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SFDI - Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 
2015/2016 

Cílem projektu je výstavba a údržba cyklistických cest. Příspěvek pro rok 2015 lze poskytnout 
na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů stavební části akce 
při výstavbě cyklistické stezky nebo celkových uznatelných nákladů na údržbu cyklistické 
stezky, případně její části realizované v roce 2015 a 2016.  

Oprávněný žadatel:  

� obec jako vlastník cyklistické stezky, její organizační složka (např. městský obvod, 
městská či místní část) nebo příspěvková organizace zřízená obcí, které vykonávají 
správu majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí, pokud je akce, pro kterou 
příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti.  

Ukončení příjmu žádostí: 1. června 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-
prijemce/vyhlasujeme-ii-kolo-pro-podavani-zadosti-o-prispevek-na-cyklostezky-2015/ 

 

MV ČR – Bezpečnostní dobrovolník 

Cílem projektu Bezpečnostní dobrovolník je umožnit laické veřejnosti širší zapojení do 
zabezpečování veřejného pořádku. Obcím a jejich obyvatelům se nabízí podpora vybraných 
dobrovolnických aktivit, a to prostřednictvím institutu "bezpečnostního dobrovolníka". 
Smyslem projektu je vyjít vstříc iniciativám občanské společnosti a pomoci obcím vytvořit 
podmínky pro dobrovolnickou činnost jejich obyvatel, která přispěje ke zlepšení života v obci.  
 

Dotaci lze poskytnout na: 

� zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce ve městech a obcích, 
� pojistné, placené na základě pojistné smlouvy uzavřené obcí, kryjící odpovědnost za 

škodu na majetku nebo zdraví, kterou bezpečnostní dobrovolník při výkonu 
dobrovolnické činnosti způsobí sám nebo mu bude způsobena, 

� výdaje spojené s evidencí bezpečnostních dobrovolníků a s jejich přípravou pro výkon 
dobrovolnické činnosti, 

� výdaje spojené s pořízením materiálního vybavení nezbytného k zajišťování výkonu 
činnosti bezpečnostních dobrovolníků, 

� zpracování a tisk informačních materiálů týkajících se realizace dílčího projektu 
Bezpečnostní dobrovolník v rámci obce (dále též jen "projekt"), 

� náklady na organizaci setkání s veřejností (pronájem sálů, ozvučení). 

Ukončení příjmu žádostí: 31. května 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx 



 

 

MV ČR - Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v 
roce 2015 

Cílem programu je podpora a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního 
působení: 

Dotaci lze poskytnout na: 

� bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách; 
� prevence majetkové trestné činnosti, především prevence pouliční kriminality 

(vykrádání vozidel, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, vandalismus), prevence 
vykrádání obydlí, chat; 

� prevence majetkové trestné činnosti páchané na seniorech (přeplatky, legendy, PIN); 
� prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita; 
� prevence domácího násilí na zvlášť zranitelných obětech, prevence šikany; 
� osobní bezpečí dětí (např. setkání s cizí osobou); 
� prevence zneužívání návykových látek a hazardního hraní ze strany mládeže; 
� BESIP " se zaměřením na alkohol a návykové látky za volantem, problematika chodců 

a cyklistů; bezpečí seniorů na ulici a v silničním prostoru;  
� Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.  

Ukončení příjmu žádostí: 22. května 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-
vyhlaseni-programu-ministerstva-vnitra-v-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx 

 

Vláda ČR - I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve 
městech a obcích pro rok 2016 

Cílem Programu mobility je zajistit svobodný pohyb ve městech a obcích pro všechny skupiny 
obyvatelstva. Hlavního cíle Programu mobility je dosahováno prostřednictvím strategických 
cílů, kterými jsou: 
 

� bezbariérová dostupnost služeb veřejné správy, zdravotních a sociálních služeb, 
pracovních a vzdělávacích příležitostí a možností kulturního vyžití, 

� zlepšení přístupu všech obyvatel k veřejné dopravě, 
� zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce ve městech a obcích. 

Ukončení příjmu žádostí: 7. května 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/ 

 



 

 

 

Česko-německý fond budoucnosti - 2015: Hranice spojuje - Inovativní 
projekty na podporu užších vazeb mezi Čechy a Němci v pohraničí 

Cílem projektů je navazování přeshraniční spolupráce a k zesílení stávajících kontaktů novými 
formami partnerství. Vítá zejména setkávací projekty zacílené na Čechy a Němce žijící blízko 
sebe. Projekty se musejí uskutečnit v pohraničí nebo mít za téma zdejší život. Pohraničím je 
míněna oblast, jejíž sociální, kulturní a hospodářská situace je ovlivňována geografickou 
polohou v blízkosti česko-německé hranice. Tento vliv se předpokládá zhruba do vzdálenosti 
40 kilometrů. Podpořeny mohou být pouze inovativní projekty se zřejmým trvalým přínosem 
k rozvoji pohraničí. Projekty mohou mít rovněž podobu konferencí, seminářů, diskusních fór. 
U setkávacích projektů musí být počet Čechů a Němců vyvážený.  

U projektů předložených v rámci tématu roku je možno žádat o podporu až do výše 70 % 
celkových nákladů namísto obvyklých 50 %.  

Ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://fb.cz/aktuality/tema-roku/ 

 

 

 

 

MZ ČR - Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 

Cílem programu je částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním 
vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.  

Dotaci lze poskytnout na: 

� rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů, či orgánů ochrany přírody nebo 
zajišťující veřejný zájem s výměrou nad 5 ha.  

Výše dotace: do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za:  

� nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou 

• akumulace vody v krajině  

• retenční účinek při povodních  

• zajišťování sportovních a rekreačních účelů 

• zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky 

� péče o rybniční fond ve veřejném zájmu 

• odstraňování sedimentu z loviště 

� nařízená péče rozhodnutím orgánů ochrany přírody 

• zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů  

• omezení vysazování amura orgány ochrany přírody  

• omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy 



 

 

• omezení aplikace minerálních a organických hnojiv  

• další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody 

Ukončení příjmu žádostí: 31. července 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2015/zasady-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok.html 

 

SZIF - Platba pro mladé zemědělce 

Cílem této podpory je poskytnout žadateli finanční prostředky na počáteční dobu jeho 
podnikání v zemědělství. Na platbu mají nárok pouze příjemci jednotné platby na plochu 
(SAPS) po splnění všech podmínek. Platba se vypočte vynásobením hodnoty, která 
odpovídá 25 % platby v rámci režimu SAPS počtem způsobilých hektarů do maximální 
možné výše 90 ha po dobu nejvýše pěti let.  

Dotace je určena pro: 

Fyzická osoba:  

� poprvé zřizuje zemědělský podnik jako jeho vedoucí (nebo která již takový podnik 
zřídila v průběhu pěti let před prvním předložením žádosti o platbu SAPS v novém 
programovém období 2015 - 2020). Za zřízení zemědělského podniku se považuje 
zápis do Evidence zemědělského podnikatele a zároveň,  

� v roce, kdy je předložena první žádost o platbu SAPS v novém programovém období 
2015 - 2020, jí není více než 40 let. Bude posuzován rok narození žadatele, nikoliv den 
a měsíc.  

Obchodní korporace (právnická osoba):  

� ve které fyzická osoba (která splňuje výše uvedené podmínky pro mladého 
zemědělce), vykonává nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu, 
pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik v prvním 
kalendářním roce podání žádosti o platbu pro mladé zemědělce. Takovou osobou 
se rozumí většinový společník, nebo více fyzických osob splňujících podmínky 
mladého zemědělce a zároveň držících dohromady většinový podíl na kapitálu 
obchodní korporace. Za takovou osobu se naopak nepovažuje status tzv. tichého 
společníka. 

Ukončení příjmu žádostí: 15. května 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ČRA - Evropský rok pro rozvoj 2015 (EU) – vzdělávání 

Cílem dotačního titulu „Evropský rok pro rozvoj 2015 (EU) - vzdělávání" je podpora projektů, 
která se pod hlavičkou Evropského roku pro rozvoj 2015 (EYD 2015) zaměří na oblast 
globálního rozvojového vzdělávání a vzdělávání mládeže o zahraniční rozvojové spolupráci 
ČR (ZRS ČR) a rozvojové spolupráci Evropské unie (ZRS EU). Tento dotační titul rovněž může 
podpořit aktivity neformálního (volnočasového) vzdělávání ve výše uvedených oblastech.  

Oprávněnými žadateli jsou:  

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a 
náboženských společností, nadace a nadační fondy, další právnické osoby, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a 
sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové 
služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán 
rozhodne, územní samosprávné celky.  

Maximální výše dotace: 400 000 Kč, maximální podíl dotace: 100 % celkových způsobilých nákladů.     

Ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.czda.cz/cra/dotace/vyhlaseni-
peti-dotacnich-vyberovych-rizeni-k-evropskemu-roku-pro-rozvoj-2015-eyd2015.htm 

 

MŠMT -  Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní 
rok 2015/2016 

Cílem programů je podpora soutěží a přehlídek na úrovni okresních, krajských, ústředních kol 
a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice a finanční zajištění účasti žáků na 
mezinárodních soutěžích, navazujících na předmětové soutěže a soutěže odborně tvůrčí v 
zájmovém vzdělávání.   

Účelem programů je rovněž: 

� zajistit rozvoj a financování soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy a 
hospodárně využívat finančních prostředků státního rozpočtu určených pro soutěže, 

� dosáhnout větší návaznosti na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro 
zvýšení zapojení dětí, žáků a studentů do této formy zájmového vzdělávání s ohledem 
na celospolečenské požadavky, 

� podpořit motivaci pedagogických pracovníků a žáků při realizaci soutěží. 

Ukončení příjmu žádostí: pro projekty pořádané v ČR do 5. května 2015, pro účast a 
pořádání v mezinárodních soutěžích do 30. září 2015.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/file/35025/ 

 



 

 

MŠMT - OP VK - Prioritní osy 1 " Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Cílem prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s 
důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu 
práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. 

Dotaci lze poskytnout na: 

� Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. 
� Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. 

 
Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, 
které si školy podle svých požadavků v aplikaci Benefit7 vyberou a tím si 
projektovou žádost sestaví. Škola si může vybrat každý typ šablony/kombinaci 
typů šablon v libovolném počtu.  

Šablony klíčových aktivit:  

� Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 
� Zahraniční jazykový kurz pro učitele 
� Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a 

technických předmětů v zahraničí 
� Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Výše finanční podpory na 1 projekt: min. 200 000 Kč – max. 1 000 000 Kč 
Výše finanční podpory na individuální projekt ostatní činí 100 % způsobilých výdajů 
projektu. 

Ukončení příjmu žádostí: 22. května 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

http://www.opvk.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=223018&slozka=10&xsekce=22301
8&aktualni=aktualni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


