
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY 

 
IROP Výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center + IROP Výzva č. 39 Rozvoj 
infrastruktury komunitních center v SVL 
IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II 
SFŽP - OP ŽP Výzva č. 39 Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov 
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2017 
OP PIK Marketing - DESIGN 
OP PIK Marketing – NOVUMM 
OP PIK Marketing - NOVUMM KET 
MŠMT - OP VVV Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I  
MŽP -Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8 
MZe ČR - Dotační program 129 260 "Podpora prevence před povodněmi III" 
Ústecký kraj - Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program 
Ústecký kraj - Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 
MZČR - Protidrogová politika MZ pro rok 2017 
Vláda ČR - Protidrogová politika (látkové a nelátkové závislosti 
SZIF - OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do AKVAKULTURY 
SZIF - OP Rybářství 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 
SZIF - OP Rybářství 5.3. Investice do zpracování produktů 
MKČR -  Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury  
MDČR - OP Doprava Výzva č. 9 Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy 
MZV ČR - Výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a 
mezinárodních vztahů 
MZV ČR - Výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v 
zahraničí 



  

 

PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
IROP - Výzva č. 36 Stanice IZS – 31. 12.2016 
IROP - Výzva č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.- 
27. 12. 2017 
MZe - Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova – 30. 9. 2016 
SFRB - Program 600 – 31. 12. 2016 
IROP - Výzva č. 27 - Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchranného systému 
– 31. 1. 2018 
SFRB - Program úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu – 31. 12. 2016 
IROP - Výzva č. 26 – eGovernment I – 29. 12. 2017 
IROP - Výzva č. 24 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů – 2. 9. 2016 
ČEZ – Podpora regionů 2016 - průběžně 
ČEZ – Oranžové hřiště 2016 – průběžně 
IROP - Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech – 30. 11. 2016 
MMR - Územní plány - 31. 3. 2017 
 
ROZVOJ PODNIKÁNÍ 
OP Zaměstnanost Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců – 31. 8. 2016 
OP Zaměstnanost Výzva č. 67 Podpora sociálního podnikání – 30. 9. 2016 
OP PIK Inovační vouchery - Výzva I – 31. 5. 2017 
OP PIK Služby infrastruktury - Výzva II – 30. 9. 2016 
 
LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 
IROP - Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odbor. škol (SVL)-18. 11. 2016 
MPSV - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – 30. 11. 2020 
MŠMT - 02_16_018  - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů – 2. 9. 2016 
MŠMT - 02_16_019 -  Excelentní výzkum – 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 - Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP 
VVV – 31. 12. 2017 
Ústecký kraj - Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT 2016 
– 27. 10. 2016 
MPSV - OP Zaměstnanost - Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů - 31. 12. 2016 
OP VVV - Výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL – 9. 12. 2016 
MŠMT - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání – 30. 9. 2016 
OP Zaměstnanost - Podpora inovačního prostředí – 30. 11. 2016 
MPSV - OP Zaměstnanost - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
(KPSVL) 1. výzva – 31. 7. 2017 



  

 

 
SOCIÁLNÍ SFÉRA 
IROP - Výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL – 27. 12. 2016 
IROP - Výzva č. 29 – Rozvoj sociálních služeb – 27. 10. 2016 
IROP - Výzva č. 30 – Rozvoj sociálních služeb v SVL – 27. 10. 2016 
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 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ 
MŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5- 2017 až 2018 
MŽP - Národní program Životního prostředí - Výzva č. 6 – 16. 12. 2016 
OP ŽP - Výzva č. 31 Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území – 31. 12. 2017 
OP ŽP - Výzva č. 37 Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření – 31. 
8. 2016 
LIFE+ Podprogram klima (CCA, CCM i GIC) – 7. 9. 2016 
LIFE+ Správa v oblasti životního prostředí a informování – 15. 9. 2016 
MZe - Výstavba a zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací – 16. 9. 2016 
Vinařský fond – 15. 8. 2016 
MZe - Podpora restrukturalizace ovocných sadů - 30. 9. 2016 
MŽP - výzva č. 2/2016  - Zavádění nízkoemisních zón - 30. 11. 2016 
OPŽP - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území – 
31. 12. 2016 
OPŽP - Posílit přirozené funkce krajiny – 31. 12. 2016 
SFŽP -  Nová zelená úsporám – 31. 12. 2021 
SFŽP -  Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích – 31. 12. 2016 
OPŽP - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a 
souvislých meteorologických aspektů –  31. 12. 2016 
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 
 
KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
IROP  - Výzva č. 25 Knihovny - 31. 12. 2017 
 
ZDRAVOTNICTVÍ 
IROP - Výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče – 30. 6. 2017 
 



  

 

 
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 
 

 

 

Srpen 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. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center + IROP Výzva č. 
39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se 
setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a 
rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit 

komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; 
- nákup budov; 
- vybavení pro zajištění provozu zařízení. 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, obce, organizace zřizované a zakládané 
obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky 
obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Podání žádostí: do 21. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center  

nebo na webu:http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39-Rozvoj-
infrastruktury-komunitnich-center-v-SVL 

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

 Podporovanými aktivitami jsou: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center-v-SVL
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center-v-SVL


  

 

- Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy. 
Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. 

- Výměna zdroje tepla pro vytápění. 
- Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody. 
- Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů. 
- Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající 

obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby 
budov, ve kterých jsou umístěny. 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 30. listopadu 2017 

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

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

 Podporovány jsou aktivity: 
 

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

- Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW 
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu 
teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační 
kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických 
kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě 
instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na 
zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

Oprávněný žadatel:  

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

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


  

 

Podání žádostí: do 20. prosince 2016 

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

Vláda ČR - II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech 
a obcích pro rok 2017 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zajištění svobodného pohybu ve městech a obcích pro všechny skupiny obyvatelstva, a to 
realizací komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. 

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Odstranění bariér v budovách veřejných institucí, sociálních, kulturních, 

zdravotních a školských zařízení a dalších služeb a propojení těchto budov 
bezbariérovými dopravními trasami (pro pěší, MHD, apod.).  

Oprávněný žadatel:  

 Obce, města, kraje, resp. organizace zřizované obcemi, městy a kraji; dále dopravci 
provozující veřejnou dopravu nebo vlastníci infrastruktury související s veřejnou 
dopravou. 

Podání žádostí: do 7. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na 
webu:  http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-rozvojovy-program-mobility-
pro-vsechny---ii--kolo-vyzvy-k-predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-
146334/ 

 

 

 

 

OP PIK - Marketing - DESIGN 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu 

http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-rozvojovy-program-mobility-pro-vsechny---ii--kolo-vyzvy-k-predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-146334/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-rozvojovy-program-mobility-pro-vsechny---ii--kolo-vyzvy-k-predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-146334/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-rozvojovy-program-mobility-pro-vsechny---ii--kolo-vyzvy-k-predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-146334/


  

 

nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu 
nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe 
(spolupráce designéra při výrobě prototypu).  

Oprávněný žadatel:  

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

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

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

 

OP PIK - Marketing – NOVUMM 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

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

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

 

OP PIK - Marketing - NOVUMM KET 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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


  

 

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

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

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

 

 

 

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 30. června 2017 

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


  

 

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

 

 

 

 

MŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 30. června 2017 

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

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu
http://www.mzp.cz/cz/npzp_vyzva_8_2016


  

 

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

Oprávněný žadatel:  

 Obce, státní podniky Povodí, Lesy ČR. 

Podání žádostí: do 31. října 2016 

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

 

 

 

 

Ústecký kraj - Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program 

Dotaci lze poskytnout pro: 

 Poskytovatele registrovaných sociálních služeb, a to na financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním základních činností těchto služeb.  

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Finanční podpora na částečné krytí vyrovnávací platby pro sociální služby, které jsou 

zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 - 2018. 

Oprávněný žadatel:  

 Spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky 
veřejně prospěšné právnické osoby, církve, náboženské společnosti nebo církevní 
právnické osoby, školské právnické osoby, příspěvkové organizace a osoby samostatně 
výdělečně činné.  

Podání žádostí: do 22. srpna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-
podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-2017-maly-dotacni-program/d-
1702713/p1=204835 

 

Ústecký kraj - Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 

Dotaci lze poskytnout na: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/
http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-2017-maly-dotacni-program/d-1702713/p1=204835
http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-2017-maly-dotacni-program/d-1702713/p1=204835
http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-2017-maly-dotacni-program/d-1702713/p1=204835


  

 

 Podporu částečného krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním činností sociálních služeb s výjimkou základního 
potravinového servisu v rámci činnosti služeb kontaktních center.  

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Odborné sociální poradenství, 
- kontaktní centra,  
- služby následné péče, 
- terapeutické komunity, 
- terénní programy. 

Oprávněný žadatel:  

 Spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky 
veřejně prospěšné právnické osoby, církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické 
osoby, školské právnické osoby, příspěvkové organizace a osoby samostatně výdělečně činné. 

Podání žádostí: do 2. srpna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-
podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-protidrogove-politiky-2017/d-
1702720/p1=204835 
 

MZČR - Protidrogová politika MZ pro rok 2017 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Neinvestiční projekty v oblasti protidrogové politiky. Základním cílem dotačního programu 
je dlouhodobá podpora zdravotních služeb osobám s návykovým chováním, a to v souladu 
se záměrem zajistit lidské společnosti zdraví, důstojnost a bezpečí.  

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Poskytování zdravotní služby uživatelům návykových látek (legální a nelegální) 

nebo osobám se závislostním chováním (vč. gambling); 
- poskytování služby uživatelům návykových látek, které jsou zaměřené na 

minimalizaci škod a rizik souvisejících s užíváním návykových látek u osob, které 
nejsou schopny nebo ochotny s tímto užíváním přestat (lze předkládat požadavek 
pouze na úhradu zdravotnických prostředků); 

- realizace aktivit přispívající k implementaci úkolů MZ vycházejících z Akčního plánu 
pro oblast kontroly tabáku na období 2015-2018 a Akčního plánu k omezení škod 
působených alkoholem na období 2015-2018  

- realizace dalších aktivit reagující na aktuální potřeby při tvorbě a implementaci 
protidrogové politiky MZ. 

Oprávněný žadatel:  

 Státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem, 
organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí), dále spolky, obecně 

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-protidrogove-politiky-2017/d-1702720/p1=204835
http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-protidrogove-politiky-2017/d-1702720/p1=204835
http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-protidrogove-politiky-2017/d-1702720/p1=204835


  

 

prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, právnické osoby, fyzické osoby, 
ústavy a organizace v působnosti jiných rezortů.  
 

Podání žádostí: do 30. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-
politika-mz_3601_1.html 

Vláda ČR - Protidrogová politika (látkové a nelátkové závislosti) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech 
adiktologických služeb. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity včetně 
aktivit propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné 
projekty v oblasti závislostí. 

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Dotační oblast 1 - udržení a rozvoj stávající sítě služeb a projektů, jejichž cílovou 

skupinou jsou uživatele nelegálních návykových látek nebo osoby ohrožené 
užíváním nelegálních látek: Kontaktní a poradenské služby, terénní programy, 
ambulantní léčba a doléčovací programy (včetně chráněného bydlení), substituční 
léčba (pouze na psychosociální složku substituční léčby), stacionární programy, 
rezidenční péče v terapeutických komunitách, specifická selektivní a indikovaná 
prevence, služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, služby 
poradenství pro uživatele drog a jejich blízké. 

- Dotační oblast 2 - rozvoj služeb pro cílové skupiny integrované protidrogové 
politiky, hazardní hráče, uživatele alkoholu a tabáku: Vznik a podpora 
preventivních, poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče a uživatele 
alkoholu, rozvoj nových intervencí, poskytování informací a poradenství 
prostřednictvím telefonu, internetu a nových médií, projekty zaměřené na 
prevenci a snižování rizik užívání návykových látek v prostředí zábavy a nočního 
života. 

- Dotační oblast 3 - projekty informační, výzkumné a zaměřené na plnění aktivit 
akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky: Informační aktivity 
směrem k obecné, odborné i laické veřejnosti, včetně aktivit propagujících činnost 
služeb, projekty zaměřené na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v 
oblasti závislostí, včetně hodnocení přijatých intervencí, plnění aktivit akčních 
plánů: pro oblast hazardního hraní, pro oblast alkoholu, tabáku a pro oblast 
nelegálních drog. 

Oprávněný žadatel:  

 Spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, církev a náboženská společnost, sociální 
družstvo a právnická osoba včetně sdružení právnických osob, jejímž předmětem činnosti 
je působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, vědecko-výzkumné 
nebo vzdělávací činnosti. 

http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika-mz_3601_1.html
http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika-mz_3601_1.html


  

 

Podání žádostí: do 30. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-
politika/dotace/2017/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-rvkpp-na-rok-2017-147292/ 

 

 

 

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

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

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

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

Podání žádostí: do 31. října 2016 

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

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

 Podporovanými aktivitami jsou: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2017/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-rvkpp-na-rok-2017-147292/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2017/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-rvkpp-na-rok-2017-147292/
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1469100765715%2F1469100808219.pdf


  

 

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

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

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

Podání žádostí: do 31. října 2016 

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

 

SZIF - OP Rybářství 5.3. Investice do zpracování produktů 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

 Podporovanými aktivitami jsou: 
 

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

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

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

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

systémům. 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 31. října 2016 

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

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


  

 

 

 

 

MKČR - Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů, které mají zejména 
nadregionální význam a které tvoří nejcennější část architektonického dědictví české 
republiky, jako jsou například hrady, zámky včetně historických zahrad a parků, kláštery, 
obranné historické městské systémy, kostely, městské paláce apod.  

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Obnova kulturní památky, která má povahu záchrany existence objektu nebo 

záchranu těch jeho částí, které tvoří památkovou podstatu kulturní památky. 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastníci kulturních památek nebo organizace, které k nim mají právo hospodaření. 

Podání žádostí: do 3. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.mkcr.cz/program-zachrany-
architektonickeho-dedictvi-283.html 

 

 

 

MDČR - OP Doprava Výzva č. 9 Modernizace a výstavba překladišť 
kombinované dopravy 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Výstavba překladišť kombinované dopravy.  
 Podporovanými aktivitami jsou: 

- Překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem - modernizace a 
výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice) 

- Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy. 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastníci/správci dotčené infrastruktury a manipulačních prostředků. 

Podání žádostí: do 21. října 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://web.opd.cz/vyzva-09/ 

https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html
https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html
http://web.opd.cz/vyzva-09/


  

 

 

 

 

MZV ČR - Výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a 
mezinárodních vztahů 

Dotaci lze poskytnout pro: 

 Nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty na podporu projektů v oblasti 
zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2017. 

 Podporovanými aktivitami jsou: Konference a semináře, diskusní fóra, summity, akce 
veřejné diplomacie. 

Oprávněný žadatel:  

 Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, 
školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, účelová zařízení 
registrovaných církví a náboženských společností, ústavy. 

Podání žádostí: do 30. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvu-
verejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_7.html 

 

MZV ČR - Výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými 
komunitami v zahraničí 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu projektů nestátních neziskových organizací, jejichž realizace bude ukončena v 
roce 2017. Projekty by měly být zaměřeny na spolupráci se zahraničím, na pomoc českým 
krajanským komunitám v zahraničí či uchování české jazykové a kulturní svébytnosti 
krajanských komunit v zahraničí. 

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Vědecké a výzkumné projekty, kulturní krajanské projekty a akce zaměřené na 

české krajanské komunity v zahraničí. 
- Tematicky zaměřené kulturní a jazykově vzdělávací aktivity zaměřené na české 

krajanské komunity v zahraničí. 

 

 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvu-verejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_7.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvu-verejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_7.html


  

 

Oprávněný žadatel:  

 Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, 
školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, účelová zařízení 
registrovaných církví a náboženských společností, ústavy. 

Podání žádostí: do 30. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvu-
verejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_6.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvu-verejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_6.htm
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvu-verejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_6.htm


  

 

 

 

 
 

 

IROP - Výzva č. 36 Stanice IZS 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

Oprávněný žadatel:  

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

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

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

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

Oprávněný žadatel:  

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

 

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


  

 

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

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

 

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.  

 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 

 

 

 

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


  

 

SFRB - Program 600 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 31. prosince 2016 

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

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

 Stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, 
výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících 
vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj 
specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných 
událostí. 

Oprávněný žadatel:  

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

 

http://www.sfrb.cz/programy/program-600/


  

 

Podání žádostí: do 31. ledna 2018 

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

 

SFRB - Program úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

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

Podání žádostí: do 31. prosince 2016 

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

 

IROP - Výzva č. 26 – eGovernment I 

Dotaci lze poskytnout na: 

 rozvoj elektronizace následujících resortních odvětví: 

- eCulture 
- eEducation 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS
http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-modernizaci-bytu-pro-obce/#c296
http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-modernizaci-bytu-pro-obce/#c296


  

 

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

fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS. 

Oprávněný žadatel:  

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

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

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

 

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 

 

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 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I
http://www.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


  

 

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 

 

ČEZ – Podpora regionů 2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory 
dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, 
sportu či životního prostředí.  

 Maximální výše příspěvku není stanovena 

 Oprávněný žadatel:  

 právnické osoby v ČR 

Podání žádostí: průběžně 

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

 

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 

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
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/oranzove-hriste.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html


  

 

IROP - Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech  

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy. 
 Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. 
 Výměna zdroje tepla pro vytápění. 
 Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody. 
  Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů. 
 Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje 

nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny. 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 30. listopadu 2016 

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

 

MMR - Územní plány 

Cílem podpory je: 

 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.  

Typ podporovaných operací:  

 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 

 

 

 

OP Zaměstnanost Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců 

Dotaci lze poskytnout na: 

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.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


  

 

 Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a 
soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, a dále zvýšit adaptabilitu 
starších pracovníků.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. 
- Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, 

Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, Ekonomické a právní kurzy, Technické 
a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.  

Oprávněný žadatel:  

 Obchodní korporace a společnosti, družstva, státní podniky, OSVČ a právnické osoby 
vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.  

Podání žádostí: od 31. srpna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz 

 

OP Zaměstnanost Výzva č. 67 Podpora sociálního podnikání 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání. Jedná se především o zaměstnávání osob z cílových skupin.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Podpora aktivit integračního sociálního podnikání, které musí naplňovat tyto principy 

a charakteristiky společensky prospěšného cíle - zaměstnávání a sociálního 
začleňování osob znevýhodněných na trhu práce nebo sociální prospěch:  
a) min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro 
zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít 
uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení 
práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná), 
b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku, 
c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců. 

- Ekonomický prospěch:  
- více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku nebo 
pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů, 
- nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích 
zakladatelích nebo zřizovatelích, 
- alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje 
se za posledních 12 měsíců realizace projektu. Environmentální prospěch - 
zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby.  
Místní prospěch: 
- přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky, 

https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz


  

 

- využívání přednostně místních zdrojů, 
- spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.  

Oprávněný žadatel:  

 osoba samostatně výdělečně činná, obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, 
komanditní společnost, s.r.o., a.s., evropská společnost, evropské hospodářské zájmové 
sdružení, družstva) a nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, 
ústavy, církevní právnické osoby, spolky).  

Podání žádostí: do 30. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz 

 

OP PIK Inovační vouchery - Výzva I 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

 Malé a střední podniky. 

Podání žádostí: do 31. května 2017 

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

 

OP PIK Služby infrastruktury - Výzva II 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zkvalitnění služeb podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity 
společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a 
mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových 
technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. 

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Aktivita b) provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis. 

https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz
http://www.czechinvest.org/inovacni-vouchery-vyzva-i
http://www.czechinvest.org/inovacni-vouchery-vyzva-i


  

 

- Aktivita c) rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a 
zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. 

- Aktivita d) výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude 
prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro 
podnikatelské subjekty. 

Oprávněný žadatel:  

 právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury 
(vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dále 
municipalita a vysoká škola nebo univerzita. 

Podání žádostí: do 30. září 2016 

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

infrastruktury-vyzva-ii 

 

 

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce (komunikace v cizích jazycích, 
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 

- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 
bezbariérovosti škol.  

- Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je 
prokazatelný nedostatek těchto kapacit.  

Oprávněný žadatel:  

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

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

http://www.czechinvest.org/sluzby-infrastruktury-vyzva-ii
http://www.czechinvest.org/sluzby-infrastruktury-vyzva-ii


  

 

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

 

MPSV - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

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

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

 

MŠMT - 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 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. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29
https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii


  

 

 

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

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

 

MŠMT - 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). 

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
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


  

 

 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. 

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: 

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
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


  

 

 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 - 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.  

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


  

 

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 

 

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 

 

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).  

 

 

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


  

 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

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

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

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

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

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

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

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

Oprávněný žadatel: Ostatní 

Podání žádosti: do 31. prosince 2016 

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

 

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

Dotace je určena: 

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

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

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

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

- Prevence školní neúspěšnosti - cílem aktivity je podpořit především žáky ze 
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování 

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


  

 

školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v 
rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. 

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

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

vyloučeným lokalitám.  

Podání žádostí: do 9. prosince 2016 

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

 

MŠMT - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu soutěží a přehlídek na úrovni okresních, krajských a ústředních kol a 
mezinárodních soutěží pořádaných v České republice především v přírodovědeckých a 
technických oborech v kalendářním roce 2017. Finanční podpora účasti žáků na 
mezinárodních soutěžích navazujících na předmětové soutěže a odborně tvůrčí soutěže v 
zájmovém vzdělávání v kalendářním roce 2017. 

 Z důvodu významu programů pro podporu nadané mládeže může dosáhnout dotace 
ministerstva až 100 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu. Dotace se poskytuje 
na základě rozhodnutí. V případě, že dotace u nestátních neziskových organizací 
přesáhne 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti, bude rozhodnutí o 
poskytnutí dotace obsahovat odůvodnění tohoto postupu. 

Oprávněný žadatel:  

 Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané v rejstříku 
škol a školských zařízení, územní samosprávné celky v samostatné působnosti a krajské 
úřady v přenesené působnosti, ostatní právnické osoby, například se jedná o nestátní 
neziskové organizace, vysoké školy, akciové společnosti.  

Podání žádostí: do 30. září 2016 u mezinárodních soutěží 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-
rozvojoveho-programu-a-dotacniho-programu 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-021-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-021-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-a-dotacniho-programu
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-a-dotacniho-programu


  

 

OP Zaměstnanost - Podpora inovačního prostředí 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací. Výzva podporuje čtyři oblasti, jejichž 
cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy: datové platformy, znalostní 
platformy (dále rozdělena na dvě podoblasti), akcelerátory/inkubátory a investice do 
impaktu. 

Oprávněný žadatel: 

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

 
Podání žádostí: do 30. listopadu 2016 

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

 

 

 

IROP - Výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

Oprávněný žadatel:  

 Obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.  

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

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

 

http://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL


  

 

IROP - Výzva č. 29 – Rozvoj sociálních služeb 

Dotaci lze poskytnout na: 

 infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby, konkrétně se jedná o nákup 
objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních 
objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a 
zkvalitnění zázemí stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, tj. osoby sociálně 
vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. 
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí mimo jiné pro 
centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, terapeutické 
komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, podporu 
samostatného bydlení, pečovatelskou službu, osobní asistenci, kontaktní centra, terénní 
programy apod.  

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: od 27. května 2016 do 27. října 2016 (kolová výzva) 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb 

 

IROP - Výzva č. 30 – Rozvoj sociálních služeb v SVL 

Dotaci lze poskytnout na: 

 infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby, konkrétně se jedná o nákup 
objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních 
objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a 
zkvalitnění zázemí stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, tj. osoby sociálně 
vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. 
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí mimo jiné pro 
centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, terapeutické 
komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, podporu 
samostatného bydlení, pečovatelskou službu, osobní asistenci, kontaktní centra, terénní 
programy apod. 

 Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument     Mapa sociálně 
vyloučených lokalit [MS Word, 923.14KB], který může sloužit jako návod pro výběr, do 
které z výzev na rozvoj sociálních služeb podnikání (29. výzva „Rozvoj sociálních služeb“ 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7dda8cb6-e2e7-40f4-bf1e-b56c971b012a/Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit.docx
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7dda8cb6-e2e7-40f4-bf1e-b56c971b012a/Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit.docx


  

 

nebo 30. výzva „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“) žadatel podá 
žádost o dotaci. 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: od 27. května 2016 do 27. října 2016 (kolová výzva) 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL 

 

OP Zaměstnanost -  Integrované územní investice (ITI) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci 
ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z 
cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v 
projektu. Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou 
skupinu bezplatná. V rámci výzvy není povoleno vybírat finanční poplatky od cílové 
skupiny projektu.  

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

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

Oprávněný žadatel: 

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

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL


  

 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a 
vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, fyzické osoby, které vedou 
účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jejichž převažujícím předmětem 
činnosti je poskytování vzdělávacích a poradenských služeb souvisejících se 
zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85), nestátní neziskové 
organizace. 

Podání žádostí: do 14. prosince 2018 

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

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 
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.  

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


  

 

 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 

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


  

 

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. 

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 

 

 

 

 

MŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5 

Dotaci lze poskytnout na: 

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


  

 

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

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

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_vyzva_5_2016 

 

MŽP - Národní program Životního prostředí - Výzva č. 6 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Odstraňování nelegálních skladů odpadů; 
- Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není 

původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo 
nápravné opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat) 
sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují 
rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie). 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 16. prosince 2016 

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

 

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


  

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

 Kraj 

Podání žádostí: do 31. prosince 2017 

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

 

OP ŽP - Výzva č. 37 Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Dotace je určena na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních 
a výstražných systémů na celostátní úrovni a na digitální povodňové plány. 

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování 

a modernizace měřicích stanic;  
- Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové 

služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování 
sdílených databází Povodňového informačního systému.  

Oprávněný žadatel:  

 Příspěvkové organizace 

Podání žádostí: do 31. srpna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/37-vyzva 

http://www.opzp.cz/vyzvy/31-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/37-vyzva


  

 

 

LIFE+ Podprogram klima (CCA, CCM i GIC) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Pilotní a ukázkové projekty, které přispívají k efektivnějšímu snižování znečištění ovzduší, 
zlepšují informovanost o možnostech a řešeních problémů v oblasti klimatu a jeho změn. Cílem 
projektů by měl být faktický dopad na informovanost a legislativu v oblasti klimatických změn.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Využití přírodních zdrojů, snížení uhlíkové stopy a zlepšení kvality ovzduší. 
- Zlepšení politiky ochrany ovzduší v rámci EU. 
- Začleňování otázky ochrany ovzduší v rámci veřejného i soukromého sektoru. 
- Podpora ochrany ovzduší na všech úrovních státní správy, včetně zapojení 

veřejnosti, neziskových organizací a regionálních subjektů. 

Oprávněný žadatel:  

 právnická osoba registrovaná v EU.  
 

Podání žádostí: do 7. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm 

 

LIFE+ Správa v oblasti životního prostředí a informování 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Pilotní a ukázkové projekty, které přispívají k efektivnějšímu snižování znečištění ovzduší, 
zlepšují informovanost o možnostech a řešeních problémů v oblasti klimatu a jeho změn. 
Cílem projektů by měl být faktický dopad na informovanost a legislativu v oblasti 
klimatických změn.  

 Podporovanými aktivitami jsou:  
- Využití přírodních zdrojů, snížení uhlíkové stopy a zlepšení kvality ovzduší. 
- Zlepšení politiky ochrany ovzduší v rámci EU. 
- Začleňování otázky ochrany ovzduší v rámci veřejného i soukromého sektoru. 
- Podpora ochrany ovzduší na všech úrovních státní správy, včetně zapojení 

veřejnosti, neziskových organizací a regionálních subjektů.  

Oprávněný žadatel:  

 právnická osoba registrovaná v EU.  
 

Podání žádostí: do 15. září 2016 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm


  

 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm 

 

MZe - Výstavba a zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací 

Dotaci lze poskytnout pro: 

 Obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel, a to na podporu výstavby nových 
vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a čistíren odpadních vod.  

 Podporovanými aktivitami jsou:   
- Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů; 
- výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a 

čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody; 
- výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod; 
- výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů; 
- dostavba kanalizačních systémů; 
- odstranění volných výustí realizací komplexního opatření, které řeší 

odkanalizování obce.  

Oprávněný žadatel:  

 Obce a svazky obcí. 

Podání žádostí: do 16. září 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-
hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/ 

 

Vinařský fond 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství, podpora marketingu a 
prodeje produktů.  

 Podporované aktivity: 
- Účast na výstavách vín. Podpora úhrady nákladů vynaložených na pronájem 

výstavních prostor poskytnutá výrobcům vína nebo organizaci (seskupení) výrobců 
vína, kteří se účastní přehlídek, soutěží a výstav vín konaných v roce 2016. 

- Výstavy, přehlídky, soutěže vín. Podpora úhrady nákladů vynaložených na 
pronájem prostor pro konání přehlídek, soutěží a výstav vín a jejich propagaci 
konaných od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017, a to místní výstavy vín, výstavy a soutěže 
regionální (výstavy přesahující svým významem rámec vinařské podoblasti), 
výstavy a soutěže s celorepublikovým významem. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/


  

 

- Školení, semináře, konference. Podpora úhrady nákladů na konání seminářů, 
školení a konferencí s vinařskou tematikou konaných od 1. 10. 2016 do 31. 3. 
2017, tj. pronájem prostor pro konání akce, odměny přednášejícím a pomocnému 
personálu a výroba podkladových materiálů, výdaje na propagaci akce. 

- Propagační akce s tematikou vína a vinařství. Podpora úhrady nákladů na 
pronájem prostor, odměny pro účinkující a propagaci akcí na rozvoj vinařské 
turistiky, a to akcí typu "otevřené sklepy," slavnosti vinobraní a dalších 
propagačních akcí s tematikou vinařství konaných od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017. 

Oprávněný žadatel:  

 Žádost o poskytnutí podpory může podat fyzická osoba, která má trvalý pobyt, a v případě 
podnikající fyzické osoby místo podnikání, na území ČR; právnická osoba, která má sídlo na 
území ČR; cizinec, který má bydliště v zahraničí, popřípadě místo pobytu v ČR. 

Podání žádostí: od 1. července do 15. srpna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.vinarskyfond.cz/cz/podpory 

 

MZe - Podpora restrukturalizace ovocných sadů 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.  

Oprávněný žadatel:  

 Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě. 

Podání žádostí: do 30. září 2016 

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

 

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

 Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. snížení emisí 
z dopravy, snížení hlukové zátěže a omezení světelného smogu prostřednictvím zavedení 
nízkoemisní zóny (dále jen „NEZ“), o jejichž výhodách bude seznámena široká veřejnost, a to na 

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


  

 

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. 
Závazná struktura studie proveditelnosti je definována Přílohou č. 2 této Výzvy.  

Oprávněný žadatel:  

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

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

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

 

OPŽP - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 
chráněných území 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

Oprávněný žadatel:  

 AOPK ČR, Správa jeskyní ČR, Správy národních parků. 

Podání žádostí: do 31. prosince 2016 

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

 

OPŽP - Posílit přirozené funkce krajiny  

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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


  

 

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

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 31. prosince 2016 

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

 

SFŽP -  Nová zelená úsporám 

Cílem podpory je:  

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

 majitelé rodinných domů 

Podání žádosti: do 31. prosince 2021 

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

 

SFŽP -  Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Cílem programu je: 

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

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

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


  

 

 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). 

 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).  

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/


  

 

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.  

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. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/18-vyzva


  

 

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 

 

 

IROP  - Výzva č. 25 Knihovny  

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. 

 

Oprávněný žadatel:  

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

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


  

 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že 
plní funkci krajské knihovny.  

Podání žádostí: do 31. prosince 2017 

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

 

 

 

IROP - Výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

 

Oprávněný žadatel:  

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

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

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

definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované 
centrum; 

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

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

 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:   

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

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


  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

infrastruktury  
 Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření, 

propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management.  
 Plánování, řízení a realizace opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, 

péče o krajinu, ochrany půd a lesů včetně biotopů, druhové rozmanitosti a sítě 
NATURA 2000  

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

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

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



  

 

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

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

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

 Společný fond malých projektů  

Předpoklady pro získání dotace: 

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

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

finančním zajištění projektu.  
 Projekt má dopad v dotačním území.  

Alokace prostředků: 

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

 Dotační sazba činí nejvýše 85 % všech způsobilých nákladů. 

Vhodní příjemci dotace a projektoví partneři na české straně: 

 orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace  
 vzdělávací instituce  
 nestátní neziskové organizace  
 hospodářské a profesní svazy a komory v rámci prioritních os 2, 3 a 4  
 evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)  
 podnikatelské subjekty u projektů v rámci prioritní osy 3  

Podání žádosti: do 31. prosince 2020 

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

 

Společný fond malých projektů  

Fond malých projektů bude zaměřen především na realizaci aktivit v oblasti setkávání, 
takzvaných projektů „people-to-people“. Jeho cílem je další zintenzivnění přeshraniční 
spolupráce ve všech oblastech společenského života. Malé projekty musí být realizovány 

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


  

 

alespoň jedním projektovým partnerem ze saské části programového území a alespoň 
jedním projektovým partnerem z české části programového území. Zapojení třetích subjektů 
nepocházejících z programového území je možné v postavení účastníků. 

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

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

Podporovaná opatření jsou především: 

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

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

informačních materiálů (minimálně v českém a německém jazyce) 
 Zpracování analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce 

Předpoklady pro poskytnutí dotace: 

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

 Společné plánování – např. pravidelné přípravné schůzky obou projektových partnerů 
 Společná realizace – projektové aktivity musí být společně obsahově a časově provázány 
 Společný personál – němečtí a čeští projektoví partneři poskytnou personál  

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

 

 

 

 

 

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

zpracování projektové žádosti nás neváhejte kontaktovat! 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. patří mezi největší společnosti v 
oblasti dotačního poradenství. Na trhu působí již 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/

