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MŠMT - Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového
chování na rok 2016
Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů programů v oblasti
prevence rizikového chování:
Certifikované programy dlouhodobé všeobecné, selektivní a indikované primární
prevence rizikového chování.
Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb.
Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání
odborné či laické veřejnosti.
Oprávněný žadatel:
právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení,
právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o
církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
schválené usnesením vlády č. 92/2010 částí I. písm. d) také jiná právnická osoba,
jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzická
osoba, která takové služby poskytuje.
Podání žádosti: do 30. září 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialniprogramy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro

MŠMT - Inkluzivní vzdělávání
Podporované aktivity se, zaměřují na podporu inkluze v oblasti předškolního vzdělávání a na
podporu realizace proinkluzivních opatření především s ohledem na romské děti a žáky a
děti a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Žadatel
musí zvolit alespoň jedno ze dvou témat.
Předškolní vzdělávání:
Téma má za cíl jednak podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a
kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, ale také podpořit děti i rodiče v
rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Aktivity, které tohoto chtějí
docílit, se zaměřují na rozvoj dětí v rámci předškolních center, spolupráci
pedagogů/pedagožek MŠ s rodiči, ale i se sociálními či zdravotními službami.

Prevence školní neúspěšnosti:
Cílem tématu je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a
kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému
odchodu těchto žáků ze vzdělání. Aktivity se zaměřují na podporu pedagogických i
nepedagogických pracovníků a rodičů. Rozvíjí spolupráci mezi mnohými aktéry ve
vzdělávání. Mimo to cílí také na podporu mimoškolních aktivit žáků v rozvoji
klíčových kompetencí a gramotností.
Oprávněný žadatel:
Veřejné vysoké školy uskutečňující studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu
regulovaného povolání pedagogického pracovníka
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní
neziskové organizace):spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo
nadační fond, registrovaná církev
Příspěvkové organizace (které nejsou zřízené organizačními složkami státu)
Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského
zařízení zapsaná ve školském rejstříku)
Územní samosprávné celky
Dobrovolné svazky obcí
Podání žádosti: do 30. listopadu 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/vyzva-c-02-15-006-inkluzivni-vzdelavani-v-prioritni-ose-3-op

MV ČR - Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků
Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru ČR
Cílem podpory je:
Získávání a zdokonalování znalostí, dovedností a návyků v oblasti tělesné nebo
střelecké přípravy potřebných pro výkon služby a pro získávání a udržování fyzické
kondice.
Regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně pohybových
aktivit.
Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží pořádaných v oboru
působnosti Ministerstva vnitra.
Pořádání vlastních místních, regionálních, celostátních i mezinárodních sportovních
soutěží.
Prezentace a propagace Ministerstva vnitra a Policie ČR nebo Hasičského
záchranného sboru ČR na veřejnosti i uvnitř Ministerstva vnitra a Policie ČR nebo
Hasičského záchranného sboru ČR.
Prezentace a propagace Ministerstva vnitra a Policie ČR nebo Hasičského
záchranného sboru ČR na veřejnosti i uvnitř Ministerstva vnitra a Policie ČR nebo
Hasičského záchranného sboru ČR.

Reprezentace sportovních organizací Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru
ČR v mezinárodních hasičských nebo policejních sportovních organizacích zejména
USPE (Evropská sportovní policejní unie), USIP (Světová policejní sportovní unie), ESP
(Evropská sportovní federace) a CICSP (Světová hasičská cyklistická federace).
Podpora přípravy a účasti reprezentačních výběrů resortu na mezinárodních
sportovních soutěžích vyhlašovaných USIP, USPE (mistrovství Evropy a mistrovství
světa), ESP (Evropská sportovní federace) a CICSP (Světová hasičská cyklistická
federace).
Spolupráce s Ministerstvem vnitra v oblasti sportu v oboru jeho působnosti v rámci
tělovýchovných a sportovních akcí a případně i v oblasti přípravy státní sportovní
reprezentace.
Podpora činnosti v regionech (např. sdruženými subjekty) ve výši minimálně 70 %
poskytnuté dotace.
Oprávněný žadatel:
Příjemci podpory mohou být nestátní neziskové organizace, které deklarují
tělovýchovnou a sportovní činnost potřebnou pro příslušníky a zaměstnance resortu
a mají působnost a pokrytí (např. sdruženými subjekty) na celém území ČR (tj. v
každém kraji).
Podání žádosti:do 30. září 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-verejne-prospesneho-programu-pro-rok-2016.aspx

Fond Ústeckého kraje 2015
Cílem podpory je:
Hlavním účelem Fondu je vyčlenění finančních prostředků na zabezpečení
financování akcí a činnosti organizací, které nelze financovat v rámci dotačních
programů Ústeckého kraje, nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se
zejména o zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého
kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:
podpora akcí regionálního významu, podpora činnosti neziskových organizací a
finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí,
podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se
okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov.
Oprávněný žadatel: příjemcem příspěvku může být právnická a fyzická osoba.
Podání žádosti: do 31. prosince 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:
http://www.kr-ustecky.cz/fond%2Dusteckeho%2Dkraje%2D2015/d-1687122/p1=204744

MK ČR - Podpora integrace příslušníků romské menšiny
Cílem podpory jsou:
umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny, koncerty, přehlídky, festivaly),
kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (např. semináře, přednášky, besedy),
odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a
historii,
dokumentace romské kultury,
ediční činnost (neperiodické publikace),
kulturní akce směřující k potírání negativních projevů extremismu, rasové a
národnostní nesnášenlivosti a xenofobie.
Oprávněný žadatel:
právnické osoby, vyjma státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem
kultury, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních
menšin (zejména romské menšiny) nejméně jeden rok.
Podání žádosti: do 23. září 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mkcr.cz/cz/kulturnidedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnichrizeni-na-rok-2016-263945/

ESF ČR - OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání
Cílem podpory je:
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání " integrační sociální podnik.
Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro
zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu
principy sociálního podnikání.
Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců
sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
Oprávněný žadatel:
Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ
Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
Podání žádosti: do 30. listopadu 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9198/

ESF ČR - OP Zaměstnanost - Mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže
Poskytování příspěvků je zaměřeno na mezinárodní mobilitu znevýhodněné mládeže, která
zahrnuje vzdělávání, motivační aktivity, zahraniční stáže, poradenství a následnou podporu
po návratu do České republiky pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání a odbornou
přípravu pro cílovou skupinu.
Oprávněný žadatel:
vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologické poradny,
agentury práce
nestátní neziskové organizace,
kraje a obce a jimi zřizovaným organizace
Podání žádosti: do 30. října 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9189

SZIF - Investice do zemědělských podniků
Cílem podpory jsou:
Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se
týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní).
Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou
produkci.
Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském
podniku.
Investice do nákupu zemědělských nemovitostí.
Oprávněný žadatel:
Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují
definici zemědělského podnikatele.
Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn
zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony
nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí
prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
Podání žádosti: do 12. října 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:
https://www.szif.cz/cs/prv2014-411

SZIF - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Provozní náklady spolupráce. Přímé náklady na konkrétní projekty (včetně investic, pokud
nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku).
Oprávněný žadatel:
Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat
podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden
subjekt musí být výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím
potravinářského podnikatele nebo výrobce krmiv.
Jednotlivému výrobci potravin nebo výrobce krmiv, který má k vývoji nového
produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní
prostředky.
Podání žádosti: do 12. října 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1622

SZIF - Lesnická infrastruktura MPSV
Cílem podpory je:
Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů
a technického vybavení. Nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových
způsobilých výdajů.
Oprávněný žadatel:
Fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo
jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí
nebo jejich svazků.
Podání žádosti: do 12. října 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:
https://www.szif.cz/cs/prv2014-432

PGRLF - Technika a technologie pro lesní hospodářství
Cílem podpory jsou:
investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů
prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích,
omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro
výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu
lesních dřevin.

Oprávněný žadatel:
Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich
svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví:
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí
nebo jejich svazků.
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být příjemcem rovněž
fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví.
Podání žádosti: do 12. října 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:
http://www.pgrlf.cz/nakup_techniky/program_naktech.php

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020
Prioritní osa 1 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení
rizik. Koncepční protipovodňová ochrana. Přeshraniční investice do výstroje a
vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a
komunikačních platforem vč. nezbytných 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 podpora účinného
využívání zdrojů. Přeshraniční opatření na zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a
útvarů podzemních i povrchových vod v přeshraničních povodích.
Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního
dědictví,
uměleckých
objektů
a
kulturních
projektů.
Opatření
na
podporu
kulturního
a
přírodního
cestovního
ruchu.
Opatření na rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní
infrastruktury. Společný vývoj koncepcí a produktů a realizace společných
marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro
společný management. Společné plánování, přeshraniční management a realizace
společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu,
ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000.
Prioritní osa 3 - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k
získávání dovedností a do celoživotního učení.
Opatření předškolního vzdělávání. Podpora environmentálního vzdělávání a
ekologického povědomí. Zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních
kompetencí. Podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání.
Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a

kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření
pro přenos vzdělávání.
Kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí a podniků za účelem
přenosu know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, budování a
rozšiřování akademických kooperačních sítí a podpora mobility.
Prioritní osa 4 - Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných
stran a přispívání k účinné veřejné správě.
Udržitelná, partnerská spolupráce. Společný fond malých projektů na podporu
mezikulturního dialogu a spolupráce.
Oprávněný žadatel:
Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace.
Nestátní a neziskové organizace.
ESÚS.
Vzdělávací instituce.
Hospodářské a profesní svazy a komory.
Podání žádosti: do 31. prosince 2020
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2015-0424-genehmigt_2015-06-11-Program_spoluprce_cs.pdf

V případě zájmu o podrobnější konzultaci k podmínkám jednotlivých programů
posouzení vhodnosti Vašeho projektovému záměru nás neváhejte kontaktovat!
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. patří mezi největší společnosti v
oblasti dotačního poradenství. Na trhu působí již 20 let. Pro své klienty zprostředkovala
dotace na projekty za více jak 5,5 mld. Kč.
www.rra.cz
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240
E-mail: rra@rra.cz

