
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY 

• IROP  - Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání + IROP Výzva č. 15 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality – 22. 4. 2016 

• IROP - Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech – 30. 11. 2016 

• OPŽP - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie – 15. 4. 2016 

• IROP – Výzva 18. Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy – 29. 4. 2016 

 

PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY 

• OP Zaměstnanost - Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku 
pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu – 30. 4. 2017 

• SFDI - Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 20. 1. 2016 

• MMR - Národní program podpory cestovního ruchu - Cestování dostupné všem – 15. 
1. 2016 

• MMR - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách 
městských a obecních úřadů - 15. 1. 2016 

• MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova – 15. 1. 2016 

• MMR - Územní plány- 31. 3. 2017 

• MPSV - OP Zaměstnanost - Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů - 
31. 12. 2016   

• MFČR - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v 
okolí velkých měst - 15. 1. 2016 

• 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  

• IROP -  Sociální podnikání + Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality – 29. 2. 2016 

• OP Zaměstnanost - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na 
trh práce pro nejohroženější skupiny – 30. 6. 2016 

• MMR - EUROKLÍČ 2016 – 15. 1. 2016 

• OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti 
sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí – 31. 1. 2016  

• MMR- Podpora bydlení 2016 - Podporované byty - 15. 1. 2016 

• Op Zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti cílových skupin – 29. 2. 2016 

• IROP Výzva č. 7 - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování – 31. 3. 2016 

• MMR - Podpora bydlení 2016 - Bytové domy bez bariér – 15. 1. 2016 

• SFŽP -  Nová zelená úsporám – 31. 12. 2021 

• MMR - Podpora bydlení 2016 - Regenerace sídlišť - 15. 1. 2016 

• MMR - Podpora bydlení 2016 - Olověné rozvody - 15. 1. 2016 

• OPŽP - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov – 5. 1. 2016 

• OPŽP - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod – 5. 1. 2016 

• SFŽP -  Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích – 31. 12. 2016 

• OPŽP - Rekultivace staré skládky – 5. 1. 2016 

• OPŽP - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 5. 1. 2016 

• OPŽP - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství – 5. 1. 2016 

• IROP - Revitalizace vybraných památek – 31. 1. 2016 

• SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace pro rok 2016 - 15. 1. 2016 
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IROP  - Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  +  IROP Výzva č. 
15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 22. dubna 2016 

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

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

 

 

 

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 

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

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

  

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: do 15. dubna 2016 

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

 



  

 

 

IROP – Výzva 18. Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 

Dotaci lze poskytnout na: 

Bezpečnost dopravy: 

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

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

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

Cyklodoprava: 

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

 

Podání žádostí: do 29. dubna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:   

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

 



  

 

 

 

 

 

 

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

Dotaci lze poskytnout na: 

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

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

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

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádosti: do 30. dubna 2017 

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

 

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

Cílem podpory je:  

� poskytnout příspěvek na vybranou akci při výstavbě cyklistické stezky nebo na údržbu 
cyklistické stezky, případně její části realizované v roce 2016.  

� v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a za podmínky, 
že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, bude moci být příspěvek 
poskytnut až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů akce. 

� cyklistická stezka, pro kterou se příspěvek z rozpočtu SFDI žádá, nesmí být využívána 
k podnikatelským účelům a příjemce musí zajistit, aby cyklistická stezka mohla být po 



  

 

 

dobu minimálně 8 let od chválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany SFDI 
bezplatně užívána k účelu, ke kterému je určena. 

Oprávněný žadatel:  

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

příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti. 

Podání žádosti: do 20. ledna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.sfdi.cz/poskytovani-
prispevku/aktualne/ 

 

MMR - Národní program podpory cestovního ruchu - Cestování dostupné všem 

Cílem podpory je:  

� Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického 
zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, 
jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně 
marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. 

� Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního 
a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných 
stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).  

� Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky 
postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit 
cestovního ruchu.  

� Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel.  

Oprávněný žadatel:  

� podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky: právnická nebo fyzická 
osoba provozující živnost dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
případně jiného předpisu;  

� podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat 
finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele; 
- obec (vyjma statutárního města).  

Podání žádosti: do 15. ledna 2016 
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-
cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-
ruchu-(2010-201 
 



  

 

 

MMR - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v 
budovách městských a obecních úřadů 

Cílem podpory je:  

� zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v 
budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou 
náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. 
� Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou 
službou - podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na odstraňování bariér 
při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, 
bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a 
aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.  
� Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních 
úřadů - podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na odstraňování bariér při 
vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové 
úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace 
zdvižných a transportních technologií a systémů.  

Oprávněný žadatel:  

� Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě 
projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny.  

Podání žádosti: do 15. ledna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-
cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-
budovach-pro-rok-2016 

 

 

 

 

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Cílem podpory je:  

� Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  
� Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 
� Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
� Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
� Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací 



  

 

 

Oprávněný žadatel:  

� U dotačního titulu č. 1 je účastníkem podprogramu - obec, která získala ocenění 
Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže 

� U dotačního titulu č. 2 je účastníkem podprogramu - obec do 3000 obyvatel, včetně 
(k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít 
zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument nebo svazek 
obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že 
žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více 
obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený 
strategický rozvojový dokument.  

� U dotačního titulu č. 3 je účastníkem podprogramu - obec do 3000 obyvatel, včetně 
(k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít 
zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument nebo Svazek 
obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí mít 
zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový 
dokument. 

� U dotačního titulu č. 4 je účastníkem podprogramu - obec do 3000 obyvatel, včetně 
(k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít 
zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, nebo 
svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, 
že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území 
více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí 
schválený strategický rozvojový dokument.  

� U dotačního titulu č. 5 je účastníkem podprogramu - obec do 3000 obyvatel, včetně 
(k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít 
zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.  
  

Podání žádosti: do 15. ledna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-
cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-
roce-2016 

 

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 

 

 

 

MPSV - OP Zaměstnanost - Systémové projekty na podporu rovnosti žen a 
mužů  
Cílem programu je aktivně řešit současné problematické jevy na trhu práce v ČR spojené s 
nerovnostmi žen a mužů a provést osvětu společnosti týkající se rovnosti žen a mužů v 
gesčních oblastech OSS (organizační složky státu).  

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

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

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

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

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

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

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

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

Oprávněný žadatel: Ostatní 

Podání žádosti: do 31. prosince 2016 

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

 

 

 



  

 

 

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

Cílem podpory jsou:  

� Finanční prostředky státního rozpočtu jsou účelově určeny na úhradu nákladů 
stavební, případně technologické části stavby, přičemž platí zásada, že se jedná o 
samostatné funkční celky, které budou také ve stanoveném termínu v souladu s 
právními předpisy uvedeny do provozu.  

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

� Vzhledem k omezeným možnostem státního rozpočtu v rozpočtovém období 2016 
nelze do státního rozpočtu zařadit akce (projekty) na výstavbu nového školského 
zařízení. Dotaci nelze poskytnout na již dokončenou akci, nebo kde není prokázáno 
zajištění plného financování. 

Oprávněný žadatel:  

� Plně organizované ZŠ zřizované obcemi. 
 

Podání žádosti: do 15. ledna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213 

 

 

 

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 
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 



  

 

 

� Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí 

Předpoklady pro poskytnutí dotace: 

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

� Společné plánování – např. pravidelné přípravné schůzky obou projektových partnerů 

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

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

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

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

 

 

 

IROP -  Sociální podnikání + Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality 

Dotaci lze poskytnout na: 

� Vznik nového sociálního podniku  
� Personální a produkční rozšíření sociálního podniku  
� Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a současně musí 

realizovat alespoň jednu z následujících aktivit:  
� rozšíření nabízených produktů a služeb,  
� rozšíření prostorové kapacity podniku,  
� zavedení nových technologií výroby, 
� zefektivnění procesů podniku, 
� zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. 

� Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských 
aktivit OSVČ. 

Oprávněný žadatel:  

� Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, NNO, církevní organizace 

Podání žádosti: do 29. února 2016 



  

 

 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-12-Socialni-podnikani 

nebo http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-11-Socialni-
podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality 

 

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

Cílem podpory je:  

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

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

"prokázání impaktu".  
� V kategorii "B" jsou podporovanými fázemi "realizace a implementace" a "růst a 

scaling". 

Oprávněný žadatel:  

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

 
Podání žádosti: do 30. června 2016 

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

 

 

MMR - EUROKLÍČ 2016 

Cílem podpory je:  

� zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných 
sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena 
jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. 

� podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve 
vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a 
údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce. 



  

 

 

Oprávněný žadatel:  

� Neziskové organizace v ČR 

Podání žádosti: do 15. ledna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-
cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-
budovach-pro-rok-2016 

 

OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních neziskových organizací, 
zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných 
příležitostí 

Cílem podpory je:  

� Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím 
vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního 
řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO může být 
realizováno prostřednictvím následujících aktivit:  

- Podpora rozvoje zastřešujících organizací  
- Posílení metodické podpory a poradenství vůči členským organizacím  

Oprávněný žadatel: 

� zastřešující organizace, které mají právní formu členské korporace podle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (pro účely této výzvy spolek nebo zájmové sdružení 
právnických osob); samy se prezentují jako zastřešující organizace NNO; vznikly jako 
trvalé uskupení (nikoliv jako dočasné); vykonávají činnost (obor) v oblasti sociálního 
začleňování (investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, zejména s cílem zvýšení 
uplatnitelnosti osob ve společnosti a na trhu práce), tj. zejména v oblasti sociálních 
služeb, včetně neformální péče, služeb pro rodiny a děti, sociálního podnikání, 
sociální práce, komunitní sociální práce a sociálního bydlení. V rámci výzvy nebudou 
podporovány zastřešující oborové organizace, které se zabývají pouze či převážně 
volnočasovými či zájmovými aktivitami; mají nejméně 15 samostatných členů z řad 
nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO") působících v oblasti sociálního 
začleňování; nemají nad sebou další oborově zaměřené zastřešující organizace v 
rámci České republiky; působí na území České republiky; mají stanovená a zveřejněná 
kritéria, které zájemce o členství musí splnit, aby se mohl stát členem; poskytují 
služby především svým členům či hájí jejich zájmy; prokazatelně působí v oboru po 
dobu minimálně 2 let před podáním žádosti v rámci výzvy, tato podmínka je splněna i 
v případě fungování neformální platformy či skupiny, v rámci které jsou zastoupeny 
NNO; ke dni podání žádosti platí jejich členové členské příspěvky, kterými je činnost a 
správa zastřešující organizace alespoň částečně financována; mají zavedeny 
demokratické mechanismy rozhodování a tvorby názorů uvnitř zastřešující organizace 



  

 

 

a jsou otevřeny vůči oborové komunitě; mají minimálně 1 zaměstnance na min. 0,2 
úvazku, který činnost jejich členů organizuje a řídí.  

Podání žádosti: do 31. ledna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9381/ 

 

MMR Podpora bydlení 2016 - Podporované byty 

Cílem podpory je:  

� vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování 
sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku - seniory a pro osoby, 
které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich 
nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. 
� Pečovatelský byt -  zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, 
aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně 
umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.  
� Vstupní byt - zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby 
jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. 
� Komunitní dům seniorů (KoDuS) - zajištění sociálního nájemního bydlení pro 
osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a 
nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu 
sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní 
nezávislosti každého jedince.  

Oprávněný žadatel:  

� Příjemcem dotace u dotačního titulu je právnická osoba (včetně obcí). Příjemcem 
dotace u dotačního titulu Vstupní byt (viz níže) nemůže být obec nebo spolek, aby 
nedošlo k překryvu s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP).  

Podání žádosti: do 15. ledna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-
bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-
podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu 

 

OP Zaměstnanost - Podpora zaměstnanosti cílových skupin 

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. 

� V rámci této výzvy budou podporovány především 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:  

� Vzdělávací a poradenské instituce  
� Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od 

data vyhlášení výzvy.  
 

Podání žádosti: do 29. února 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9773/ 

 

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

Cílem podpory jsou:  

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

Cílem programu je: 

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

Oprávněný žadatel:  

� kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 



  

 

 

zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové 
organizace, církve, církevní organizace.  

Podání žádosti: od 30. 10. 2015 do 31. 3. 2016 

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

 

 

 

MMR - Podpora bydlení 2016 - Bytové domy bez bariér 

Cílem podpory je:  

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

Oprávněný žadatel:  

� Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství 
vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v 
bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.  

 
Podání žádosti: do 15. ledna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-
bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-
podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/Podprogram-Podpora-vystavby-technicke-infrastruktu 

 

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/ 

 

MMR - Podpora bydlení 2016 - Regenerace sídlišť 

Cílem podpory je:  

� Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného 
prostředí.  

� Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:  
� sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy, postavenými v 
období od roku 1945 do roku 1990, o celkovém počtu nejméně 150 bytů; úpravami 
práce, směřující k postupné regeneraci stávajících sídlišť ve víceúčelové celky;  

� Uznatelné jsou práce zahrnující:  
� výstavbu a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace či 
vybudování místních komunikací a cyklistických stezek, včetně řešení bezpečnosti - 
retardéry, zpomalovací prvky; vybudování protihlukových stěn, vybudování 
odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla 
zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu 
nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových 
dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení 
kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, realizace místních 
protipovodňových opatření, opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště (kamerové 
systémy), a s tím související projektové práce;  
� úpravu veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských 
hřišť a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová stání včetně 
podzemních, úpravy a budování veřejných sportovních a rekreačních ploch, a s tím 
související projektové práce.  
� jako doplňková aktivita budou podporovány úpravy ploch veřejné zeleně 
spojené s výsadbou stromů a zatravněním.  

Oprávněný žadatel:  

� oprávněným žadatelem je obec 



  

 

 

 
Podání žádosti: do 15. ledna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-
bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-
podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/Podprogram-Podpora-regenerace-panelovych-sidlist 

 

MMR - Podpora bydlení 2016 - Olověné rozvody  

Cílem podpory je:  

� je zkvalitnění bytového fondu snížením obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek 
vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů 
Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v 
pitné vodě. Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu 
stanoví minimální požadavky pro vodu určenou pro lidskou spotřebu a hodnota 
ukazatele pro obsah olova v litru pitné vody je max. 10 mg. 

Oprávněný žadatel:  

� Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství 
vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v 
bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo. 

 
Podání žádosti: do 15. ledna 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-
bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-
podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/Podprogram-Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvo 

 

OPŽP - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

Cílem programu jsou: 

� 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, příspěvkové organizace, veřejnoprávní organizace, 
vysoké školy a školská zařízení.  

Podání žádosti: do 5. ledna 2016.  

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



  

 

 

OPŽP - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a 
podzemních vod  

Cílem programu jsou: 

� Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v 
aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a 
intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace 
odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány). 
Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.  

Oprávněný žadatel:  

� Obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z 
více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Podání žádosti: do 5. ledna 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/21-vyzva 

 

SFŽP -  Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Cílem programu je: 

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

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

� Zakládání a obnova vegetačních a přírodních prvků (včetně odstranění nefunkčních 
přírodních prvků, zeleně a realizace nových), s tím přímo související výstavba či 
rekonstrukce nezpevněných pěších komunikací, drobných stavebních objektů, 
pořízení a instalace mobiliáře.  

� Péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více 
let (maximálně 3 roky), včetně pořízení nezbytného technického vybavení. 

� Revitalizace a úprava vodních toků a vodních ploch. 
� Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných 

prostranstvích a následná rekultivace těchto ploch v souladu s daným venkovským 
prostředím. 

� Realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.  

Oprávněný žadatel:  

� Obce oceněné titulem "Zelená stuha" (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku). 
Obce oceněné titulem "Zelená stuha ČR" (výherci celostátního kola soutěže).  
 



  

 

 

Podání žádosti: do 31. prosince 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.sfzp.cz/clanek/801/2678/vyzva-
c-6-2015---zlepseni-funkcniho-stavu-zelene-ve-mestech-a-obcich/ 

 

OPŽP - Rekultivace staré skládky 

Cílem programu jsou: 

� Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených), a to těch 
skládek, na které byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz 
skládky byl ukončen před účinností zákona 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a 
způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.  

 
Oprávněný žadatel:  

� Kraje, obce a města, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, 
příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké 
školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské 
organizace, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – 
podnikající.  

Podání žádosti: do 5. ledna 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/24-vyzva 

 

OPŽP - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

Cílem programu jsou: 

� Projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25 % s 
takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat, nebo nejsou k 
materiálovému využití vhodné. Jedná se především o vedlejší produkty živočišného 
původu a odpad z kuchyní a stravoven. Podporována bude jak výstavba bioplynové 
stanice pro zpracování bioodpadů, tak i vybavení či modernizace bioplynové stanice.  

 
Oprávněný žadatel:  

� Kraje, obce a města, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, 
příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké 
školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské 
organizace, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – 
podnikající.  

Podání žádosti: do 5. ledna 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/23-vyzva 



  

 

 

OPŽP - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

Cílem programu jsou: 

� Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně 
výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody 
v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.  

� Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících 
objektů sloužících veřejné potřebě.  

Oprávněný žadatel:  

� Obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z 
více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Žadatelem o 
podporu musí být vždy hlavní vlastník vodohospodářské infrastruktury. Cílovým 
územím je území celé ČR. 

Podání žádosti: do 5. ledna 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/22-vyzva 

 

 

 

 

IROP - Revitalizace vybraných památek 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

� Typ podporovaných operací:  
- Obnova památek  
- Restaurování části památek a mobiliářů 
- Odstraňování přístupových bariér 
- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 
- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a   
  depozitářů 
- Digitalizace památek a mobiliářů 
- Obnova parků a zahrad u souboru památek 
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a  
   technologického zázemí 



  

 

 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádosti: do 31. března 2016 

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

 

 

 

 

SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016 

Cílem programu jsou: 

� Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace:  

- bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů podél autobusových zastávek, 
včetně vlastních autobusových zálivů, 

- výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce 
- výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, 

které jsou součástí bezbariérové trasy,  
- nasvětlení přechodů - světelného signalizačního zařízení řídícího provoz 

samostatného přechodu pro chodce, bezpečnostních prvků na vozovce  
 

� Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů EU. O příspěvek lze požádat i na 
akce již započaté. 

Oprávněný žadatel:  

� stát, resp. jeho organizační složka, státní organizace, která hospodaří s majetkem ve 
vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, příspěvková organizace, která 
vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, obec, resp. její organizační složka (např. 
městský obvod, městská či místní část), příspěvková organizace, která vykonává 
správu majetku ve vlastnictví obce.  

Podání žádosti: do 15. ledna 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.sfdi.cz/poskytovani-
prispevku/aktualne/ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 


