 Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 
technologického zázemí. 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru 
nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících. 

Podání žádostí: do 28. března 2017  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-52-Revitalizace-vybranych-pamatek-II 

 

IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 
rozvoje - integrované projekty CLLD 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Aktivita Územní plány  
- Zpracování územních plánů  
- Zpracování změn územních plánů  

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. Tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn územních 
plánů. Pokud ORP financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může 
financovat změnu tohoto plánu ze specifického cíle 3.3 IROP.  

 Aktivita Regulační plány  
- Zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní 

rozhodnutí.  
 Aktivita Územní studie  

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

Oprávněný žadatel:  

 Obce s rozšířenou působností 

Podání žádostí: do 31. října 2022 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-
dokumentu-uzemniho-rozvoj 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-52-Revitalizace-vybranych-pamatek-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-52-Revitalizace-vybranych-pamatek-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj


 

 

IROP - Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím 
zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze 
současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání 
energie. 

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce 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. 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství 
vlastníků jednotek. 

Podání žádostí: do 30. listopadu 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II 

 

SFŽP - OP ŽP - Výzva č. 39 Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost 
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

Dotaci lze poskytnout na: 

 A snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie 
prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. 

 Podporovány jsou aktivity: 
 

- Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně 
projektů realizovaných s využitím EPC. 

- 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 a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II


 

 

instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na 
zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové 
organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská 
zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy. 

Podání žádostí: do 20. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva 

 

IROP - Výzva č. 36 Stanice IZS 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní 
složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby 
mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro 
rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. 

Oprávněný žadatel:  

 hasičské záchranné sbory krajů; záchranný útvar HZS ČR; obce, které zřizují jednotky 
požární ochrany, jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy 
zákona o požární ochraně); státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s 
územní působností 

Podání žádostí: od 1. července 2016 do 31. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/22108eb8-100d-488b-9d8d-6b21f25ffd08/Text-vyzvy-
36-vyzva_v-1-0_10-6.2016.pdf?ext=.pdf 

 

IROP - Výzva č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a 
infrastruktura II. 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Budování, rozvoj a modernizaci regionálních datových center a komunikační 
infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření 
nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a 
modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby 
nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Projekty mohou být 
realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/22108eb8-100d-488b-9d8d-6b21f25ffd08/Text-vyzvy-36-vyzva_v-1-0_10-6.2016.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/22108eb8-100d-488b-9d8d-6b21f25ffd08/Text-vyzvy-36-vyzva_v-1-0_10-6.2016.pdf?ext=.pdf


 

 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: od 4. května 2016 – 27. prosince 2017 (průběžná výzva) 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-
systemy-a-infrastruktu 

 

SFRB - Program 600 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Jedná se o úvěrový program určený na pořízení bydlení osobami mladšími 36 let, 
pečujícími o dítě do 6 let, které v době podání žádosti o úvěr nejsou vlastníky ani 
spoluvlastníky obydlí, ani nájemci družstevního bytu.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Pořízení bydlení: 
- novostavbou rodinného domu nebo bytu, 
- změnou stavby nebo její části na stavbu pro bydlení, 
- koupí, převodem družstevního podílu v bytovém družstvu. 

 Splatnost úvěru je maximálně 15 let (Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 
měsíců, max. délka splatnosti se nemění; Fond umožní přerušení splácení jistiny až na 
dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne 21 
let). V žádosti o úvěr je nezbytně nutné vyplnit výši vlastních zdrojů, které musí tvořit 
minimálně 10% nákladů na pořízení obydlí.  

Oprávněný žadatel:  

 fyzická osoba žijící v manželství i nežijící v manželství, která je mladší 36 let, pečuje o dítě 
do 6 let, a které v době podání žádosti o úvěr není vlastníkem ani spoluvlastníkem 
obydlí, ani nájemcem družstevního bytu.  

Podání žádostí: do 31. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.sfrb.cz/programy/program-600/ 

 

IROP - Výzva č. 27 - Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného 
záchranného systému 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, 
výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
http://www.sfrb.cz/programy/program-600/


 

 

vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj 
specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných 
událostí. 

Oprávněný žadatel:  

 MV - generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; záchranný útvar HZS 
ČR; MV - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) 
jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; organizační složky státu a jimi 
zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS. 

Podání žádostí: do 31. ledna 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS 

 

SFRB - Program úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Finanční podporu ve formě úvěru, který má sloužit k úhradě nákladů spojených s 
opravami nebo modernizacemi bytů, bytových a rodinných domů včetně nákladů 
spojených s vedením peněžního účtu u banky nebo ke splácení úvěru. 

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- připojení k veřejným sítím technického vybavení - rozvod vody, plynu, kanalizace, 

elektřiny, včetně vnitřních rozvodů, 
- výměnu oken, střešní krytiny a krovu včetně výměny a oprav odpadních dešťových 

svodů, 
- opravu vnějšího pláště včetně balkonů, zateplení objektu, sanace vlhkého zdiva, 
- opravy společných prostor - výtahu, schodišť, komínového tělesa, kotelny, 

tepelného čerpadla apod., 
- opravy a modernizace vnitřního interiéru - dveře, podlahy, omítky, ústřední 

topení, vestavná kuchyně, vestavné skříně, modernizace sociálního zařízení, 
- oprava či pořízení nových garážových vrat, pokud jsou součástí rodinného domu, 
- pořízení a instalace solárních panelů.  

Oprávněný žadatel:  

 Obec, fyzická a právnická osoba.  
 Obec musí mít zřízen peněžní - úvěrový fond a schválená pravidla pro použití prostředků 

tohoto fondu. Obec je dále povinna minimálně 20 % úvěrových prostředků dále 
poskytnout jiným vlastníkům (právnickým nebo fyzickým osobám) vlastnícím bytový fond 
na území obce. 

Podání žádostí: do 31. prosince 2016 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS


 

 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-
modernizaci-bytu-pro-obce/#c296 

 

IROP - Výzva č. 26 – eGovernment I 

Dotaci lze poskytnout na: 

 rozvoj elektronizace následujících resortních odvětví: 

- eCulture 
- eEducation 
- eHealth 
- eJustice 
- sociální služby, pojištění, dávky 
- výběr daní a pojištění 
- mezi aktivity, které budou podpořeny, dále patří zavedení elektronické identity 

fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS. 

Oprávněný žadatel:  

 Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní 
organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 

Podání žádostí: od 31. března 2016 – 29. prosince 2017 (průběžná výzva) 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I 

 

ČEZ – Podpora regionů 2016 

Dotaci lze poskytnout 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.  

 Maximální výše příspěvku není stanovena 

 Oprávněný žadatel:  

 právnické osoby v ČR 

Podání žádostí: průběžně 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-
grantova-rizeni/podpora-regionu.html 

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-modernizaci-bytu-pro-obce/#c296
http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-modernizaci-bytu-pro-obce/#c296
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html


 

 

ČEZ – Oranžové hřiště 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 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. 

 Maximální výše příspěvku není stanovena 

 Oprávněný žadatel:  

 právnické osoby v ČR 

Podání žádostí: průběžně 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-
grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 

 

IROP - Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech  

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce 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. 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob 
nepodnikajících. 

Podání žádostí: do 30. listopadu 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech 

 

MMR - Územní plány 

Cílem podpory je: 

 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.  

Typ podporovaných operací:  

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech


 

 

 Zpracování územních plánů 
 Zpracování změn územních plánů  

 
Oprávněný žadatel: Obec s rozšířenou působností  

Podání žádosti: od 14. října 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 

 

 

 

IROP Výzva č. 43 Sociální podnikání II. + IROP Výzva č. 44 Sociální podnikání 
pro sociálně vyloučené lokality II. 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Vznik nového sociálního podniku 
- založením nového podnikatelského subjektu, 
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním 

podnikem. 
 Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání 

žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k 
jednomu z následujících kroků: 

- rozšíření nabízených produktů a služeb, 
- rozšíření prostorové kapacity podniku, 
- zavedení nových technologií výroby, 
- zefektivnění procesů podniku, 
- rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. 

 Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ 

Oprávněný žadatel:  

 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. 

Podání žádostí: do 31. ledna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II 

nebo na webu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-
Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/IROP/Vyhlaseni-vyzvy-c-2-Uzemni-plany
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/IROP/Vyhlaseni-vyzvy-c-2-Uzemni-plany
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II


 

 

OP PIK - Marketing - DESIGN 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR 
prostřednictvím designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu. 
Jedná se o minimálně 6 výstav, veletrhů nebo přehlídek designu v období 2016-2018 a 
celková alokace činí 9,75 mil. Kč.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Podpora individuálních expozic s důrazem na design jednotlivých prezentací 

(stánků, produktů). 200 individuálních spoluprací s průmyslovým designérem. 
- Tato spolupráce zahrnuje: analýzu stavu designu příjemce podpory a konkurence, 

definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu 
nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu 
nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe 
(spolupráce designéra při výrobě prototypu).  

Oprávněný žadatel:  

 Malý a střední podnikatel, který je oprávněný podnikat na území České republiky  

Podání žádostí: od 16. července 2016 do 30. června 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.czechtrade.cz/programy-
eu/oppik/ 

 

OP PIK - Marketing – NOVUMM 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy prostřednictvím jejich 
účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. V rámci tohoto programu se jedná 
o 100 veletrhů a celková alokace činí 120 mil. Kč.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Podpora společných a individuálních expozic (úhrada nákladů spojených s 

pronájmem veletržní/výstavní plochy, základním provozním zajištění stánku, výrobou 
a aplikací vizuální prezentace obchodního jména a loga atd.). 

- Minimální počet účastníku na společné expozici je 5 a maximální počet činí 15 
účastníků (konkrétní počet bude u každého veletrhu upřesněn v závislosti na aktuální 
nabídce plochy dané veletržní správy).  

Oprávněný žadatel:  

 Malý a střední podnikatel oprávněný podnikat na území České republiky, který nemá své 
sídlo v Praze, s výjimkou toho, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami 
realizovanými mimo region hl. města Prahy. 

http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/
http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/


 

 

Podání žádostí: od 16. července 2016 do 30. června 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.czechtrade.cz/programy-
eu/oppik/ 

 

OP PIK - Marketing - NOVUMM KET 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR 
prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. V rámci tohoto 
programu se jedná o 50 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, kde na 
každém veletrhu se koná doprovodná akce.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Podpora společných a individuálních expozic (úhrada nákladů spojených s 

pronájmem veletržní/výstavní plochy, základním provozním zajištění stánku, 
výrobou a aplikací vizuální prezentace obchodního jména a loga atd.). 

- Minimální počet účastníku na společné expozici je 5 a maximální počet činí 15 
účastníků (konkrétní počet bude u každého veletrhu upřesněn v závislosti na 
aktuální nabídce plochy dané veletržní správy). 

Oprávněný žadatel:  

 Malý a  střední podnikatel oprávněný podnikat na území České republiky, který nemá své 
sídlo v Praze, s výjimkou toho, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami 
realizovanými mimo region hl. města Prahy. 

Podání žádostí: od 16. července 2016 do 30. června 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.czechtrade.cz/programy-
eu/oppik/ 

 

OP PIK Inovační vouchery - Výzva I 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou 
sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních 
inovačních aktivit.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací 

pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či 
zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. 

 

http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/
http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/
http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/
http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/


 

 

Oprávněný žadatel:  

 Malé a střední podniky. 

Podání žádostí: do 31. května 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.czechinvest.org/inovacni-
vouchery-vyzva-i 

 

 

 

MZe - Výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj - trvale udržitelné obhospodařování lesů, 
myslivost, péče o zdravotní stav plemenných drobných zvířat a včel, provoz chovných 
stanic s výukovými programy, šlechtění, zahrádkaření, včelařství, poradenství a 
výstavnictví, zarybňování rybářských revírů, rekonstrukce rybích líhní, spolupráce s 
produkční zemědělskou sférou a obcemi, realizace výsadeb, sdílení zkušeností, svazová 
činnost a činnost NNO. 

 Ekologické zemědělství a šetrný způsob zemědělského hospodaření - rozvoj ekologického 
zemědělství a šetrných, trvale udržitelných způsobů zemědělského hospodaření, péče o zvířata 
a s tím související navazující osvěta a poradenství; ekologické zemědělství jako součást sociální 
činnosti, rozvoj chovu původních či tradičních plemen hospodářských zvířat a pěstování 
původních či tradičních odrůd rostlin, poradenství v oblasti integrované ochrany rostlin. 

 Využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie - rozvoj pěstování a využití biomasy 
pro energetické účely, příspěvek biomasy k dosažení národního cíle ve využití OZE, 
monitoring cenového vývoje tržních cen biomasy, propojení zemědělské prvovýroby a 
energetického využití biomasy, podpora při vytváření legislativních podkladů, související 
osvěta a poradenství. 

 Prezentace rezortu zemědělství v zahraničí, účast na zahraničních výstavách, kongresech a 
výzkumech - prezentace rezortu zemědělství v zahraničí, prezentace výsledků výzkumu a 
vývoje, účast na zahraničních výstavách, soutěžích, seminářích a kongresech, zahraniční 
spolupráce českých NNO v rámci mezinárodních sdružení, edukativní projekty správné 
zemědělské a lesnické praxe. 

 Podpora rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením a venkovské seniory - 
se zdravotním postižením ve venkovských oblastech, budování a provoz zařízení pro 
zdravotně postižené a pro venkovské seniory, projekty sociálního zemědělství. 

 Podpora vzdělávacích aktivit a propagace - pořádání seminářů a workshopů, vzdělávací a 
výchovné aktivity, osvětové a propagační aktivity pro zvýšení odbytu biopotravin, 
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environmentální vzdělávání, pořádání soutěží s cílem předání poznatků z oblasti 
zpracování půdy, účast a organizování veletrhů, výstav a soutěží, apod. 

 Profesní vzdělávání a zvyšování kvality - činnosti v oblasti odborného vzdělávání a 
získávání dovedností, včetně vzdělávacích kurzů, workshopů, demonstrační činnosti a 
informační akce, vydávání odborných publikací, tvorba odborných internetových portálů. 

 Zabezpečování široké nabídky volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované 
děti a mládež - volnočasové aktivity pro děti v rámci rezortu (programy, kroužky, tábory, 
soutěže s tématem zemědělství a potravinářství, zpracování pracovních listů s tématy 
oblasti podpory, aktivity lesní a myslivecké pedagogiky). 

 Rozvoj mobility a mezinárodní spolupráce dětí a mládeže - zapojení do mezinárodní 
soutěže pro děti a mládež s tématikou lesa a lesního hospodářství YPEF. 

Oprávněný žadatel:  

 Nestátní neziskové organizace 

Podání žádostí: do 31. října 2016  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-
organizacim/ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasuje-1.html 

 

MŠMT - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 
organizace 

Dotaci lze poskytnout: 

 V souladu s Koncepcí podpory mládeže na období 2014 – 2020, kdy cílem MŠMT je 
vytvářet a podporovat podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního 
vzdělávání a dalších mimoškolních zájmových činností vedoucích k účelnému naplňování 
volného času dětí a mládeže, realizované v NNO nebo vytvářené jejich prostřednictvím. 

 Priority Programů pro rok 2017: 
- podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže - podpora aktivit, které budou 

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

- podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných 
volnočasových aktivit 

- podpora participace - 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 

- podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit 
 Struktura programů:  

1. Program pro "NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží"  
2. Program pro střešní organizace  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasuje-1.html
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3. Program pro NNO s pobočnými spolky 
4. Program pro NNO bez pobočných spolků  

Oprávněný žadatel:  

 Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelově zařízené registrované církve a 
náboženské společnosti  

Podání žádostí: do 31. října 2016  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/mladez/programy-
statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-5 

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu rozvoje výukových kapacit základních škol pouze s 1. stupněm. Dotaci lze 
poskytnout rovněž na projekt právnické osoby vykonávající činnost současně mateřské a 
základní školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace 
učeben pro oba druhy vzdělávání. 

 Podporu rozvoje výukových kapacit základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí 
(dotaci lze poskytnout i základní škole plně organizované). 

 Podporu rozvoje výukových kapacit mateřských škol na území hlavního města Prahy. 
Dotaci lze poskytnout pouze na novostavbu mateřské školy. 

 Navýšení výukových kapacit lze uskutečnit formou 
- výstavby nových prostor, 
- přístavby, nástavby, vestavby, 
- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor 

Oprávněný žadatel:  

 Obec nebo městská část hlavního města Prahy zřizující základní nebo mateřskou školu v 
právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, dobrovolné svazky obcí 
- zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě školské právnické osoby zřizované 
svazkem obcí v souladu § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, školské 
právnické osoby - zřizované svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona. 

Podání žádostí: do 31. října 2016  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-
vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-
skol?highlightWords=fond+rozvoje+kapacit 
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OP Zaměstnanost -  Vzdělávání společná cesta k rozvoji! 

Dotaci lze poskytnout na: 

 podporu zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, které 
jsou v souladu s kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. 

 Podporované aktivity: 
- 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. 

Oprávněný žadatel:  

 Profesní a podnikatelská sdružení, zaměstnavatelské svazy, sdružení podniků, 
zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů 
podnikajících osob, polky, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů 
podnikajících osob, svazy výrobních a spotřebních družstev, Hospodářská komora České 
republiky a Agrární komora České republiky 

 Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací, které mají právní formu korporace, 
samy se prezentují jako zastřešující organizace NNO, mají nejméně 8 samostatných členů z 
řad NNO, prokazatelně působí v oboru po dobu minimálně 2 let před podáním žádosti 

  Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností. 

Podání žádostí: do 31. ledna 2017  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.esfcr.cz/vyzva-060-opz 

 

MŠMT Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní 
neziskové organizace 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu rozvoje nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo 
školu a rodinu. Činnosti podporované v rámci programů: 
- vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny 

jednotlivých NNO,  
- vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro 

neorganizované děti a mládež,  
- významné mezinárodní a celostátní akce určené dětem a mládeži, 
- odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží, 
- vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání, 
- rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, 
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- výchova dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech (např. participace, vzájemná 
tolerance, zdravý životní styl), 

- mezinárodní spolupráce dětí a mládeže,  
- multikulturní výchova. 

Oprávněný žadatel:  

 Spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, účelové zařízení registrovaných církví a 
náboženských společností. 

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/mladez/programy-
statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-5 

 

IROP Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol a IROP Výzva č. 47 
Infrastruktura základních škol v SVL 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - 
odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného 
vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na 
rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol.  

 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 budov 
- pořízení vybavení budov a učeben 
- pořízení kompenzačních pomůcek 
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu  

Oprávněný žadatel:  

 Organizace školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy 
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
- kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 
- organizační složky státu 
- příspěvkové organizace organizačních složek státu 
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Podání žádostí: do 14. února 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruktura-zakladnich-skol  

nebo 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-
zakladnich-skol-SVL 

 

MŠMT - Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. 
Stěžejní je maximální rozvoj dítěte a žáka, kterému škola musí být schopna zajistit vhodné 
podmínky pro vzdělávání. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to 
formou síťování se zkušenými kolegy. Výzva umožní vznik a šíření chybějících metodických 
materiálů. 

 Podporované aktivity: 
 Povinné aktivity: 

- Aktivita č. 1: Řízení projektu. 
- Aktivita č. 2: Centra kolegiální podpory - Podpora mateřských, základních a středních 

škol v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v zavádění a 
rozvoji inkluzivního vzdělávání. 

- Aktivita č. 3: Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce - Aktivity se budou 
zaměřovat jednak na teoretickou přípravu žáků se SVP na zaměstnání či jinou 
výdělečnou činnost, dále také na praktickou přípravu žáků se SVP na zaměstnání či 
jinou výdělečnou činnost. 

- Aktivita č. 4: Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a 
žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura - Aktivita se zaměřuje na 
síťování a spolupráci mezi různými stupni uměleckého vzdělávání. 

- Aktivita č. 5: Rodičovská fóra " Cílem propojovat především rodiče dětí a žáků se SVP. 
Bude podpořen vznik lokálních skupin rodičů. 

- Aktivita č. 6: Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v 
heterogenních kolektivech škol - V této aktivitě budou v rámci pilotního ověření 
vytvářených inovativních záměrů podporováni individuálně integrovaní žáci nebo 
žáci, kteří jsou vzděláváni ve studijních skupinách nebo třídách. 

 Volitelné aktivity: 
- Aktivita č. 1.: Tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání 
- Aktivita č. 2.: Aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny 
- Aktivita č. 3.: Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou 
- Aktivita č. 4.: Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání 
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Oprávněný žadatel:  

 Veřejné vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky. 
 Soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky. 
 Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně 

vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace). 
 Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická 

osoba vykonávající činnost škol a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě 
mateřských škol. 

 Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapsaná 
ve školském rejstříku, kromě mateřských škol. 

 Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu. 
 Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. 
 Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích. 

Podání žádostí: do 2. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i?source=rss 

 

MŠMT - OP VVV - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I  

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů MŠ a ZŠ, usnadnění přechodu dětí z 
mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků, a dále o podporu 
extrakurikulárních aktivit, které pomohou se zařazením žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Personální podpora MŠ 
- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 
- Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ 
- Personální podpora ZŠ 
- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 
- Spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

Oprávněný žadatel:  

 Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu, a mateřské a 
základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  

Podání žádostí: do 30. června 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i?source=rss
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i?source=rss
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu


 

 

IROP - Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Výstavbu a modernizaci infrastruktury středních a vyšších odborných škol a na nákup 
potřebného vybavení. Tato výzva se týká hlavně území sociálně vyloučených lokalit. 

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce (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.  

Oprávněný žadatel:  

 Organizace školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další 
subjekty 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.  

Podání žádostí: od 30. června 2016 do 18. listopadu 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-
skol-(SVL) 

 

MPSV - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Získání finančního příspěvku na vzdělávání či rekvalifikaci svých. Současně budou zaměstnavateli 
hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich školení.  

 Finanční příspěvek lze použít na:  
- úhradu mzdových nákladů, a to za dobu účasti zaměstnance na školení; 
- úhradu nákladů na vzdělávací aktivity - vzdělávání bude moci být realizováno jako 

vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných 
kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti 
zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy. 

Oprávněný žadatel:  

 Oprávněnými žadateli v tomto projektu jsou zaměstnavatelé nebo Osoby samostatně 
výdělečně činné. 

Podání žádostí: od 31. března do 30. listopadu 2020 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29


 

 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii 

 

MŠMT - 02_16_019 Excelentní výzkum 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Efektivní využití výzkumných center a dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality 
výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů. K využití dojde prostřednictvím 
koncentrované podpory výzkumného záměru, souvisejícího výzkumného týmu a 
materiálně technického vybavení. Možné aktivity: 
- Podpora výzkumu, který dosáhne svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence. 
- Dobudování, rekonstrukce či upgrade infrastruktury. 
- Budování nového výzkumného centra na území hl. města Praha. 
- Rozvoj výzkumných týmů. 
- Rozvoj internacionalizace. 

Oprávněný žadatel:   

 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (organizační složky státu a příspěvkové 
organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, 
soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty). 

Podání žádostí: 2. kolo od 11. listopadu 2016 do 17. února 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum 

 

MŠMT - Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní 
ose 3 OP VVV 

Dotaci lze poskytnout na: 

 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:  
A. Podpora vytváření komplexního systému hodnocení.  
B. Podpora kvality v systému poradenství.  
C. Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe.  
D. Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. ¨ 
E. Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností.  
F. Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území.  

https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum


 

 

G. Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání.  
H. Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy.  

Oprávněný žadatel:  

Oprávnění žadatelé pro témata B, C, E, F a G budou příspěvkové organizace zřízené MŠMT a 
pro témata A a D to budou organizační složky státu (OSS). 

Podání žádostí: 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 - 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 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-001-pro-individualni-projekty-systemove-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-001-pro-individualni-projekty-systemove-v
http://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz


 

 

OP VVV - Výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL 

Dotace je určena: 

 Dotační program je určený obcím, které jsou zapojené v Koordinovaném přístupu k 
sociálně vyloučeným lokalitám. Finanční podpora má přispět k řešení problematiky 
vzdělávání dětí právě z těchto lokalit. Důraz je kladen na osvětové aktivity směřované na 
veřejnost a podporu vzniku platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve 
vzdělávání. 

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Řízení projektu. 
- Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání - obce budou podpořeny v 

rozvoji a realizaci inkluzivního přístupu ke vzdělávání v daném území, např. 
organizací seminářů a osvětových aktivit zaměřených na inkluzi, realizací 
studijních stáží atd. 

- Předškolní vzdělávání - aktivita má za cíl podpořit nástup dětí ze 
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských 
škol. 

- Prevence školní neúspěšnosti - cílem aktivity je podpořit především žáky ze 
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování 
školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v 
rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. 

- V rámci této výzvy je možné zapojit školy, které vzdělávají více jak 40% dětí a 
žáků se SVP ve třídě i škole. Dotace není určena na vznik nových kurzů dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. Nebudou podpořeny ani projekty 
zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí nebo vznik a 
vybavení klubů.  
 

Oprávněný žadatel: 
 Obce a svazky obcí, které jsou zapojené do Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám.  

Podání žádostí: do 9. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzva-c-02-16-021-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl 

 

OP Zaměstnanost - Podpora inovačního prostředí 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací. Výzva podporuje čtyři oblasti, jejichž 
cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-021-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-021-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl


 

 

sociálního začleňování a veřejné správy: datové platformy, znalostní platformy (dále 
rozdělena na dvě podoblasti), akcelerátory/inkubátory a investice do impaktu. 

Oprávněný žadatel: 

 organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, nestátní neziskové 
organizace, školy a vysoké školy, výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, 
kraje, obce a jimi zřizované organizace, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní 
korporace, profesní a podnikatelská sdružení.  

 
Podání žádostí: do 30. listopadu 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz 

 

 

 

IROP Výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Transformaci ústavní péče - deinstitucionalizaci 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. Podporované služby nemohou být 
určeny výlučně pro seniory.  

 Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách: 
- osobní asistence, 
- podpora samostatného bydlení, 
- pečovatelská služba, 
- odlehčovací služba, 
- raná péče, 
- průvodcovské a předčitatelské služby, 
- tísňová péče, 
- denní stacionář, 
- sociálně terapeutická dílna, 
- sociální rehabilitace, 
- centrum denních služeb, 
- služba následné péče, 
- sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením, 
- chráněné bydlení, 
- týdenní stacionář, 
- domov pro osoby se zdravotním postižením, 
- domov se zvláštním režimem. 

http://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz


 

 

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 žádostí: do 31. května 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-
ucelem-socialnih 

 

IROP - Výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Nákup nemovitostí a pořízení nezbytného základního vybavení pro osoby, které v 
důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit 
povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Projekty se týkají území sociálně vyloučených 
lokalit. 

 Podporovanými aktivitami jsou:  
 sociální bydlení - jedná se o pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 

Oprávněný žadatel:  

 Obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.  

Podání žádostí: od 20. června 2016 do 27. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL 

 

OP Zaměstnanost -  Integrované územní investice (ITI) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 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.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL


 

 

 V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity: 
- poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;  
- bilanční a pracovní diagnostika;  
- motivační aktivity; rekvalifikace; 
- rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; 
- podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; 
- zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a 

podpora vytváření nových pracovních míst;  
- podpora flexibilních forem zaměstnání;  
- doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;  
- realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Oprávněný žadatel: 

 Obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné 
společnosti; školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a 
poradenské instituce, viz definice níže), dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), vzdělávací a poradenské instituce: pro účely této výzvy se 
za vzdělávací a poradenské instituce považují: 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), nestátní neziskové 
organizace. 

Podání žádostí: do 14. prosince 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.esfcr.cz/vyzva-045-opz 

 

OP Zaměstnanost - Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v 
tematických oblastech OPZ 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti 
veřejných služeb (zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy), a 
to např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch 
cílových skupin a jejich pilotní testování; systémové změny koncepce veřejných 
služeb; testování nových forem financování pro řešení přetrvávajících soc. problémů. 
- Přenos fungujících zahraničních inovací - metod, postupů. 
- Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace.  

Oprávněný žadatel:  

http://www.esfcr.cz/vyzva-045-opz


 

 

 organizační složky státu, příspěvkové organizace zřizované/řízené organizačními 
složkami státu, kraje. 

Podání žádostí: do 31. prosince 2019 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz 

 

 

 

 

OP ŽP Výzva č. 38 Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 
povrchových a podzemních vod 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Aktivitu 1.1.3 - odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami 
(eutrofizace vod) - je podporována zejména u vypouštění odpadních vod do vodárenských 
nádrží, nadrží koupacích vod a přítoků do těchto nádrží. V rámci této aktivity bude možno 
podporovat opatření na čistírnách odpadních vod a kanalizaci pro veřejnou potřebu ve 
smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. 

 Dodávky a instalace technologie na dodatečné odstraňování (srážení) fosforu na 
stávajících čistírnách odpadních vod plnících limity platného povolení k vypouštění 
odpadních vod, přičemž u čistíren odpadních vod nad 10 000 EO pouze technologie 
oddílného srážení fosforu s následnou separací sraženiny, se zaručenou odtokovou 
koncentrací celkového fosforu pod 0,5 mg/l.  

 Realizace záchytných nádrží na jednotné kanalizaci.  
 

Oprávněný žadatel:  
 Obce/města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové 

organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty (zároveň musí být vlastníkem vodovodů nebo kanalizací 
pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Zároveň 
musí být vlastníkem intenzifikovaných, upravovaných objektů, dále musí mít vyřešen 
majetkoprávní vztah k pozemku, který je dotčen realizací dané akce). 

Podání žádostí: do 19. ledna 2017  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/38-vyzva 

 

http://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz
http://www.opzp.cz/vyzvy/38-vyzva


 

 

OP ŽP Výzva č. 42 Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 
povrchových a podzemních vod  

Dotaci lze poskytnout na: 

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

 Podporovanými projekty 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, města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti 
vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Podání žádostí: do 19. ledna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/42-vyzva 

 

OP ŽP Výzva č. 43 Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a 
množství 

Dotaci lze poskytnout na: 

 zvýšení 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. Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou 
vodou odpovídající jakosti. 

 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:  

 Obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, 
obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty, typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí 
být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/42-vyzva


 

 

Podání žádostí: do 19. ledna 2017  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/43-vyzva 

 

OP ŽP Výzva č. 44 Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže  

Dotaci lze poskytnout: 

 Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných 
nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce 
mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum 
kontaminovaného území. 

 Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena 
kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým 
byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních 
sanačních technologií.  

Oprávněný žadatel:  

 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. 

Podání žádostí: do 6. ledna 2017  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/44-vyzva 

 

PRV 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o 
projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo 
technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, 
produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně 
zdokonalené). 

 Způsobilé výdaje: 
- Provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a 

technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a krmiv. 
- Přímé investice související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe 

inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou 

http://www.opzp.cz/vyzvy/43-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/44-vyzva


 

 

institucí nebo vlastního výzkumu žadatele/příjemce dotace (včetně investic, pokud 
nebudou dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku). 

Oprávněný žadatel:  

 Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který má k vývoji nového 
produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky 
nebo výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie 
vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky, uskupení minimálně dvou subjektů, 
kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace dle písm. a) a minimálně 
jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí. Uskupení žádá prostřednictvím výrobce 
potravin, nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv. 

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Fprv2014%2Fopatreni%2Fspoluprace%2F1622%2F1470038977402.pdf 

 

PRV 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. 
Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem 
společně nalézt úspory z rozsahu, kterých nedosahují, pokud působí samostatně. 
Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě 
studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace. Podporovány budou také 
společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu jejich činnosti 
nebo modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení 
stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů. 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastník majetku, nebo jeden ze společníků, který byl pověřen správou společných věcí v 
případě neujednáni sdružení majetku.  

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2F
prv2014%2Fopatreni%2Fspoluprace%2F1631%2F1467978796590.pdf 

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fspoluprace%2F1622%2F1470038977402.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fspoluprace%2F1622%2F1470038977402.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fspoluprace%2F1631%2F1467978796590.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fspoluprace%2F1631%2F1467978796590.pdf


 

 

PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo 
zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání 
výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním 
potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost. 

 Způsobilé výdaje: 
- stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, 

koz, drůbeže, králíků a koní);  
- stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu;  
- peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském 

podniku; 
- nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu;  
- nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace.  
 

Oprávněný žadatel:  

 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské 
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn 
zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo 
služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých 
se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.  

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470038007643.pdf 

 

PRV 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v 
oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se 
zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským 
podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední 
řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.  

Oprávněný žadatel:  

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470038007643.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470038007643.pdf


 

 

 Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku a 
jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené 
účetní období činil 45 % a více, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou 
spotřebu, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku.  

 Podpořit lze také výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje 
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F421%2F1470038226156.pdf 

 

PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 
zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či 
zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv cestní 
sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa. 

 Způsobilé výdaje: 
- investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcí1 lesních cest 

(1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty, včetně 
souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic; 

- projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně 
do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace; 

- nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  

Oprávněný žadatel:  

 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými 
právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se 
školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, 
právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými 
svazky obcí. Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem 
lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F421%2F1470038226156.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F421%2F1470038226156.pdf


 

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F432%2F1470038324295.pdf 

 

PRV 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu investic do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu 
lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, 
omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu 
lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování 
lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. 

 Způsobilé výdaje: 
- stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, 

výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování 
- stroje ke zpracování po těžebních zbytků - stroje pro přípravu půdy před zalesněním 
- stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze 

poskytnout na závlahové systémy)  
- stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest - mobilní stroje pro sortimentaci a 

pořez dříví 

Oprávněný žadatel:  

 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo 
soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, 
vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním 
polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji 
nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném 
lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa 
podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů). V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň nebo 
klanicový vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba 
poskytující služby v lesnictví. 

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_lesu%2F861%2F1470038554007.pdf 

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F432%2F1470038324295.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F432%2F1470038324295.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_lesu%2F861%2F1470038554007.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_lesu%2F861%2F1470038554007.pdf


 

 

MŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 9 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zlepšení kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v 
oblasti udržitelného rozvoje - podpořit realizaci ekologických výukových programů v ČR, 
se zřetelem na plošné pokrytí služby ekologických výukových programů pro školy.  

 Typy podporovaných aktivit: 
- Ekologické výukové programy (EVP) - vzdělávací lekce, jejímž smyslem je obohatit 

vzdělávání na všech stupních škol o environmentální rozměr, prostřednictvím 
interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně zkušenostem příslušné 
věkové kategorie cílové skupiny. 

- Krátkodobé denní EVP - výukové programy, které probíhají především v přírodě, 
přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy, někdy také přímo ve 
školách. Programy trvají nejméně dvě vyučovací hodiny (resp. 2×45 minut), pro 
mateřské školy minimálně 60 minut. 

- Pobytové programy - minimálně třídenní EVP (minimálně 2x nocleh), kde kromě 
vzdělávací lekce navíc probíhá intenzivní kontakt s přírodou. Důležité je, aby 
poskytovatelé pobytových programů zároveň ukazovali šetrnost k životnímu 
prostředí i ve svém provozu - např. důsledně třídili odpady, využívali obnovitelné 
zdroje energie, využívali lokální produkty při přípravě stravy apod.  

Oprávněný žadatel:  

 Právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, mimo obchodních 
korporací. 

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-
stazeni/57/17204-vyzva_9_2016.pdf 

 

OP ŽP Výzva č. 33 - Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. 
jejich ekologickou stabilitu. Realizace projektu je na území celé České republiky mimo hl. 
m. Prahy.  

Oprávněný žadatel:  

 Orgány veřejné správy, vlastníky a správce pozemků. 

Podání žádostí: do 17. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/33-vyzva 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17204-vyzva_9_2016.pdf
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17204-vyzva_9_2016.pdf
http://www.opzp.cz/vyzvy/33-vyzva


 

 

OP ŽP Výzva č. 40 Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Pomoc snížení množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro 
opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. 

 Příklady podporovaných projektů:  
- Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích 

kompostérů pro občany (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 projektu je možné pořídit štěpkovač 
přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem 
projektu. 

- Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím 
rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné 
podpořit přiměřený svozový prostředek. 

- Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci 
předcházení vzniku komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického 
vybavení). V analýze potenciálu musí být jasně prokázána souvislost softwaru s 
předcházením vzniku komunálních odpadů a plněním indikátorů projektu. 

- Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich 
kombinace či propojení, které budou napojeny na konkrétní obce. Toto žadatel 
musí doložit písemným souhlasem obcí o zapojení do projektu. V rámci projektů 
lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku. 
Typy podporovaných projektů:  

- Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v 
pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro 
zajištění aktivit tohoto centra. 

- U MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní 
náklady centra.  

 
Oprávněný žadatel:  
 Kraje, obce a města, podnikatelské subjekty. 

Podání žádostí: do 30. listopadu 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva 

 

OP ŽP Výzva č. 41 Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů 

Dotaci lze poskytnout na: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva


 

 

 Podporu způsobu 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. 

 Podporované aktivity:  
- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro 

sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro 
separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), 

- výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, 
- výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související 

infrastruktury, 
- výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně 

zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové 
organizace, veřejné výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská 
zařízení, NNO, Církve, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické 
osoby podnikající. 

Podání žádostí: do 30. listopadu 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva 

 

MŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací (např. vrtů) pro rozšíření 
možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Cílem výzvy je 
zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné 
vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající 
jakosti.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na 
stávající rozvod pitné vody; 

- Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů); 

- Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na 
stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně 
přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva


 

 

Oprávněný žadatel:  

 O dotaci mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních 
samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy 
nebo jinými veřejnoprávními subjekty (provozovatelé vodovodů a kanalizací). 

Podání žádostí: do 30. června 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mzp.cz/cz/npzp_vyzva_8_2016 

 

MZe ČR - Dotační program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III" 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Realizaci technických protipovodňových opatření a to především v záplavových územích. 
V rámci výzvy budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence a budování 
poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Zejména pak budou podporována chybějící 
opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem.  

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Podpora projektové dokumentace pro územní řízení 
- Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení 
- Podpora protipovodňových opatření s retencí 
- Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků 

Oprávněný žadatel:  

 Obce, státní podniky Povodí, Lesy ČR. 

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-
hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/ 

 

MŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Systémy nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených 
zpracovatelských zařízení. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých 
při zpracování autovraků, a také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících 
autovraky, které neplní emisní normy.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků. 

Oprávněný žadatel:  

http://www.mzp.cz/cz/npzp_vyzva_8_2016
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/


 

 

 Právnická a fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 
odpady (autovraky). 

Podání žádostí: v roce 2016 od 2. ledna 2017 do 31. března 2017  
v roce 2017 od 2. ledna 2018 do 2. dubna 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_vyzva_5_2016 

 

MŽP - Národní program Životního prostředí - Výzva č. 6 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které 
představují akutní riziko pro životní prostředí. Cílem výzvy je minimalizovat nepříznivé 
účinky uložených odpadů a závadných látek, a zároveň předcházet vzniku 
environmentálních rizik.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Odstraňování nelegálních skladů odpadů; 
- 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). 

Oprávněný žadatel:  

 kraje, obce s rozšířenou působností a obce (pouze v případě, že původce 
nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám).  

Podání žádostí: do 16. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.sfzp.cz/sekce/836/k-vyzve-6-
2016/ 

 

OP ŽP - Výzva č. 31 Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných 
územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 se jedná o 
souhrny doporučených opatření.  

 Podporovaná opatření:  
- Implementace soustavy Natura 2000  

http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_vyzva_5_2016
https://www.sfzp.cz/sekce/836/k-vyzve-6-2016/
https://www.sfzp.cz/sekce/836/k-vyzve-6-2016/


 

 

- Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 
- Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 

(Jedná se zejména o zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území 
Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně 
tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba 
informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, 
CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.) 

Oprávněný žadatel:  

 Kraj 

Podání žádostí: do 31. prosince 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/31-vyzva 

MZe - Podpora restrukturalizace ovocných sadů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Dotace je určena pro podnikatele podnikající v zemědělské výrobě, a to na vysázení 
nového ovocného sadu mimo území hlavního města Prahy. 

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- restrukturalizace ovocných sadů, případně nezbytné zlepšení zdravotního stavu 

ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.  

Oprávněný žadatel:  

 Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě. 

Podání žádostí: do 30. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html 

 

MŽP - výzva č. 2/2016  - Zavádění nízkoemisních zón 

 Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. snížení emisí 
z dopravy, snížení hlukové zátěže a omezení světelného smogu prostřednictvím zavedení 
nízkoemisní zóny (dále jen „NEZ“), o jejichž výhodách bude seznámena široká veřejnost, a to na 
základě zhodnocení dopadů zavedení tohoto opatření se zaměřením na kvalitu ovzduší ve 
formě studie proveditelnosti. Výstupy z této studie proveditelnosti budou sloužit k efektivnímu 
uplatňování tohoto opatření ve vztahu k regulaci dopravy v místě vyhlášení NEZ. 

 Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanou aktivitou Programu:  

http://www.opzp.cz/vyzvy/31-vyzva
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html


 

 

- 5. 2. A – zavádění nízkoemisních zón v obcích (podporováno bude zpracování 
studií proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, na zpracování studie 
proveditelnosti lze poskytnout podporu pouze těm obcím a městům, které již v 
současné době splňují zákonné podmínky pro zavedení NEZ na svém území. 
Závazná struktura studie proveditelnosti je definována Přílohou č. 2 této Výzvy.  

Oprávněný žadatel:  

 Obce a města, která splňují zákonné podmínky pro zavedení NEZ na svém území (viz § 14 
odst. 1 a 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění).  

Podání žádostí: od 5. února 2016 do 30. listopadu 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  https://www.sfzp.cz/soubor-ke-
stazeni/56/16817-vyzva_2_2016.pdf 

 

OPŽP - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 
chráněných území 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace 
opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení 
stavu návštěvnické infrastruktury). Sběr informací, tvorba informačních a technických 
nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality 
soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy. 

Oprávněný žadatel:  

 AOPK ČR, Správa jeskyní ČR, Správy národních parků. 

Podání žádostí: do 31. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva 

 

OPŽP - Posílit přirozené funkce krajiny  

Dotaci lze poskytnout na: 

 Revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu 
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 
živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastníci a správci pozemků, správci povodí a správci vodních toků.  

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16817-vyzva_2_2016.pdf
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16817-vyzva_2_2016.pdf
http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva


 

 

Podání žádostí: do 31. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webech: http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva nebo 
http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva 

 

SFŽP -  Nová zelená úsporám 

Cílem podpory je:  

 poskytování příspěvků pro:  
 výměnu oken, dveří, zateplení domu, 
 výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy, 
 výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností. 

 Realizaci úsporných opatření tak může provádět po částech i v průběhu několika let, a 
to s dotací. Možnost kombinace programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových 
dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v 
Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % 
(zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění 
odborného technického dozoru). 

Oprávněný žadatel:  

 majitelé rodinných domů 

Podání žádosti: do 31. prosince 2021 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2688/nova-
zelena-usporam-startuje-kontinualni-vyzva-pobezi-do-roku-2021-domacnosti-si-sahnou-az-
na-27-miliard-korun/ 

 

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.  

http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2688/nova-zelena-usporam-startuje-kontinualni-vyzva-pobezi-do-roku-2021-domacnosti-si-sahnou-az-na-27-miliard-korun/
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2688/nova-zelena-usporam-startuje-kontinualni-vyzva-pobezi-do-roku-2021-domacnosti-si-sahnou-az-na-27-miliard-korun/
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2688/nova-zelena-usporam-startuje-kontinualni-vyzva-pobezi-do-roku-2021-domacnosti-si-sahnou-az-na-27-miliard-korun/


 

 

 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: do 31. prosince 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/ 

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

 Výstavbu a obnovu 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 aktualizaci 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). 

 Podporu obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování 
ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů. 

 Realizaci 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. 

 Realizaci 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, podporu 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:  

https://www.sfzp.cz/clanek/801/2678/vyzva-c-6-2015---zlepseni-funkcniho-stavu-zelene-ve-mestech-a-obcich/
https://www.sfzp.cz/clanek/801/2678/vyzva-c-6-2015---zlepseni-funkcniho-stavu-zelene-ve-mestech-a-obcich/


 

 

 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 žádostí: do 31. prosince 2016 

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

 

 

 

SZIF - OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do AKVAKULTURY 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu podniků akvakultury, popřípadě pro rybářské svazky či spolky. Opatření je 
zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti s cílem zachování 
tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, 
sociální struktury a životního prostředí.  

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Produktivní investice do akvakultury; 
- Modernizace akvakulturních jednotek, včetně zlepšování pracovních a 

bezpečnostních podmínek pracovníků v odvětví akvakultury; 
- Zlepšování a modernizace související se zdravím a dobrými životními podmínkami 

zvířat včetně nákupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně 
žijícími predátory; 

- Investice do zvyšování jakosti produktů akvakultury nebo do dodávání přidané 
hodnoty těmto produktům.  

 
Oprávněný žadatel:  
 Mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury.  

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2F
nepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf 

 

SZIF - OP Rybářství 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

Dotaci lze poskytnout na: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf


 

 

 Podporu podniků akvakultury, a to na vybudování moderních recirkulačních zařízení a 
průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb. Cílem programu je nárůst 
produkce ryb z těchto zařízení.  

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání 

a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých 
závadných látek, antibiotik a dalších léčiv nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a 
to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury; 

- Prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury 
chovány v uzavřených systémech s recirkulací, a tím je minimalizováno použití vody. 

-  
Oprávněný žadatel:  
 Mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury.  

Podání žádostí: do 31. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2F
nepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf 

 

SZIF - OP Rybářství 5.3. Investice do zpracování produktů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a 
výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. 

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury: 
- Přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně 

nakládání s odpady; 
- zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky; 
- podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být 

určeny pro lidskou spotřebu; 
- týkající se zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských 

činností; 
- týkající se zpracování produktů ekologické akvakultury; 
- vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, řídícím a organizačním 

systémům. 

Oprávněný žadatel:  

 Mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury.  

Podání žádostí: do 31. října 2016 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf


 

 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2F
nepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf 

 

OP Rybářství - Výzva č. 3 – 5.2. záměr b) – Propagační kampaně 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Reklamní kampaně o produktech rybolovu a akvakultury s cílem zvýšení spotřeby ryb 
v ČR. 

Oprávněný žadatel:  

 Podniky podnikající v akvakultuře 

Podání žádostí: od 3. května 2016 do 31. prosince 2016 

Podrobné informace k výzvám budou zveřejněny na webu:  www.eagri.cz 

 

 

 

 

IROP  - Výzva č. 25 Knihovny  

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihoven včetně jejich 
zpřístupnění návštěvníkům.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Zvýšení ochrany knihovních fondů; 
- Konzervování - restaurování knihovních fondů; 
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků; odstraňování přístupových bariér; 
- digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů; 
- zabezpečení a osvětlení objektů; 
- rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů; modernizace a výstavba 

nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. 

Oprávněný žadatel:  

 Podpořeny mohou být pouze knihovny, zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 
257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že 
plní funkci krajské knihovny.  

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf
http://www.eagri.cz/


 

 

Podání žádostí: do 31. prosince 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny 

 

 

 

IROP - Výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče 

Dotaci lze poskytnout na: 

 pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a 
dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných 
oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva 
zdravotnictví ČR. 

Oprávněný žadatel:  

 Příspěvkové organizace OSS, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, 
organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, 
církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní 
péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, v platném znění.  

 Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky:  
- poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a 

porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství;  
- poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách 

definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované 
centrum; 

- poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou 
v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek. 

Podání žádostí: od 31. května 2016 – 30. června 2017 (průběžná výzva) 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:   

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-31-Zvyseni-kvality-
navazne-pece 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-31-Zvyseni-kvality-navazne-pece
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-31-Zvyseni-kvality-navazne-pece


 

 

 

 

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: do 31. prosince 2020 

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 

http://www.ziel3-cil3.eu/cs/aktuelles_14_20/index.jsp
http://www.ziel3-cil3.eu/cs/aktuelles_14_20/index.jsp
http://www.sn-cz2020.eu/index_cz.htm


 

 

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 

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  

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

 

 

 

 

 

 

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 22 let. Pro své klienty zprostředkovala 

dotace na projekty za více jak 6 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 
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