
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY 

IROP - Výzva č. 24 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů 
MMR - Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2016 – 2. výzva 
MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2016 
PRV - 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě 
PRV 6.1.1 - Zahájení činnosti mladých zemědělců 
PRV 6.4.1 - Investice do nezemědělských činností 
PRV 6.4.2 - Podpora agroturistiky 
PRV 6.4.3 - Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
PRV 8.3.1 - Zavádění preventivních opatření v lesích 
PRV 8.4.1 - Obnova lesních porostů po kalamitách 
PRV 8.5.1 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
PRV 8.5.2 - Neproduktivní investice v lesích 
PRV 8.5.3 - Přeměna porostů náhradních dřevin 
PRV 8.6.2 - Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 
MŽP - výzva č. 2/2016  - Zavádění nízkoemisních zón 
MŽP - výzva č. 3/2016 - Národní program životní prostředí  
MZe - 18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním 
zaměřením 
MPSV - Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu 
MPSV - Výzva pro územní samosprávné celky (Podpora strategického řízení a vzdělávání v 
obcích)  
MPSV - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 
CzechInvest - Nízkouhlíkové technologie - Výzva I 

 



  

  

 

PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
IROP - Výzva č. 22 – Telematika pro veřejnou dopravu -30. 6. 2016 
IROP - Výzva č. 19 - Technika pro integrovaný záchranný systém – 20. 12. 2017 
IROP - Výzva č. 20 - Nízkoemisní a bezemisní vozidla – 29. 7. 2016 
OP Zaměstnanost - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a 
asociace ÚSC) – 11. 4. 2016 
ČEZ – Oranžové stromy 2016 – 31. 7. 2016 
ČEZ – Oranžový přechod 2016 - průběžně 
ČEZ – Podpora regionů 2016 - průběžně 
ČEZ – Oranžové hřiště 2016 – průběžně 
IROP – Výzva 18. Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy – 29. 4. 2016 
IROP - Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech – 30. 11. 2016 
OPŽP - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie – 15. 4. 2016 
MMR - Územní plány - 31. 3. 2017 
Ústecký kraj - Program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva 
(kotlíková dotace) - 31. 3. 2016 
 
PODNIKATELSKÁ SFÉRA 
Ústecký kraj - Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016 – 31. 3. 2016 
MŽP Program Zelená úsporám - Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru – 
31. 5. 2016 
 
LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 
MŠMT - 02_16_018  - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů – 2. 9. 2016 
MŠMT - 02_16_019 -  Excelentní výzkum – 10. 6. 2016 a 17. 7. 2017 
MŠMT - 02_16_017 - Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či 
modernizace – 1. 9. 2016 
MŠMT - 02_16_016 - ERDF výzva pro vysoké školy – 31. 8. 2016 
MŠMT - 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy – 30. 8. 2016 
MŠMT - 02_16_014 - Budování expertních kapacit – transfer technologií – 17. 3. 2016 
MŠMT - 02_16_013  - Výzkumné infrastruktury - 2. 6. 2016 
MŠMT - Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP VVV – 31. 
12. 2017 
MŠMT - Výzva č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, 
průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP – 24. 3. 2016 
Ústecký kraj - Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT 2016 
– 27. 10. 2016 
Ústecký kraj - Sport 2016 – 1. 4. 2016 
Ústecký kraj - Volný čas 2016 – 18. 4. 2016 
MPSV - Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR – 6. 6. 2016 



  

  

 

IROP  - Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání + IROP Výzva č. 15 Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality – 22. 4. 2016 
MPSV - OP Zaměstnanost - Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů - 31. 12. 
2016 
 
SOCIÁLNÍ SFÉRA 
MPSV - OP Zaměstnanost - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
(KPSVL) 1. výzva – 31. 7. 2017 
MPSV - OP Zaměstnanost - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
(KPSVL) 2. výzva – 30. 9. 2016 
OP Zaměstnanost - Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech 
OPZ  - 31. 12. 2019 
Ústecký kraj - Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2016 – 11. 12. 2016 
OP Zaměstnanost - Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro 
podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu – 30. 4. 2017 
OP Zaměstnanost - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh 
práce pro nejohroženější skupiny – 30. 6. 2016 
IROP Výzva č. 7 - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování – 
31. 3. 2016 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
OPŽP - Výzva č. 34 – Povodňová ochrana intravilánu – 31. 5. 2016 
OPŽP - Výzva č. 35 – Preventivní protipovodňová opatření – 31. 5. 2016 
OPŽP - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území – 
31. 12. 2016 
OPŽP - Posílit přirozené funkce krajiny – 31. 12. 2016 
MZe - Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova – 30. 9. 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 
OPŽP – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení – 14. 10. 2016 
OPŽP - Dosáhnout vysokého energet. standardu nových veřejných budov –  14. 10. 2016  
 
RYBÁŘSTVÍ 
OP Rybářství - Výzva č. 3 – 5.2. záměr b) – Propagační kampaně – 31. 12. 2016 
OP Rybářství - Výzva č. 4 – 2.2. záměr b) – Diverzifikace akvakultury – 17. 5. 2016 
OP Rybářství -  2.3. Podpora nových chovatelů 
 
KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
IROP - Výzva č. 21 – Muzea – 31. 3. 2016 
IROP - Revitalizace vybraných památek – 31. 3. 2016 
 



  

  

 

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 

 

 

Březen 2016 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 21 let. Pro své klienty zprostředkovala 

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

www.rra.cz 

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

Tel.: +420 417 633 240 
E-mail: rra@rra.cz 

 



  

  

 

 
 
 
 

 

 

IROP - Výzva č. 24 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů 
veřejné dopravy, a rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích 
systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu. 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících 

Podání žádostí: od 14. března 2016 do 2. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu 

 

MMR - Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2016 – 2. výzva 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou  
- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,  
- odstraňování bariér uvnitř budov,  
- bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,  
- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.  

 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů  
 2. výzva je určena pro obce, které nestihly žádost o dotaci v lednu 2016 

Oprávněný žadatel:  

 Obec 
Podání žádostí: od 29. února do 31. března 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.mmr.cz/getmedia/f2b9b595-
7c87-4d92-b9df-3fbb2e004963/Druha-vyzva-upraveno.pdf 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
http://www.mmr.cz/getmedia/f2b9b595-7c87-4d92-b9df-3fbb2e004963/Druha-vyzva-upraveno.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/f2b9b595-7c87-4d92-b9df-3fbb2e004963/Druha-vyzva-upraveno.pdf


  

  

 

MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou 
lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším 
rozvoji obce. 

 Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné 
výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské 
zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.).  

 Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně 
vyloučenou lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce.  
 

Oprávněný žadatel:  
 Účastníkem podprogramu může být pouze obec, která má ve svém katastru území, které 

je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených 
lokalit v ČR .  
 

Podání žádostí: od 26. února do 29. dubna 2016  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.mmr.cz/getmedia/dff434e5-858f-
4bb3-88c8-0fad7d2a47a6/Demolice-budov_Zasady_1.pdf 

 

 

 

PRV - 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v 
zemědělské prvovýrobě 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo 
významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich 
charakteristiky nebo zamýšlené užití. Např. zlepšení technických vlastností, komponentů a 
materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. 

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Investiční výdaje - provozní náklady spolupráce - např. náklady přípravných 

operací (navrhování, vývoj, postup a technologie produktu), zkoušek, hmotných 
nebo nehmotných investic;  

Oprávněný žadatel:  

 Zemědělský podnikatel (tzn. fyzická nebo právnická osoba), který podniká v zemědělské 
výrobě a který má vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky. 

http://www.mmr.cz/getmedia/dff434e5-858f-4bb3-88c8-0fad7d2a47a6/Demolice-budov_Zasady_1.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/dff434e5-858f-4bb3-88c8-0fad7d2a47a6/Demolice-budov_Zasady_1.pdf


  

  

 

 Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy alespoň jeden subjekt musí prokázat 
podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství a minimálně jeden subjekt musí být 
výzkumnou institucí. 

 Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými 
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které 
souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou. 

Podání žádostí: od 3. května 2016 do 16. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m16-spoluprace/x16-2-1-podpora-vyvoje-novych-produktu/x2-kolo-pravidla-
pro-zadatele-operace-16.html 

 

PRV 6.1.1 - Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích 
prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu. Jedná se o oblast živočišné a 
rostlinné výroby.  

 Dotace je poskytována na realizaci podnikatelského plánu, jejímž obsahem mohou být 
např.: zemědělské stavby technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu; výstavba 
nosných konstrukcí; výstavba a rekonstrukce protikroupových a protidešťových systémů; 
mobilní stroje sloužící pro zemědělskou výrobu, nákup krmiv, hnojiv a prostředků na 
ochranu rostlin atd. 

 Podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku. V 
rámci této výzvy je žadatel povinen již při zaregistrování Žádosti o dotaci plnit minimální a 
maximální velikost podniku. Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s 
výjimkou území hl. m. Prahy a délka trvání projektu je minimálně po dobu 4 let. 

Oprávněný žadatel:  

 Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a 
zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální 
zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou 
činnost poprvé jako vedoucí podniku.  

Podání žádostí: od 3. května 2016  do 16. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-1-1-zahajeni-cinnosti-mladych/ 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m16-spoluprace/x16-2-1-podpora-vyvoje-novych-produktu/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-16.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m16-spoluprace/x16-2-1-podpora-vyvoje-novych-produktu/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-16.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m16-spoluprace/x16-2-1-podpora-vyvoje-novych-produktu/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-16.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-1-1-zahajeni-cinnosti-mladych/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-1-1-zahajeni-cinnosti-mladych/


  

  

 

PRV 6.4.1 - Investice do nezemědělských činností 
Dotaci lze poskytnout na: 

 Založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k navýšení příjmů zemědělských 
podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve 
venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se 
zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu.  

 Podporovanými aktivitami na investiční výdaje jsou:  

- stavební obnova či nová výstavba provozovny;  
- pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení;  
- nákup základního nábytku;  
- nákup nezbytné výpočetní techniky;  
- doplňující výdaje jako součást projektu aj.  

Oprávněný žadatel:  

 dotaci může žádat zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která 
podniká v zemědělské výrobě. 

Podání žádostí: od 3. května 2016 - do 16. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-1-investice-do-
nezemedelskych/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6.html 

 

PRV 6.4.2 - Podpora agroturistiky 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Rozšíření činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky. Cílem této výzvy je 
zajištění navýšení příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, 
podpora širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.  

 Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, například: 
- stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 

malokapacitního ubytovacího zařízení; 
- doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na výstavbu 

odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení; 
- náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m; 
- nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení a dále nezbytné 

výpočetní techniky v souvislosti s projektem.  

Oprávněný žadatel:  

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-1-investice-do-nezemedelskych/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-1-investice-do-nezemedelskych/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-1-investice-do-nezemedelskych/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6.html


  

  

 

Podání žádostí: od 2. května do 15. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-2-podpora-agroturistiky/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-6.html 

 

PRV 6.4.3 - Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu investic zaměřených na rozšíření činností zemědělských subjektů do 
nezemědělských činností. Cílem je navýšení příjmů a využívání vedlejších produktů a 
surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro 
zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu 
tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Nová výstavba nebo stavební obnova, modernizace, statické zabezpečení či 

přestavba provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv včetně nezbytného zázemí 
pro zaměstnance; 

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení, úprava 
povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy); 

- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou 
činnost v souvislosti s projektem; 

- montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k 
užívání. 

Oprávněný žadatel:  

 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě. 

Podání žádostí: od 3. května do 16. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-3-investice-na-podporu-energie-z/ 

 

PRV 8.3.1 - Zavádění preventivních opatření v lesích 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi s cílem snížení rozsahu škod 
způsobených těmito extrémními jevy. V rámci této výzvy jsou podporovány projekty 
malého charakteru na retenci vody.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-2-podpora-agroturistiky/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-2-podpora-agroturistiky/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-2-podpora-agroturistiky/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-3-investice-na-podporu-energie-z/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-4-3-investice-na-podporu-energie-z/


  

  

 

- Výstavba, rekonstrukce a obnovu funkce retenčních nádrží; 
- výstavba a rekonstrukci objektů hrazení bystřin; 
- preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, 

např. stabilizace a zkapacitnění koryta vodního toku, zabezpečení břehů; 
- protierozní opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. hrazení a 

stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace nátrží a erozních rýh.  

Oprávněný žadatel:  

 Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.  

Podání žádostí: od 3. května do 16. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-3-1-zavadeni-preventivnich-
opatreni-v/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html 

 

PRV 8.4.1 - Obnova lesních porostů po kalamitách 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. 
Jedná se o obnovu lesních porostů po abiotických, především po větrných, kalamitách. 

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených 

k rekonstrukci; 
- příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění 

vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava 
půdy); 

- umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby 
a síje smrku ztepilého při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených 
suchem); 

- ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, 
individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři).  

Oprávněný žadatel:  

 Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.  

Podání žádostí: od 3. května do 16. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-3-1-zavadeni-preventivnich-opatreni-v/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-3-1-zavadeni-preventivnich-opatreni-v/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-3-1-zavadeni-preventivnich-opatreni-v/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-4-1-obnova-lesnich-porostu-po/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html


  

  

 

2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-4-1-obnova-lesnich-porostu-
po/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html 

 

PRV 8.5.1 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby 
výsadby do stádia zajištění. Cílem výzvy je zajistit plnění mimoprodukčních a 
celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitu porostů, tak, že se navýší podíl a zlepší 
zdravotní stav těchto dřevin.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Dotace může být poskytnuta na investiční výdaje jako např. na částečnou úhradu 

nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocek) 
melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem 
obnovy. 

Oprávněný žadatel:  

 Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.  
 

Podání žádostí: od 3. května do 16. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-1-investice-do-ochrany-
melioracnich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html 

 

PRV 8.5.2 - Neproduktivní investice v lesích 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu výstavby a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, naučné stezky, 
značení, výstavba herních a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť apod. Doba 
realizace projektu je 5 let.  

 Podpora může být také poskytnuta na nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 
10 % celkových způsobilých výdajů, za podmínky, že se nejedná o nezastavěný pozemek a 
koupě souvisí s realizací projektu.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- posílení rekreační funkce lesa - výstavba a rekonstrukce stezek, značení, výstavba 

herních, naučných a fitness prvků; 
- usměrňování návštěvnosti území - odpočinková stanoviště, přístřešky, informační 

tabule, závory aj.; 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-4-1-obnova-lesnich-porostu-po/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-4-1-obnova-lesnich-porostu-po/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-1-investice-do-ochrany-melioracnich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-1-investice-do-ochrany-melioracnich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-1-investice-do-ochrany-melioracnich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html


  

  

 

- údržba lesního prostředí - např. zařízení k odkládání odpadků; 
- bezpečnost návštěvníků lesa - např. mostky, lávky, zábradlí atd.; 

 
Oprávněný žadatel:  

 Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.  

Podání žádostí: od 3. května do 16. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-2-neproduktivni-investice-v-
lesich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html 

 

 

PRV 8.5.3 - Přeměna porostů náhradních dřevin 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Rekonstrukci porostů náhradních dřevin. Délka trvání projektu je 5 let a realizace projektu 
je zaměřena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za 

účelem obnovy; 
- příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně 

rozhrnování valů; 
- umělá obnova sadbou; 
- hnojení lesních dřevin při výsadbě; 
- ochrana založeného porostu (mechanická i chemická).  

 

Oprávněný žadatel:  

 Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.  
 

Podání žádostí: od 3. května do 16. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-3-premena-porostu-
nahradnich-drevin/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html 
 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-2-neproduktivni-investice-v-lesich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-2-neproduktivni-investice-v-lesich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-2-neproduktivni-investice-v-lesich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-3-premena-porostu-nahradnich-drevin/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-3-premena-porostu-nahradnich-drevin/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-3-premena-porostu-nahradnich-drevin/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html


  

  

 

PRV 8.6.2 - Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Jedná se o dotační program na podporu investic do technologického vybavení 
dřevozpracujících provozoven. Cílem této výzvy je efektivnější zpracování dřeva. 

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Dotace je určená na stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v 

rámci strojního vybavení pilnic nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva; 
dále na nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých 
výdajů, ze kterých je dotace stanovena. 

Oprávněný žadatel:  

 Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které 
splňují definici mikro nebo malého podniku.  

 Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí. 
 

Podání žádostí: od 3. května do 16. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-6-2-technicke-vybaveni-
drevozpracujici/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.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:  

- 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 (viz § 
14 odst. 1 a 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). 
Závazná struktura studie proveditelnosti je definována Přílohou č. 2 této Výzvy.  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-6-2-technicke-vybaveni-drevozpracujici/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-6-2-technicke-vybaveni-drevozpracujici/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-6-2-technicke-vybaveni-drevozpracujici/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html


  

  

 

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 

 

MŽP - výzva č. 3/2016 - Národní program životní prostředí  

Dotaci lze poskytnout na: 

 Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně udržitelných 
koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu) s důrazem na decentrální řešení (tj. 
na jednotlivých pozemcích) či semi-centrální řešení.  

 Zvýšení udržitelnosti a efektivity hospodaření s vodou a kaly v malých obcích do 500 
obyvatel.  

 Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady změny 
klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody),  

 Podpora zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a její kvality, zvýšení efektivity 
využívání vodních zásob.  

Oprávněný žadatel:  

 obec bez omezení počtu obyvatel, a to na projekty realizované výhradně v části obce do 
500 obyvatel (včetně).  

Podání žádostí: do 30. června 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mzp.cz/cz/vyzva_npzp_3_2016 

 

MZe - 18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s 
humanitárním zaměřením 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Pomoc potravinovým bankám příp. dalším subjektům zabývajících se bezplatnou 
distribucí potravin potřebným. Podpora se týká např. rekonstrukce a výstavby 
skladovacích prostor pro skladování potravin včetně technologického vybavení. Cílem 
programu je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpora distribuce potravin lidem 
na hranici hmotné nouze.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  

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.mzp.cz/cz/vyzva_npzp_3_2016


  

  

 

- Úhrada mzdových nákladů na organizační činnost nebo provozních nákladů 
souvisejících se shromažďováním, skladováním a přidělováním darovaných 
potravin včetně nájmu a služeb.  

- Vytváření odpovídajících podmínek pro skladování potravin (výstavbou a 
rekonstrukcí skladovacích prostor pro potraviny, vybavením skladovacích prostor 
pro potraviny potřebnou technologií). 

Oprávněný žadatel:  

 Oprávněnými žadateli jsou organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, 
skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím nebo instituce, nouzi 
a bez přístupu k základním potravinám. Žadatel musí být členem České federace 
potravinových bank (registrován na Ministerstvu vnitra ČR), nebo sdružení Charita Česká 
republika. Podmínkou je také závazek žadatele, a to podnikání s dotovaným dlouhodobým 
hmotným majetkem po dobu minimálně 5 let.  

Podání žádostí: do 30. června 2016 

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

 

 

 

 

MPSV - Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. 
město Prahu 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Snížení rozdílu v postavení žen a mužů na trhu práce.  
 Výzva podporuje aktivity v následujících oblastech:  

- Komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, 
žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby.  

- Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na 
základě pohlaví (včetně vícečetné diskriminace) a dále podpora opatření 
snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v 
odměňování žen a mužů. 

- Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé 
osoby.  

 

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


  

  

 

Oprávněný žadatel:  

 OSVČ, státní podniky, NNO, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelské 
sdružení, veřejné výzkumné organizace, organizace zřizované krajem nebo obcemi, obce, 
dobrovolnické svazky obcí, školy a školská zařízení, vysoké školy, právnické osoby 
vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvl. zákonem 

 
Podání žádostí: od 10. března do 2. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.esfcr.cz/file/9930/ 

 

 

 

MPSV - Výzva pro územní samosprávné celky (Podpora strategického řízení a 
vzdělávání v obcích) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Optimalizaci postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického 
řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a 
profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a 
dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a 
implementace služebního zákona.  

 Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, 
zvýšení transparentnosti fungování organizace. (součástí mohou být související vzdělávací 
akce, resp. softwarová řešení, apod.).  

 Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění 
rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.  

 Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě  
 V rámci výzvy není podporováno vstupní vzdělávání úředníků dle zákona 312/2002 Sb. o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.  
 Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno, pouze pokud je součástí oblastí 

vzdělávání uvedených v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 této výzvy. 

Oprávněný žadatel:  

 Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové 
organizace zřízené kraji a obcemi - pouze základní složky integrovaného záchranného 
systému  

 
Podání žádostí: od 11. února do 11. dubna 2016  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.esfcr.cz/file/9868 

http://www.esfcr.cz/file/9930/
http://www.esfcr.cz/file/9868


  

  

 

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 

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

 

 

 

CzechInvest - Nízkouhlíkové technologie - Výzva I 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím 
zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití 
druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších 
nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. 

 Výstupem projektů je rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, 
využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání 
energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů 
druhotnými surovinami. 

 Oprávněný žadatel:  

 Malé, střední, velké podniky;  podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem 
 
Podání žádostí: od 1. dubna do 31. července 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy 

https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy


  

  

 

 

 

 

IROP - Výzva č. 22 – Telematika pro veřejnou dopravu 

Dotaci lze poskytnout na: 

 zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné 
dopravy; zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech 
veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy; 
zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné 
dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních 
informačních centrech; zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných 
veřejných služeb v přepravě cestujících a zavedení jednotného elektronického jízdního 
dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících. 

Oprávněný žadatel:  

 kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo veřejné drážní dopravy podle 
zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), 
Ministerstvo dopravy ČR. 

Podání žádostí: od 22. února 2016 do 30. června 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-22-Telematika-pro-verejnou-dopravu 

 

ROP - Výzva č. 19 - Technika pro integrovaný záchranný systém 

Dotaci lze poskytnout na: 

 podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování 
důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností 
spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem 
a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. 

Oprávněný žadatel:  

 Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské 
záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární 
ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-22-Telematika-pro-verejnou-dopravu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-22-Telematika-pro-verejnou-dopravu


  

  

 

ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické 
záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného 
sboru podniku s územní působností. 

Podání žádostí: od 31. prosince 2015 do 20. prosince 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika-pro-integrovany-zachranny-system 
 

IROP - Výzva č. 20 - Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

Dotaci lze poskytnout na: 

 nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, 
nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík 
a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění 
dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Oprávněný žadatel:  

 kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve 
veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Podání žádostí: od 21. ledna do 29. července 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla 

 

OP Zaměstnanost - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a 
sdružení a asociace ÚSC) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Strategického řízení, řízení kvality atd. v této výzvě vycházejí ze Strategického rámce 
rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 případně z jiných 
strategických dokumentů. Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct 
připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve 
Strategickém rámci či jiných strategických dokumentech. Aktivity v oblasti vzdělávání 
vycházejí z individuálních strategických dokumentů jednotlivých obcí.  

 K naplnění specifického cíle 4.1.1 – „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě 

zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich 
fungování a snížení administrativní zátěže" budou podpořeny tyto aktivity:  

- Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje 
organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace.  

- softwarová řešení apod.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika-pro-integrovany-zachranny-system
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika-pro-integrovany-zachranny-system
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla


  

  

 

 K naplnění specifického cíle 4.1.2 – „Profesionalizovat veřejnou správu zejména 
prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a 
strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona" budou 
podpořeny tyto aktivity:  
- Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke 

zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.  
- Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. 

Oprávněný žadatel:  

 Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky krajů, příspěvkové 
organizace zřízené kraji a obcemi - pouze základní složky integrovaného záchranného 
systému 

Podání žádostí: od 11. února do 11. dubna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.esfcr.cz/vyzva-033-opz 

 

ČEZ – Oranžové stromy 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. 
 Maximální výše příspěvku:  150  000 Kč. 

Oprávněný žadatel:  

 Obec nebo městská část 

Podání žádostí: 2. kolo od 1 - 31. července 2016 

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

 

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 

http://www.esfcr.cz/vyzva-033-opz
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html


  

  

 

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

 

ČEZ – Oranžový přechod 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podpora osvětlování přechodů pro chodce. Dotace se zatím připravuje. 
 Maximální výše příspěvku:  120  000 Kč. 

Oprávněný žadatel:  

 Města a obce v ČR. 

Podání žádostí: od 18. ledna 2016 do 6. března 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-
grantova-rizeni/oranzovy-prechod.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 18. Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 

Dotaci lze poskytnout na: 

Bezpečnost dopravy: 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a 
místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html


  

  

 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k 
zastávkám veřejné hromadné dopravy 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice 
I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové 
komunikace pro pěší 

Cyklodoprava: 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek 
pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním 
značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných 
pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s 
dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, 
škol a za službami 

 Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic 
a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, 
piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy 
a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona 
č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti) 

Podání žádostí: do 29. dubna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:   

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-
dopravy-a-cyklodoprav 

 

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. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-dopravy-a-cyklodoprav
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-dopravy-a-cyklodoprav


  

  

 

 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 

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

 celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů 
realizovaných s využitím EPC 

- zateplení obvodového pláště budovy;  
- výměna a renovace (repase) otvorových výplní;  
- stavební opatření s vlivem na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení 

kvality vnitřního prostředí (např. fotovoltaický systém); 
- realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;  
- realizace systémů využívajících odpadní teplo; 
- výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s 

výkonem nižším než 5 MW; 
- instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV. 

  

Oprávněný žadatel:  

 kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné 
instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, 
vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné 
společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a 
jejich svazky.  

Podání žádostí: do 15. dubna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/19-
vyzva/prijemci-podpory  

 

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
http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva/prijemci-podpory
http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva/prijemci-podpory


  

  

 

MMR - Územní plány 

Cílem podpory je: 

 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.  

Typ podporovaných operací:  

 Zpracování územních plánů 
 Zpracování změn územních plánů  

 
Oprávněný žadatel: Obec s rozšířenou působností  

Podání žádosti: od 14. 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 

 

Ústecký kraj - Program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva 
(kotlíková dotace) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní tepelné 
zdroje v rodinných domech. 

 Oprávněný žadatel:  

 Fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domu určeného k bydlení na území 
Ústeckého kraje 

Podání žádostí: do 31. března 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-
dotace/ds-99776/p1=204744 

 

 

 

 

Ústecký kraj - Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Účelem finanční podpory prostřednictvím DP je zvýšit ekonomickou 
konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Cílem je rozvoj 

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.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744


  

  

 

podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových 
podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatné 
výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob. 

Oprávněný žadatel:  

 Začínající podnikatel, který má sídlo v Ústeckém kraji, v případě že je právnickou osobou, má 
trvalé bydliště v Ústeckém kraji v případě, že je fyzickou osobou, provozuje 
podnikatelskou činnost v Ústeckém kraji. 

Podání žádostí: do 31. března 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-ustecky.cz/podpora-
zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=204744 

 

MŽP Program Zelená úsporám - Realizace úspor energie v budovách 
veřejného sektoru 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení 
obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), 
součástí projektu může být i aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. 
rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.). 

Oprávněný žadatel:  

 Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky měst a obcí, kraje, 
příspěvkové organizace a organizační složky krajů, veřejné a státní vysoké školy, 
obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními 
subjekty, státní organizace zřízené zvláštním zákonem.  

Podání žádostí: do 31. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2733/mzp-
vyhlasuje-druhou-vyzvu-programu-zelena-usporam-pro-budovy-verejneho-sektoru/ 

 

 

 

MŠMT - 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů 

Dotaci lze poskytnout na: 

http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=204744
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2733/mzp-vyhlasuje-druhou-vyzvu-programu-zelena-usporam-pro-budovy-verejneho-sektoru/
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2733/mzp-vyhlasuje-druhou-vyzvu-programu-zelena-usporam-pro-budovy-verejneho-sektoru/


  

  

 

 Tvorbu a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s 
požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje; 
podporována je tvorba a rozvoj programů a jejich realizace i v cizím jazyce. 

 Tvorbu výzkumně zaměřených studijních programů typu joint a multiple degree. 
 Tvorbu a rozvoj doctoral school na národní úrovni včetně podpory interdisciplinarity a 

spolupráce. 
 Podporu Ph.D. studentů. 
 Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření výzkumně zaměřených studijních 

programů. 
 Podporu zahraničních stáží akademických pracovníků a výzkumných pracovníků (zejména 

post doktorandů) s cílem využití příkladů dobré praxe v oblasti přípravy a rozvoje 
výzkumně zaměřených studijních programů. 

Oprávněný žadatel:   

 Vysoké školy, které zároveň splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle 
Rámce pro státní podporu VaVaI 

Podání žádostí: od 5. února do 2. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzvy-c-02-16-018-rozvoj-vyzkumne-zamerenych-studijnich 

 

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: 1. kolo od 8. 2. 2016 do 10. 6. 2016, 2. kolo od 11. 11. 2016 do 17. 2. 2017 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-018-rozvoj-vyzkumne-zamerenych-studijnich
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-018-rozvoj-vyzkumne-zamerenych-studijnich


  

  

 

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

 

MŠMT - 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování 
či modernizace 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro 
potřeby výzkumně zaměřených studijních programů (např. přestavba, rozšiřování 
prostor). 

 Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní 
programy. 

 Zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně 
zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury (materiál, hardware a 
osobní vybavení nezbytné pro studijní program aj.). 

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: od 5. února do 1. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzvy-c-02-16-017-vyzkumne-infrastruktury-pro-vzdelavaci 

 

MŠMT - 02_16_016 - ERDF výzva pro vysoké školy 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Infrastrukturní zajištění výuky – stavby, dobudování, upgrade infrastruktury nebo 
budování infrastruktury nové, prostory pro praktickou výuku, modernizace učeben a 
laboratoří, přístrojové a materiálové vybavení pro výuku. 

 Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – úprava prostorů a pořízení vybavení 
(odstraňování bariér v přístupu ke studiu, potřeby studentů se specifickými potřebami 
aj.). Specifické potřeby institucí v přístupu k informačním zdrojům, modernizace 
softwarového a hardwarového vybavení, infrastrukturní potřeby institucí ve vztahu k 
rozvoji internacionalizace, systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategickému 
řízení vysokých škol. 

 

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
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-017-vyzkumne-infrastruktury-pro-vzdelavaci
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-017-vyzkumne-infrastruktury-pro-vzdelavaci


  

  

 

Oprávněný žadatel:   

 Vysoké školy (veřejné, státní, soukromé) 

Podání žádostí: od 5. února do 31. srpna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzva-c-02-16-016-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly 

 

MŠMT - 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - zvýšení personálních kapacit 
akademických pracovníků a jejich kompetencí pro práci s heterogenními skupinami, 
podpora nových metod výuky, zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce, 
modernizace softwarového vybavení, podpora distančního vzdělávání, podpora 
podnikavosti, zvýšení kvalifikace a pedagogické kompetence pedagogů. 

 Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních 
programů/oborů zohledňujících potřeby trhu práce, nebo potřeby praxe, vedoucí k 
získání akreditace, rozvoj bakalářských a magisterských oborů zaměřených na praxi a 
spolupráce s praxí, zvýšení počtu, kvality a délky praxí studentů a akademických 
pracovníků v aplikační sféře, zapojení odborníků z praxe a zahraničí ve výuce. 

 Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních 
programů/oborů, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce, posilování 
vazeb mezi vysokou školou a jejich absolventy. 

 Posílení internacionalizace - rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního partnerství, 
internacionalizace vysokoškolského prostředí, mobility studentů a pracovníků vysokých 
škol, podpora programu Erasmus+, podpora zahraničních vyučujících, rozvoj vztahů se 
zahraničními institucemi v rámci Graduate school formou joint a multiple degrees 
programů. 

Oprávněný žadatel:   

 Vysoké školy (veřejné, státní, soukromé) 

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

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzva-c-02-16-015-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly 

 

MŠMT - 02_16_014 - Budování expertních kapacit – transfer technologií 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Vzdělávání pracovníků týmu transferu technologií. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-016-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-016-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-015-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-015-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly


  

  

 

 Procesní nastavení transferu technologií v instituci. 
 Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit CTT směrem k výzkumným pracovníkům v 

organizaci. 
 Rozvoj technologického skautingu včetně institucionalizace a systematizace této činnosti 

v instituci. 
 Podporu, případně vytvoření panelu z aplikační sféry na úrovni instituce (např. rada pro 

komercializaci). 
 Konzultantské poradenství (studie, průzkumy trhu) za účelem budoucího zhodnocení 

duševního vlastnictví a know-how instituce. 
 Vytvoření a implementace konceptů alternativních zdrojů financování transferu 

technologií. 
 Vytvoření v případě neexistence či rozvoj informačního systému pro TT. 
 Partnerství CTT s mezinárodně uznávanými CTT v daném oboru, včetně spolupráce s 

výzkumnými organizacemi. 
 Budovaní a rozvíjení partnerství CTT s relevantními partnery z aplikační sféry. 
 Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit CTT směrem k aplikační sféře. 

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: od 27. ledna do 17. března 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzva-c-02-16-014-budovani-expertnich-kapacit-transfer 

 

MŠMT - 02_16_013 Výzkumné infrastruktury 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Dobudování, konstrukce, modernizace či upgrade infrastruktury, včetně dodávek částí 
výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur 
lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie - materiálně a technicky modernizovat 
výzkumné infrastruktury. 

 Podpora kvalitního vlastního výzkumu hostitelské instituce a případně partnerských 
institucí s využitím výzkumné infrastruktury. 

Oprávněný žadatel:  

 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní 
podporu VaVaI a zároveň fungující jako výzkumná infrastruktura, které jsou hostitelskou 
nebo partnerskou institucí velké infrastruktury uvedené v Cestovní mapě České republiky 
velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-014-budovani-expertnich-kapacit-transfer
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-014-budovani-expertnich-kapacit-transfer


  

  

 

Podání žádostí: od 25. ledna do 2. června 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzva-c-02-16-013-vyzkumne-infrastruktury 

 

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.  
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 

 

MŠMT - Výzva č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci 
oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v 
prioritní ose 3 OP 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného 
přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje 
zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy. 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-013-vyzkumne-infrastruktury
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-013-vyzkumne-infrastruktury
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


  

  

 

Oprávněný žadatel:  

 VŠ, soukromé VŠ, soukromé subjekty, soukromé subjekty, spolky, ústavy, o.p.s., 
nadace, nadační fondy, registrovaná církev, školy, školská zařízení. 

Podání žádostí: od 20. ledna do 24. března 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Vyzvy-2014-2020/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-
vzdelavani/Vyzva-c-02_16_011-pro-Rozvoj-klicovych-kompetenci-v-ramci-oborovych-d 

 

Ústecký kraj - Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj 
PAŽIT 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu výchovných, ozdravných a vzdělávacích pobytů ve vybraných zařízeních 
umožňující žákům pobyt v zajímavém prostředí a zajišťující jim program zcela odlišný od 
běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, dovedností, 
zážitků, k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivu, ke zlepšení vztahu k životnímu 
prostředí a zlepšení tělesné kondice. 

 Dotace se poskytuje na úhradu nákladů pobytu (ubytování, stravování) žáků škol ve 
vybraných zařízeních v souladu s podmínkami programu. 

Oprávněný žadatel:  

 Žadateli mohou být pouze základní a střední školy, se sídlem na území Ústeckého kraje, 
zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje Ústecký kraj. 

Podání žádostí: do 27. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-ustecky.cz/mimoskolni-
vychova-zaku-zamerena-na-jejich-vsestranny-rozvoj-pazit-2016/ds-
99866/archiv=0&p1=204744 

 

Ústecký kraj - Sport 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací 
pracujících s dětmi a mládeží, např. na: 

- rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží 
- multifunkční strukturovaná podpora sportu 
- reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu  

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Vyzvy-2014-2020/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/Vyzva-c-02_16_011-pro-Rozvoj-klicovych-kompetenci-v-ramci-oborovych-d
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Vyzvy-2014-2020/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/Vyzva-c-02_16_011-pro-Rozvoj-klicovych-kompetenci-v-ramci-oborovych-d
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Vyzvy-2014-2020/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/Vyzva-c-02_16_011-pro-Rozvoj-klicovych-kompetenci-v-ramci-oborovych-d
http://www.kr-ustecky.cz/mimoskolni-vychova-zaku-zamerena-na-jejich-vsestranny-rozvoj-pazit-2016/ds-99866/archiv=0&p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/mimoskolni-vychova-zaku-zamerena-na-jejich-vsestranny-rozvoj-pazit-2016/ds-99866/archiv=0&p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/mimoskolni-vychova-zaku-zamerena-na-jejich-vsestranny-rozvoj-pazit-2016/ds-99866/archiv=0&p1=204744


  

  

 

Oprávněný žadatel:  

 obec v územním obvodu kraje, 
 právnická nebo fyzická osoba, působící na území kraje s výjimkou právnických osob, 

zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a 
realizaci Projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Podání žádostí: do 1. dubna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-ustecky.cz/sport-2016/ds-
99844/archiv=0&p1=204744 

 

Ústecký kraj - Volný čas 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zajištění pravidelných a dlouhodobých aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti 
jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží. Pravidelnou a dlouhodobou 
aktivitou se rozumí pravidelná celoroční činnost. Jedná se o: 

- rozvoj zájmové činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží 
- zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit 
- reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže 

Oprávněný žadatel:  

 obec v územním obvodu kraje, 
 právnická nebo fyzická osoba, působící na území kraje s výjimkou právnických osob, 

zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a 
realizaci Projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Podání žádostí: do 18. dubna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-ustecky.cz/volny-cas-2016/ds-
99842/archiv=0&p1=204744 

 

MPSV - Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. 
Prahu) 

Dotaci lze poskytnout na: 
 možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 

let, s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a 
současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních.  

 
 
 
 

http://www.kr-ustecky.cz/sport-2016/ds-99844/archiv=0&p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/sport-2016/ds-99844/archiv=0&p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/volny-cas-2016/ds-99842/archiv=0&p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/volny-cas-2016/ds-99842/archiv=0&p1=204744


  

  

 

Oprávněný žadatel: 
 obec, příspěvková organizace obce za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou 

obec) jako partnera projektu, nezisková organizace za předpokladu, že obec, ve které má 
nezisková organizace své sídlo či provozovnu, bude partnerem projektu.  

 
Podání žádostí: do 6. června 2016 
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9848/ 

 

IROP  - Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  +  IROP Výzva č. 
15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 
kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské 
školy, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

 Pro výzvu 15 - Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nacházejí 
sociálně vyloučené lokality 

Oprávněný žadatel:  

 Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, další 
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a 
péče o děti, organizace zřizované, zakládané kraji, obce, organizace zřizované, zakládané 
obcemi, NNO, církve, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních 
složek státu. 

Podání žádostí: do 22. dubna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/efb67b88-0c93-46ff-8c78-ca2519001b45/Text-vyzvy_14-vyzva-
IROP_MS_(SC-2-4).pdf?ext=.pdf 

nebo pro sociálně vyloučené lokality: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/efb67b88-
0c93-46ff-8c78-ca2519001b45/Text-vyzvy_14-vyzva-IROP_MS_(SC-2-4).pdf?ext=.pdf 

 

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: 

http://www.esfcr.cz/file/9848/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/efb67b88-0c93-46ff-8c78-ca2519001b45/Text-vyzvy_14-vyzva-IROP_MS_%28SC-2-4%29.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/efb67b88-0c93-46ff-8c78-ca2519001b45/Text-vyzvy_14-vyzva-IROP_MS_%28SC-2-4%29.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/efb67b88-0c93-46ff-8c78-ca2519001b45/Text-vyzvy_14-vyzva-IROP_MS_%28SC-2-4%29.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/efb67b88-0c93-46ff-8c78-ca2519001b45/Text-vyzvy_14-vyzva-IROP_MS_%28SC-2-4%29.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/efb67b88-0c93-46ff-8c78-ca2519001b45/Text-vyzvy_14-vyzva-IROP_MS_%28SC-2-4%29.pdf?ext=.pdf


  

  

 

 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 

 

 

 

 

MPSV - OP Zaměstnanost - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným 
lokalitám (KPSVL) 1. výzva 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb. 

 Podporu komunitní sociální práce. 
 Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče. 
 Podporu profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc 

jednotlivcům, skupinám či komunitám. 
 Aktivizační, asistenční a motivační programy. 
 Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při 

vstupu do samostatného života. 
 Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi 

nebo osoby závislé na návykových látkách. 
 Programy právní a finanční gramotnosti. 

http://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz


  

  

 

 Aktivity přispívající k boji s diskriminací. 
 Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného 

pořádku. 
 Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby 

ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty. 
 Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do 

prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni. 
 Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání - integrační sociální podnik.  

Oprávněný žadatel:  

 NNO, obce, příspěvkové organizace obcí, poskytovatelé soc. služeb a další 

 Výzva je určena pro obce na realizaci strategických plánů sociálního začleňování – 
Ostrava, Krnov, Osoblažsko, Odry, Kadaň, Roudnice nad Labem, Dubí, Chodov, 
Obrnice, Štětí 

Podání žádostí: do 31. července 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz 

 

MPSV - OP Zaměstnanost - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným 
lokalitám (KPSVL) 2. výzva 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb. 

 Podporu komunitní sociální práce, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení 
problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména komunitní práce včetně 
podpory koordinační role obcí v této oblasti, zapojování osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na 
místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou. 

 Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče 
prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou; podpora 
partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a 
další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice 
sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; vznik a rozvoj nástrojů na podporu 
sociálního začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně 
vyloučených lokalit a bezdomovectví. 

 Podporu profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc 
jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost 
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických 
metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu 

http://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz


  

  

 

sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, 
metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci, apod.). 

 Aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu rodičovských kompetencí, 
získávání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce, 
apod.), které přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení. 
Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při 
vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání 
Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi 
nebo osoby závislé na návykových látkách.  

 Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a 
předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické 
nestability osob z cílové skupiny.  

 Aktivity přispívající k boji s diskriminací (např. vzdělávací aktivity zaměřené na 
destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a 
způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým 
skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti 
diskriminace). 

 Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného 
pořádku (asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, 
romský mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.). 

 Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby 
ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), 
probační a resocializační programy, programy zaměřené n a pachatele domácího 
násilí, s cílem předcházení jejich dalšího násilného chování. 
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání - integrační sociální podnik. 

Oprávněný žadatel:  

 Pro aktivity mimo sociálního podnikání: nestátní neziskové organizace (obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, ústavy a nadace), sociální 
družstva, obce, organizace zřizované obcemi a kraji (příspěvkové organizace, 
obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), 
dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb.  

 Pro aktivity sociálního podnikání: osoba samostatně výdělečně činná, obchodní 
korporace (veřejně obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s 
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské 
zájmové sdružení, družstva). 

 Výzva je určena pro obce na realizaci strategických plánů sociálního začleňování – 
Bruntál, České Velenice, Frýdlantsko, Jesenicko- Mikulovice, Klášterec-Vejprty, Kolín, 
Litvínov, Moravský Beroun, Poběžovicko, Příbram, Ralsko, Slaný, Velké Hamry, 
Vrbensko, Žluticko. 



  

  

 

Podání žádostí: do 30. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.esfcr.cz/vyzva-042-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:  

 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 

 

Ústecký kraj - Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj. poradenství, vzdělávací a tréninkové aktivity s 
cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství; 
provozované zejména v mateřských a rodinných centrech. V rámci tohoto okruhu 
podpory nebudou podpořeny jesle, mateřské školy, hlídání dětí, vzdělávací a 
rekvalifikační kurzy (např. jazykové nebo PC kurzy) a kulturní aktivity. Prorodinný 
program se nevztahuje na registrované sociální služby uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních 
službách“), a aktivity vztahující se na doprovázení pěstounů. 

Oprávněný žadatel:  

 spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby, církve, náboženské 
společnosti nebo církevní právnické osoby, školské právnické osoby dle zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní 
(školský zákon), příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které 
nejsou zřízeny Ústeckým krajem; osoby samostatně výdělečně činné. 

http://www.esfcr.cz/vyzva-042-opz
http://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz


  

  

 

Podání žádostí: do 11. prosince 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-
ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1693869 

OP Zaměstnanost - Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti 
předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

 Mezi podporované patří dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská skupina a 
živnost volná/vázaná.  

 Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. 
Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj 
schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte. 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádosti: do 30. dubna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9771/ 

 

OP Zaměstnanost - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a 
přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny 

Cílem podpory je:  

  testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v 
oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení 
udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních neziskových organizaci a snižování 
jejich závislosti na veřejných zdrojích).  

 Výzva je rozdělena do dvou částí.  
 V kategorii "A" tato výzva specificky podporuje fázi "vývoje a testování" a fázi 

"prokázání impaktu".  

http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1693869
http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1693869
http://www.esfcr.cz/file/9771/


  

  

 

 V kategorii "B" jsou podporovanými fázemi "realizace a implementace" a "růst a 
scaling". 

Oprávněný žadatel:  

 NNO, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně 
činné, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, 
obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení. 

 
Podání žádosti: do 30. června 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz 

 

IROP Výzva č. 7 -  Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování 

Cílem podpory jsou:  

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

Cílem programu je: 

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

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádosti: od 30. října 2015 do 31. března 2016 

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

 

 

http://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho


  

  

 

 

OPŽP - Výzva č. 34 – povodňová ochrana intravilánu 

Dotaci lze poskytnout na: 

 zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 
zlepšení přirozených rozlivů 

 hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich 
urychleného odvádění kanalizací do toků 

 obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 
povodňové ochraně 

 stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, 
které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“ 

Oprávněný žadatel:  

 kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní 
organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská 
zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 
fyzické osoby - podnikající 

Podání žádostí: od 1. března 2016 do 31. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.opzp.cz/vyzvy/34-vyzva 

 

OPŽP - Výzva č. 35 – preventivní protipovodňová opatření  

Dotaci lze poskytnout na: 

 analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

 budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na 
lokální úrovni, digitální povodňové plány 

Oprávněný žadatel:  

 kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové 
organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace  

Podání žádostí: od 1. března 2016 do 31. května 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.opzp.cz/vyzvy/35-vyzva 

http://www.opzp.cz/vyzvy/34-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/35-vyzva


  

  

 

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. 

Cílová skupina:  

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

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 

 

MZe - Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova  

Dotaci lze poskytnout na: 

 A. Údržbu a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny - Podpora údržby a 
obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických 
hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými 
kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva


  

  

 

 B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného 
charakteru - Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně 
sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které 
nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

 C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení - Podpora údržby 
a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy 
potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.  

 D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku - Podpora pro 
vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku. 

Oprávněný žadatel:  

 Pro podprogram A a B - obce do 5 000 obyvatel, spolky (sdružení) a nadace, které mají 
působnost delší než 2 roky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné 
společnosti, vlastník objektu, vlastník pozemku (skupina vlastníků " jejich zástupce) na 
němž objekt stojí, uživatel pozemku, na němž objekt stojí. 

 Pro podprogram C a D – muzea v ČR, obce do 5000 obyvatel, 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-na-zaklade-1-2-a-2d.html 

 

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 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html


  

  

 

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.  

 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). 

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/
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/


  

  

 

 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:  

 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 

 

OPŽP – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

Dotaci lze poskytnout na: 

 náhradu nebo rekonstrukci zařízení s cílem zvýšit bezpečnost provozu, snížení míry 
rizika nad rámec standardů a norem společenství, 

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

 vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik, 
 rekonstrukci nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění 

(souvislost s BAT a IPPC). 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní 
organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné organizace, vysoké školy a 
školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a 
jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby – podnikající, obecně 
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, 
zájmová sdružení právnických osob.  

http://www.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva


  

  

 

Podání žádostí: do 14. října 2016 

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

 

OPŽP - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných 
budov 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 14. října 2016 

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

 

 

 

 

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  

 

OP Rybářství - Výzva č. 4 – 2.2. záměr b) – Diverzifikace akvakultury 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání, úzce 
spojené s produkční činností v akvakultuře (podmínka - doplňková činnost souvisí s hlavní 

http://www.opzp.cz/vyzvy/18-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/20-vyzva
http://www.eagri.cz/


  

  

 

činností podniku v akvakultuře, včetně např. cestovního ruchu, environmentálních služeb 
v oblasti akvakultury, nebo vzdělávacích činností) 

Oprávněný žadatel:  

 Podniky podnikající v akvakultuře 

Podání žádostí: od 3. května 2016 do 17. května 2016 

Podrobné informace k výzvám budou zveřejněny na webu:  http://www.szif.cz/cs/opr2014-
aktuality 

 

OP Rybářství -  2.3. Podpora nových chovatelů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zřízení podniků udržitelné akvakultury nově začínajícími chovateli 

Oprávněný žadatel:  

 Nově začínající podnikatel v akvakultuře 

Podání žádostí: od 3. května 2016 do 17. května 2016 

Podrobné informace k výzvám budou zveřejněny na 
webu:  http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/ 

 

 

 

IROP - Výzva č. 21 – Muzea 

Dotaci lze poskytnout na: 

 zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Podpořena 
mohou být pouze muzea, která jsou zřizována státem nebo krajem, spravují sbírku podle 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a jejich průměrná návštěvnost 
za léta 2013, 2014 a 2015 překročila 30 000 návštěvníků. 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: od 29. února 2016 do 31. července 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea


  

  

 

IROP - Revitalizace vybraných památek 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, 
památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii 
kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v 
Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. 
 Typ podporovaných operací:  

- Restaurování části památek a mobiliářů, obnova památek 
- Odstraňování přístupových bariér 
- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 
- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a 

depozitářů 
- Digitalizace památek a mobiliářů 
- Obnova parků a zahrad u souboru památek 
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 

technologického zázemí 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádosti: do 31. března 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek 

 

 

 

 

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  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek


  

  

 

 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 
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 

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


  

  

 

 Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a 
sportovních akcí 

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

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

Předpoklady pro poskytnutí dotace: 

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

 Společné plánování – např. pravidelné přípravné schůzky obou projektových partnerů 

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

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

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

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

 
 
 

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 21 let. Pro své klienty zprostředkovala 

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

www.rra.cz 

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

Tel.: +420 417 633 240 
E-mail: rra@rra.cz 

 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/

