
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY 

 
IROP - Výzva č. 72 Cyklodoprava II 
IROP - Výzva č. 9 Územní studie 
MO ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 
OP Zaměstnanost - Výzva č. 058 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a 
asociace ÚSC) 
Ústecký kraj - Výzva Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 
OP ŽP - 61. výzva, PO 5, SC 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 
veřejných budov 
OP ŽP - 68. výzva, PO 3, SC 3.1 - Prevence vzniku odpadů 
OP ŽP - 70. výzva, PO 5, SC 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie 
OP ŽP - 76. výzva, PO 3, SC 3.3 - Rekultivace staré skládky 
OP ŽP - Výzva č. 77,  Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 
OP ŽP - 85. výzva, PO 3, SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
Národní program Životní prostředí - Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů 
Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2017: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů 
MPSV - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 
MŠMT - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 
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PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
Vláda - I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 
2018 - 12. 5. 2017 
IROP - Kybernetická bezpečnost – 30. 6. 2017 
IROP - Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání – 31. 12. 2017 
IROP - Výzva č. 36 „Stanice integrovaného záchranného systému"- 31. 12. 2017 
Nadace ČEZ -  Oranžové hřiště- průběžně 
Nadace ČEZ - Podpora regionů- průběžně 
Nadace ČEZ - 1. kolo grantového řízení Stromy – do 31. 7. 2017 
OP Zaměstnanost - Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku 
pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu- 30. 6. 2017 
IROP Výzva č. 54 - Deinstitucionalizaci psychiatrické péče – 30. 6. 2017 
IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - 
integrované projekty CLLD – 31. 10. 2022 
IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II – 30. 11. 2017 
IROP - Výzva č. 27 - Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchranného systému 
– 31. 1. 2018 
IROP - Výzva č. 26 – eGovernment I – 29. 12. 2017 
ROZVOJ PODNIKÁNÍ 
PGRLF - Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny – 31. 12. 
2020 
OP PIK Smart grids II - Výzva II – 2. 1. 2018 
OP PIK - Inovace - Výzva III. (inovační projekt) – 30. 4. 2017 
OP PIK - Úspory energie - Výzva II. – 30. 3. 2018 
OP PIK Marketing - DESIGN – 30. 6. 2018 
OP PIK Marketing – NOVUMM- 30. 6. 2018 
OP PIK Marketing - NOVUMM KET- 30. 6. 2018 
OP PIK Inovační vouchery - Výzva I – 31. 5. 2017 
LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 
IROP - Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI- 31. 10. 2022 
IROP - Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ-31. 10. 2022 
ÚK - Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji - Příspěvek na dojíždění 
– 11. 7. 2017 
ÚK - Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Stipendium pro žáky 
středních škol ve vybraných oborech vzdělání – 11. 7. 2017 
MŠMT - OP VVV Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I – 30. 6. 2017 
IROP - Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odbor. škol (SVL)-18. 11. 2020 
MPSV - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – 30. 11. 2020 
MŠMT - 02_16_019 -  Excelentní výzkum – 17. 7. 2017 
MŠMT - Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP 



 

 

VVV – 31. 12. 2017 
MPSV - OP Zaměstnanost - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
(KPSVL) 1. výzva – 31. 7. 2017 
SOCIÁLNÍ SFÉRA 
IROP - Výzva č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD" – 31. 11. 2022 
IROP - Výzva č. 60 „Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI"- 31. 11. 2022 
IROP - Výzva č. 65 „Sociální podnikání - integrované projekty CLLD“ – 31. 11. 2022 
IROP Výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování – 
31. 5. 2017 
OP Zaměstnanost - Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech 
OPZ  - 31. 12. 2019 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ 
Ústecký kraj - Kotlíková dotace Ústeckého kraje - 30. 6. 2017 
OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže – 
2. 1. 2019 
MZe - 1.D. Podpora včelařství – 31. 10. 2017 
MZe - 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích 
a ve školkách – 30. 6. 2017 
MZe - 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů – 29. 9. 2017 
MZe - 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků – 31. 7. 2017 
OP ŽP - Výzva č. 46 Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření- 
5.1.2018 
OP ŽP - Výzva č. 50 Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny- 31.7.2017 
OP ŽP - Výzva č. 51 Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny -31.7.2017 
OP ŽP - Výzva č. 79 Specifický cíl: 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání 
vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspekt – 20.12.2017 
SFŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 14/2016 Územní studie krajiny – 3. 12. 
2019 
SFŽP - Nová zelená úsporám - 3. výzva pro bytové domy- 3. 12. 2021 
Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2016 – 30. 11. 2017 
Národní program Životního prostředí - Výzva č. 12/2016 - Likvidace nepotřebných vrtů – 28. 4. 2017 
MŽP -Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8 – 30. 6. 2017 
MŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5- 2018 
OP ŽP - Výzva č. 31 Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území – 31. 12. 2017 
SFŽP -  Nová zelená úsporám – 31. 12. 2021 
KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
MK ČR - Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP – 
30. 4. 2017 
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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 let. Pro své klienty zprostředkovala 

dotace na projekty za více jak 6 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. 72 Cyklodoprava II 

Dotaci lze poskytnout na: 

 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. 

Podání žádostí: 7. září 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-72-Cyklodoprava-II 

 

IROP - Výzva č. 9 Územní studie 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zpracování územních studií, zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na 
veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství; nebo územních studií 
zaměřených na řešení krajiny. 

Oprávněný žadatel:  

 Obce s rozšířenou působností. 

Podání žádostí: 10. říjen 2017 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-72-Cyklodoprava-II
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-72-Cyklodoprava-II


 

 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyhlaseni-vyzvy-c-9-Uzemni-studie-,-Specificky-
cil-3-3,-IROP 

 

MO ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Poskytování příspěvku je zaměřeno na udržování válečných hrobů a pietních míst v 
poznatelném a důstojném stavu. Cílem je uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a 
ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. 

Oprávněný žadatel:  

Možnost poskytnutí dotace se vztahuje na všechny válečné hroby, které jsou evidovány 
jako válečné hroby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 4 odst. 1 zák. č. 
122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Žadatel musí být vlastníkem 
válečného hrobu. 

Podání žádostí: 31. ledna 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://veterani.army.cz/dotace-na-
zabezpeceni-pece-o-valecne-hroby 

 

 

OP Zaměstnanost - Výzva č. 058 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a 
sdružení a asociace ÚSC) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení 
strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní 
zátěže. 

 Podporované aktivity: 
- Podpora řízení kvality. 
- Podpora tvorby strategických dokumentů. 
- Podpora procesního řízení v organizaci. 

Oprávněný žadatel:  

 Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí. 

Podání žádostí: 15. června 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyhlaseni-vyzvy-c-9-Uzemni-studie-,-Specificky-cil-3-3,-IROP
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyhlaseni-vyzvy-c-9-Uzemni-studie-,-Specificky-cil-3-3,-IROP
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyhlaseni-vyzvy-c-9-Uzemni-studie-,-Specificky-cil-3-3,-IROP
http://veterani.army.cz/dotace-na-zabezpeceni-pece-o-valecne-hroby
http://veterani.army.cz/dotace-na-zabezpeceni-pece-o-valecne-hroby
https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz


 

 

 

 

Ústecký kraj - Výzva Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zvýšení vybavenosti sídel vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených 
obyvatel na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod, zlepšení kvality vod, omezení 
zdrojů bodového znečištění, zlepšení zásobování pitnou vodou, obnova narušeného 
vodního režimu a zvýšení retenční schopnosti krajiny v pramenných oblastech, prevence a 
snížení následků povodní, ochrana vodních zdrojů. 

Oprávněný žadatel:  

 Žadatelem o dotaci mohou být následující subjekty se sídlem na území nebo působící na 
území Ústeckého kraje: 
obec; svazek obcí (vytvořený dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)); 
právnická osoba založená dle obchodního zákoníku, která je vlastníkem nebo 
provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, v niž má obec, 
majetkovou účast minimálně 51%. 

Podání žádostí: 11. července 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-ustecky.cz/fond-vodniho-
hospodarstvi/ds-99698/p1=204346 

 

OP ŽP - 61. výzva, PO 5, SC 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 
veřejných budov 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy 
veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem. 

 Podporované aktivity: vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v 
případě výstavby nových budov. 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: 31. října 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva 

 

 

http://www.kr-ustecky.cz/fond-vodniho-hospodarstvi/ds-99698/p1=204346
http://www.kr-ustecky.cz/fond-vodniho-hospodarstvi/ds-99698/p1=204346
http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva


 

 

OP ŽP - 68. výzva, PO 3, SC 3.1 - Prevence vzniku odpadů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Snížení množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné 
použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. 

 Podporované aktivity: 
- Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích 

kompostérů pro občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či 
dovybavení komunitní kompostárny). V rámci projektu není možné pořídit svozový 
prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné 
materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač 
přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem 
projektu. 

- Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím 
rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné 
podpořit přiměřený svozový prostředek. 

- Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro 
opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou 
napojeny na konkrétní obce. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a 
manipulační techniku. Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali 
nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich vyhozením a zároveň 
podpořit zájem si podobný výrobek odebrat. 

- Zavádění tzv. systému "door-to-door" (systém předcházení vzniku domovních 
odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím). Tento systém může být kombinován s 
projekty míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. 

- Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství 
produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt 
musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud 
vznikají při dané výrobní činnosti. 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí. Organizační složky státu, státní podniky, státní 
organizace. Veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce. Příspěvkové organizace. 
Vysoké školy, školy a školská zařízení. Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné 
společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), Církve a náboženské společnosti a 
jejich svazy. Podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby 
podnikající. 

Podání žádostí: 31. července 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/68-vyzva 

 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/68-vyzva


 

 

OP ŽP - 70. výzva, PO 5, SC 5.1 - 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, 
- realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy 

nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému), 
- 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 využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii 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 pro přitápění nebo pouze přípravu TV. 
 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, městské části hl. m. Prahy, 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. 

Podání žádostí: 29. září 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva 

 

OP ŽP - 76. výzva, PO 3, SC 3.3 - Rekultivace staré skládky 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Rekultivaci 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. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva


 

 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce a města, svazky obcí, 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 
společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické 
osoby - podnikající. 

Podání žádostí: 30. června 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/76-vyzva 

 

OP ŽP - Výzva č. 77,  Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické 
zátěže 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Realizaci komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě 
informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi 
kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných 
lokalit. 

Oprávněný žadatel:  

 Příspěvkové organizace MŽP. 

Podání žádostí: 30. srpna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/77-vyzva 

 

OP ŽP - 85. výzva, PO 3, SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 
odpadů. 

 Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití 
odpadů. 

 Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití 
odpadů a související infrastruktury. 

 Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s 
nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní 
organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, 

http://www.opzp.cz/vyzvy/76-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/77-vyzva


 

 

vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské 
společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické 
osoby - podnikající. 

Podání žádostí: 2. ledna 2019 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/85-vyzva 

 

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Minimalizaci nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní 
prostředí. Minimalizace environmentálních rizik - staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré 
ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií. 

 Podporované aktivity: 
- 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, obce.  

Podání žádostí: 31. prosince 2020 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3259/vyzva-c-3-2017-nelegalni-sklady-odpadu/ 

 

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2017: Snižování zápachu a emisí těžkých 
kovů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů " olova, arsenu, 
kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry). 

 Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí 
pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s 
následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, 
biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická 
řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu. 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/85-vyzva
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3259/vyzva-c-3-2017-nelegalni-sklady-odpadu/


 

 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastníci, nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší, 
zejména: obchodní společnosti a družstva; fyzické osoby podnikající; obce; kraje; 
dobrovolné svazky obcí; státní podniky; veřejné výzkumné instituce; nestátní neziskové 
organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky). 

Podání žádostí: 27. září 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3278/vyzva-c-5-2017-snizovani-zapachu-a-emisi-tezkych-
kovu/ 

 

 

 

MPSV - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 

Dotaci lze poskytnout pro: 

 Vybrané zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné, kteří mohou získat finanční 
příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli 
hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich školení. 

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- 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:  

 Zaměstnavatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné. 

Podání žádostí: 30. listopadu 2017 

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

 

MŠMT - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Poskytování finanční podpory v rozvojovém programu na okresní a krajská kola soutěží, a 
v dotačním programu na zajištění ústředních kol pořádaných v kalendářním roce 2018,  

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3278/vyzva-c-5-2017-snizovani-zapachu-a-emisi-tezkych-kovu/
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3278/vyzva-c-5-2017-snizovani-zapachu-a-emisi-tezkych-kovu/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/


 

 

finanční podpora v dotačním programu na zabezpečení účasti týmů ČR v mezinárodních 
soutěžích na kalendářní rok 2018 a na pořádání mezinárodních soutěží v ČR v roce 2018. 

Oprávněný žadatel:  

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

Podání žádostí: 5. květen 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/mladez/podpora-
soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani 

 

 

 

 

 

 

Vláda - I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2018 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové 
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, které nejsou ve vlastnictví 
České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, 
jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 

Oprávněný žadatel:  

 Město nebo obec bez ohledu na počet obyvatel. 

Podání žádostí: 12. květen 2017 

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

 

IROP - Kybernetická bezpečnost 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační 
infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. 

 Budou podporována opatření: 

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/


 

 

- fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), 
- nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel), 
- nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů. 

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. 

 Podání žádostí: 30. června 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost 

 

IROP - Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Úpravy prostor stanic integrovaného záchranného systému (IZS) a na nákup vybavení. 
 Cílem této výzvy je zajistit odolnost těchto stanic tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách 

mimořádné události a zároveň byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS. 
 Podporovanými aktivitami jsou: 

- Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice 
základní složky IZS. 

- Podpořeny budou projekty, které zajistí adekvátní odolnosti s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. 

Oprávněný žadatel:  

 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; 
Záchranný útvar HZS ČR; obce, které zřizují jednotky požární ochrany; Ministerstvo vnitra 
- Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (jako zřizovatelé zdravotnické 
záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní 
působností. 

Podání žádostí: 31. prosince 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-4-Aktivity 
 
 

IROP - Výzva č. 36 „Stanice integrovaného záchranného systému" 

Dotaci lze poskytnout na: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-4-Aktivity
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-4-Aktivity


 

 

 Úpravy prostor stanic integrovaného záchranného systému (IZS) a na nákup vybavení. 
 Cílem této výzvy je zajistit odolnost těchto stanic tak, aby mohly plnit své úkoly v 

podmínkách mimořádné události a zároveň byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd 
složek IZS. 

 Podporovanými aktivitami jsou: 
- Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice 

základní složky IZS. 
- Podpořeny budou projekty, které zajistí adekvátní odolnosti s důrazem na 

přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. 

Oprávněný žadatel:  

 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; 
Záchranný útvar HZS ČR; obce, které zřizují jednotky požární ochrany; Ministerstvo vnitra 
- Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako 
zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku 
HZS podniku s územní působností. 

Podání žádostí: 31. prosince 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS 

 

Nadace ČEZ -  Oranžové hřiště 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a 
dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech 
mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 

Oprávněný žadatel:  

 Právnická osoba 

Podání žádostí: průběžný termín 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-
2017/oranzove-hriste-podminky-grantoveho-rizeni.pdf 

 

Nadace ČEZ - Podpora regionů 

Dotaci lze poskytnout na: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-2017/oranzove-hriste-podminky-grantoveho-rizeni.pdf
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-2017/oranzove-hriste-podminky-grantoveho-rizeni.pdf


 

 

 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.  

Oprávněný žadatel:  

 Právnická osoba 

Podání žádostí: průběžný termín 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/podpora-regionu-
2017/2017_podminky-grantoveho-rizeni-podpora-regionu_ld.pdf 

 

Nadace ČEZ - 1. kolo grantového řízení Stromy 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. 

Oprávněný žadatel:  

 Obce nebo městské části 

Podání žádostí: od 1. července do 31. července 2017 pro podzimní výsadbu 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/stromy-2017/stromy-
2017-podminky-grantoveho-rizeni.pdf 

 

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 následný provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního 
procesu. 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. 

 Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. 
 V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech: 

- Dětská skupina pro veřejnost 
- Podniková dětská skupina 



 

 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce a jimi zřizované organizace dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací 
instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a 
podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby 
vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, 
vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři  

Podání žádostí: do 30. června 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.esfcr.cz/vyzva-132-opz 

 

IROP Výzva č. 54 - Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality 
psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti 
začleňování duševně nemocných do společnosti. 

 Typy podporovaných aktivit: 
- Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní 

péče: Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické 
služby, ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s 
duševním onemocněním. 

- Zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic 
- Vybavení mobilních týmů: podpora zařízení a vybavení mobilních 

multidisciplinárních týmů Center duševního zdraví, podpora zařízení a vybavení 
mobilních multidisciplinárních týmů (mimo Centra duševního zdraví). 

Oprávněný žadatel:  

 Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované 
dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, 
organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, 
církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní 
péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů, další subjekty poskytující veřejnou službu v 
oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb. 

Podání žádostí: do 30. června 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-54-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-132-opz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-54-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-54-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece


 

 

IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - 
integrované projekty CLLD 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Aktivita Územní plány  
- Zpracování územních plánů  
- Zpracování změn územních plánů  

Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou působností, které 
měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže dosud 
neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení 
realizace projektu. Tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn územních 
plánů. Pokud ORP financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může 
financovat změnu tohoto plánu ze specifického cíle 3.3 IROP.  

 Aktivita Regulační plány  
- Zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní 

rozhodnutí.  
 Aktivita Územní studie  

- Zpracování územních studií, zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, 
na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství nebo 
zaměřených na řešení krajiny.  

Oprávněný žadatel:  

 Obce s rozšířenou působností 

Podání žádostí: do 31. října 2022 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-
dokumentu-uzemniho-rozvoj 

 

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: 
- Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy. 

Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. 
- Výměna zdroje tepla pro vytápění. 
- Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody. 
- Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj


 

 

- 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 

 

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. 

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 

 

IROP - Výzva č. 26 – eGovernment I 

Dotaci lze poskytnout na: 

 rozvoj elektronizace následujících resortních odvětví: 

- eCulture 
- eEducation 
- eHealth 
- eJustice 
- sociální služby, pojištění, dávky 
- výběr daní a pojištění 

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
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


 

 

- 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 
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 

 

 

 

PGRLF - Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny v následujících segmentech 
výroby: 

- zařízení manipulačních skladů; 
- vybavení pilnic; 
- paření a impregnování masivního dřeva; 
- sušení řeziva; 
- výroba dýh; 
- výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy); 
- výroba překližek a vrstveného dřeva; 
- výroba třískových, vláknitých a OSB desek; 
- výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety). 

 Cílem tohoto programu podpory je zpřístupnit nákup techniky nebo technologií pro 
dřevozpracující provozovny, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v 
jednotlivých částech výroby. Podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních 
nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů. 

Oprávněný žadatel:  

 Podnikatel, který se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 16.10 a 16.21, a který je 
zároveň mikropodnikem, malým nebo středním podnikem a v posledním uzavřeném 
účetním období před podáním žádosti tvoří příjmy z lesnické činnosti více než 50 % z jeho 
celkových příjmů. 

 fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo 
vypůjčitelem lesa, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu, přitom 

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


 

 

je podnikatelem (platí také pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých 
je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí. 

Podání žádostí: do 31. prosince 2020 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.pgrlf.cz/nakup_techniky_drev_provozovny/program_drev_provozovny.php 

 

OP PIK Smart grids II - Výzva II 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Výstavbu, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a 
transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s 
konceptem chytrých sítí). 

 Způsobilé výdaje: 
- dlouhodobý hmotný majetek; 
- dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování 

dlouhodobého hmotného majetku). 

Oprávněný žadatel:  

 podnikatelský subjekt  

Podání žádostí: do 2. ledna 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.agentura-api.org/programy-
podpory/smart-grids-ii/smart-grids-ii-vyzva-ii/ 

 

OP PIK - Inovace - Výzva III. (inovační projekt) 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová 
inovace), 

 zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), 
 zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových 

informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené 
především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby 
(organizační inovace), 

 zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu 
nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace). 

Oprávněný žadatel:  

 podnikatelské subjekty, zejména MSP  

http://www.pgrlf.cz/nakup_techniky_drev_provozovny/program_drev_provozovny.php
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/smart-grids-ii-vyzva-ii/
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/smart-grids-ii-vyzva-ii/


 

 

Podání žádostí: do 30. dubna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.agentura-api.org/programy-
podpory/inovace/inovace-vyzva-iii-inovacni-projekt/ 

 

OP PIK - Úspory energie - Výzva II. 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 
hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, 

- zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě 
včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu 
hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, 

- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní 
spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, 

- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě 
náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. 
světelných diod - LED), 

- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském 
sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další 
stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, 
instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), 

- využití odpadní energie ve výrobních procesech, 
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a 

technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro 
distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, 

- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, 
tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy), 

- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo 
chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky. 

Oprávněný žadatel:  

 malé, střední podniky a velké podniky  

Podání žádostí: do 30. března 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.agentura-api.org/programy-
podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-ii/ 

 

 

http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-iii-inovacni-projekt/
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-iii-inovacni-projekt/
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-ii/
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-ii/


 

 

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 
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. 

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


 

 

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.  

 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 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. 

 

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/


 

 

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 

 

 

 

IROP - Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Infrastrukturu základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. 
 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 
 Podporované aktivity: 

- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení 
kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích (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 kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je 
prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

Oprávněný žadatel:  

 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, další subjekty podílející se 
na realizaci vzdělávacích aktivit. (území vymezené ve strategiích ITI - Ústecko-
Chomutovské. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.) 

Podání žádostí: do 31. října 2022 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI 

 

 

http://www.czechinvest.org/inovacni-vouchery-vyzva-i
http://www.czechinvest.org/inovacni-vouchery-vyzva-i
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI


 

 

IROP - Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. 
 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 
 Podporované aktivity: 

- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení 
kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích (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 kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je 
prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

Oprávněný žadatel:  

 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, další subjekty podílející se 
na realizaci vzdělávacích aktivit.  

Podání žádostí: do 31. října 2022 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-67-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-IPRU 

 

MŠMT - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů 
vyšších odborných škol 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Podporu romských žáků/studentů ve studiu, 
 zlepšení vzdělávacích výsledků romských žáků/ studentů, 
 zamezení předčasných odchodů romských žáků/studentů ze SŠ, a VOŠ a z konzervatoří, 
 zvýšení počtu romských žáků/studentů, kteří úspěšně ukončí studium na střední škole, 

konzervatoři a vyšší odborné škole, 
 zvýšení počtu romských žáků/studentů, kteří budou motivováni na studium na vysokých školách. 

Oprávněný žadatel:  

 Právnické osoby vykonávající činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné 
školy, které jsou zapsané ve školském rejstříku  

Podání žádostí: do 30. června 2017 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-67-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-IPRU
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-67-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-IPRU


 

 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/roma-ss-a-vos 

 

ÚK - Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji - Příspěvek na dojíždění  

Dotaci lze poskytnout na: 

 Příspěvek na dojíždění - nárok na příspěvek vznikne, pokud vzdálenost zastávek 
meziměstské veřejné dopravy bude 40 km a více - měřeno ze zastávky, která je nejblíže 
adrese trvalého pobytu žáka, do zastávky, která je nejblíže adrese sídla školy.  

Oprávněný žadatel:  

 Střední škola, konzervatoř nebo vyšší odborná škola zřizovaná Ústeckým krajem. 

Podání žádostí: do 11. července 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-ustecky.cz/motivacni-
program-pro-stredni-skolstvi-v-usteckem-kraji-prispevek-na-dojizdeni/ds-
99236/archiv=0&p1=204451 

 

ÚK - Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Stipendium pro žáky 
středních škol ve vybraných oborech vzdělání  

Dotaci lze poskytnout na: 

 Motivaci žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání 
středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech 
vzdělání, která ve výsledku povede ke: 

 zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v 
prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 - 30 žáků a tento počet 
neklesal během studia, 

 zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří 
předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů. 

Oprávněný žadatel:  

 Střední školy zřizované Ústeckým krajem.  

Podání žádostí: do 11. července 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-ustecky.cz/motivacni-
program-pro-stredni-skolstvi-v-usteckem-kraji-stipendium-pro-zaky-strednich-skol-ve-
vybranych-oborech-vzdelani/ds-99237/archiv=0&p1=204451 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/roma-ss-a-vos
http://www.kr-ustecky.cz/motivacni-program-pro-stredni-skolstvi-v-usteckem-kraji-prispevek-na-dojizdeni/ds-99236/archiv=0&p1=204451
http://www.kr-ustecky.cz/motivacni-program-pro-stredni-skolstvi-v-usteckem-kraji-prispevek-na-dojizdeni/ds-99236/archiv=0&p1=204451
http://www.kr-ustecky.cz/motivacni-program-pro-stredni-skolstvi-v-usteckem-kraji-prispevek-na-dojizdeni/ds-99236/archiv=0&p1=204451
http://www.kr-ustecky.cz/motivacni-program-pro-stredni-skolstvi-v-usteckem-kraji-stipendium-pro-zaky-strednich-skol-ve-vybranych-oborech-vzdelani/ds-99237/archiv=0&p1=204451
http://www.kr-ustecky.cz/motivacni-program-pro-stredni-skolstvi-v-usteckem-kraji-stipendium-pro-zaky-strednich-skol-ve-vybranych-oborech-vzdelani/ds-99237/archiv=0&p1=204451
http://www.kr-ustecky.cz/motivacni-program-pro-stredni-skolstvi-v-usteckem-kraji-stipendium-pro-zaky-strednich-skol-ve-vybranych-oborech-vzdelani/ds-99237/archiv=0&p1=204451


 

 

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 

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 

 

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 

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


 

 

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

 

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.  

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 

 

 

 

IROP - Výzva č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD" 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované 
zákonem o sociálních službách. Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro 
seniory. 

 Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, 
které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. 
Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. 

https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
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


 

 

 Rozvoj komunitních center - výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro 
poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu 
poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení. 

 Sociální bydlení - pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro 
potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení 

Oprávněný žadatel:  

 Aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb - kraje a 
organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, 
dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 
církve, církevní organizace. 

 Aktivita Rozvoj komunitních center - kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a 
organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované 
a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní 
organizace. 

 Aktivita Sociální bydlení - obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. 

Podání žádostí: do 31. listopadu 2022 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-
CLLD 

 

IROP - Výzva č. 60 „Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované 
zákonem o sociálních službách. Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro 
seniory. 

 Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, 
které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. 
Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. 

 Rozvoj komunitních center - výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro 
poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu 
poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení. 

 Sociální bydlení - pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro 
potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD


 

 

Oprávněný žadatel:  

 Aktivita - Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb - kraje a 
organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, 
dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 
církve, církevní organizace. 

 Aktivita - Rozvoj komunitních center - kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce 
a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace 
zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, 
církevní organizace. 

 Aktivita - Sociální bydlení - obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní 
organizace. 

Podání žádostí: do 31. listopadu 2022 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI 

 

IROP - Výzva č. 65 „Sociální podnikání - integrované projekty CLLD“ 

Dotaci lze poskytnout na: 

 vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a 
rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. 
Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době 
podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň 
dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření 
prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů 
podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno 
rozšíření stávajících 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; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace. 

Podání žádostí: do 31. listopadu 2022 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD


 

 

IROP Výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Transformaci ústavní péče - deinstitucionalizaci 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. Podporované služby nemohou být 
určeny výlučně pro seniory.  

 Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách: 
- osobní asistence, 
- podpora samostatného bydlení, 
- pečovatelská služba, 
- odlehčovací služba, 
- raná péče, 
- průvodcovské a předčitatelské služby, 
- tísňová péče, 
- denní stacionář, 
- sociálně terapeutická dílna, 
- sociální rehabilitace, 
- centrum denních služeb, 
- služba následné péče, 
- sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením, 
- chráněné bydlení, 
- týdenní stacionář, 
- domov pro osoby se zdravotním postižením, 
- domov se zvláštním režimem. 

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: do 31. května 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-
ucelem-socialnih 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih


 

 

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 
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 

 

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 

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


 

 

to např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch 
cílových skupin a jejich pilotní testování; systémové změny koncepce veřejných 
služeb; testování nových forem financování pro řešení přetrvávajících soc. problémů. 
- Přenos fungujících zahraničních inovací - metod, postupů. 
- Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace.  

Oprávněný žadatel:  

 organizační složky státu, příspěvkové organizace zřizované/řízené organizačními 
složkami státu, kraje. 

Podání žádostí: do 31. prosince 2019 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz 

 

 

 

Ústecký kraj - Kotlíková dotace Ústeckého kraje 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní 
tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u 
kterých je vlastníkem fyzická osoba. 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky. 
 Spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky a to za předpokladu písemného souhlasu 

ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě, bytové 
jednotce. 

Podání žádostí: 30. června 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1709514 

 

OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných 
nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné 
práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum 
kontaminovaného území 

http://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1709514
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1709514


 

 

 Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena 
kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a 
kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití 
intenzifikačních sanačních technologií. 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, 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 společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, 
podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající. 

Podání žádostí: 2. ledna 2019 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/86-vyzva 

 

MZe - 1.D. Podpora včelařství 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. 

Oprávněný žadatel:  

 Včelař, chovající včely na území ČR. 
 Český svaz včelařů, z.s., který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude 

podpora včelařům, chovajícím včely na území ČR poskytnuta, obdrží 
5 % z přiznané dotace. 

Podání žádostí: 31. října 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html 

 

MZe - 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a 
ve školkách 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách mimo 
území hlavního města Prahy 

Oprávněný žadatel:  

 -Podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě (§ 2e odst. 3 
zákona č. 252/1997 Sb.). 

http://www.opzp.cz/vyzvy/86-vyzva
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html


 

 

Podání žádostí: 30. června 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html 

 

MZe - 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Plochu nově vysázeného ovocného sadu mimo území hlavního města Prahy osázená 
odrůdami, které jsou uvedeny ve výkladu dotačního programu a obhospodařovaná podle 
směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých 
kovů uvedené ve výkladu dotačního programu. 

Oprávněný žadatel:  

 Podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě. 

Podání žádostí: 29. září 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html 

 

MZe - 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Částečnou kompenzaci újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním 
vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků. 

 Podporované aktivity: 
a) 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. 

b) Péče o rybniční fond ve veřejném zájmu 

- Odstraňování sedimentu z loviště. 

c) 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. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
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- Další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody. 

Oprávněný žadatel:  

 Podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě (§ 2e odst. 3 
zákona č. 252/1997 Sb.). 

Podání žádostí: 31. července 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html 

 

PRV - 1.2.1 Informační akce 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění informačních akcí, které odpovídají 
účelu podpory. Jedná se například o technické zabezpečení, výukové materiály, cestovní 
výdaje, výdaje spojené s činností lektorů a tlumočníků, výdaje na vlastní realizaci projektu, 
výdaje spojené s pořádáním exkurze a praktických ukázek, občerstvení účastníků, nákup 
kancelářských potřeb, náklady na propagaci akce.  

Oprávněný žadatel:  

 Subjekty, které zajišťují informační akce, a zároveň jsou k této činnosti akreditované 
Ministerstvem zemědělství nebo obdržely pověření k pořádání kurzů ze zákona. 

Podání žádostí: 24. dubna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.szif.cz/cs/prv2014-121 

 

OP ŽP - Výzva č. 46 Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, 
zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení. 

Oprávněný žadatel:  

 Státní podniky - podniky povodí. 

Podání žádostí: do 5. ledna 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/46-vyzva 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
https://www.szif.cz/cs/prv2014-121
http://www.opzp.cz/vyzvy/46-vyzva


 

 

OP ŽP - Výzva č. 50 Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny  

Dotaci lze poskytnout na: 

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

 Podporovaná opatření: 
- výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
- zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či 

opatření, 
- odstranění migračních překážek na vodních tocích, 
- instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných 

obratlovců podporující jejich poproudou migraci. 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce a města, svazky obcí; Státní podniky, státní organizace; Příspěvkové 
organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a školská 
zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; 
Obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty; Fyzické osoby - podnikající. 

Podání žádostí: do 31. července 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/50-vyzva 

 

OP ŽP - Výzva č. 51 Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

Dotaci lze poskytnout na: 

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

- výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
- zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či 

opatření, 
- odstranění migračních překážek na vodních tocích, 
- instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných 

obratlovců podporující jejich poproudou migraci. 
 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur: 

- vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí 
(např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně 
nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy). 

 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů: 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3118
http://www.opzp.cz/vyzvy/50-vyzva


 

 

- vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, 
tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších 
nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to 
včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových 
porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky 
původními podél toku i v přilehlé nivě při respektování přístupů ochrany území 
před povodněmi, 

- obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejímž cílem je posílení ekologicko-
stabilizačních funkcí, 

- posílení ekologicko - stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť, 
- podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy 

v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav. 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje, obce a města, svazky obcí; Státní podniky, státní organizace; Příspěvkové 
organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a školská 
zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; 
Obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty; Fyzické osoby - podnikající. 
 

Podání žádostí: do 31. července 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva 

 

OP ŽP - Výzva č. 79 Specifický cíl: 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání 
vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspekt 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí sloužící 
mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v 
krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke 
zlepšení kvality ovzduší. 

Oprávněný žadatel:  

 Kraje; Obce a města; Svazky obcí; Městské části hl. m. Prahy; Organizační složky státu. 
Státní podniky; Příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní 
instituce; Vysoké školy a školská zařízení; Nestátní neziskové organizace. 

Podání žádostí: do 20. prosince 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/79-vyzva 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/79-vyzva


 

 

SFŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 14/2016 Územní studie krajiny 

Dotaci lze poskytnout na: 

 podporu zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní 
dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím 
koordinační úlohy územního plánování. 

 Podporované aktivity: 
- Podpora pořizování územních studií krajiny. Předmětem podpory je poskytnutí 

prostředků na kofinancování projektů podpořených ze SC 3.3. Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

Oprávněný žadatel:  

 Obce s rozšířenou působností. 

Podání žádostí: do 31. prosince 2019 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.sfzp.cz/clanek/801/3151/vyzva-
c-14-2016-uzemni-studie-krajiny/ 

 

SFŽP - Nová zelená úsporám - 3. výzva pro bytové domy 

Dotaci lze poskytnout na: 

 podporu výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. 
Dotaci je možné získat na výstavbu kvalitního ekologicky šetrného bytového domu s velmi 
nízkou energetickou náročností na území celé České republiky, který splní podmínky 
Programu. 

Oprávněný žadatel:  

 Podporu mohou získat pouze stavebníci bytových domů, kteří stavbu řádně dokončí 
(zkolaudují). 

Podání žádostí: do 31. prosince 2021 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-
dotaci/bytove-domy/3-vyzva-pro-bytove-domy/ 

 

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2016 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Pořízení domácích čistíren odpadních vod. Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění 
povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav 
domovních čistíren odpadních vod (dále jen "DČOV") do kapacity 50 EO, a to v oblastech, 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3151/vyzva-c-14-2016-uzemni-studie-krajiny/
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3151/vyzva-c-14-2016-uzemni-studie-krajiny/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/3-vyzva-pro-bytove-domy/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/3-vyzva-pro-bytove-domy/


 

 

kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení 
nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. 

 Typy podporovaných aktivit: 
- Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s 

membránami) - typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s 
požadavky vodoprávního úřadu. 

- Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a 
zprovoznění DČOV. 

- Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro 
hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací 
uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém. 

- Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele. 
- Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých 

výdajů). 
- Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu. 

Oprávněný žadatel:  

 Obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a 
městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, spolky vzniklé za použití § 54 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, které nesmí být založeny za účelem podnikání, a 
jejichž hlavní činnosti jsou v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy (např.: 
provozování vodovodů a kanalizací, čištění a odkanalizování odpadních vod, apod.). 

Podání žádostí: do 30. listopadu 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3069/novinka-mzp-100-milionu-putuje-do-obci-na-
vystavbu-domovnich-cistiren-odpadnich-vod/ 

 

 

Národní program Životního prostředí - Výzva č. 12/2016 - Likvidace nepotřebných vrtů 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko 
ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo 
ohrožení zdraví či života obyvatel. 

 Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky: 
- jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody, 
- nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné, 
- nejsou již ani jinak využitelné a 
- představují riziko ohrožení životního prostředí.  

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3069/novinka-mzp-100-milionu-putuje-do-obci-na-vystavbu-domovnich-cistiren-odpadnich-vod/
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3069/novinka-mzp-100-milionu-putuje-do-obci-na-vystavbu-domovnich-cistiren-odpadnich-vod/


 

 

Oprávněný žadatel:  

 Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, 
obce, dobrovolné svazky obcí a kraje. 

Podání žádostí: do 28. dubna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

 https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/852/17288/detail/text-12-vyzvy/ 

 

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 

 

MŽP - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5 

Dotaci lze poskytnout na: 

 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.  

https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/852/17288/detail/text-12-vyzvy/
http://www.mzp.cz/cz/npzp_vyzva_8_2016


 

 

 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: od 2. ledna 2018 do 2. dubna 2018 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  

http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_vyzva_5_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 

Oprávněný žadatel:  

 Kraj 

Podání žádostí: do 31. prosince 2017 

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

http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_vyzva_5_2016
http://www.opzp.cz/vyzvy/31-vyzva


 

 

 Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v 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/ 

 

 

 

MK ČR - Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové 
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, které nejsou ve vlastnictví 
České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, 
jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 

Oprávněný žadatel:  

 Vlastnící kulturních památek. 

Podání žádostí: 30. dubna 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html 

 

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; 

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/


 

 

- 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 
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. 

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


 

 

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 

 

 

 

Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence 

Dotaci lze poskytnout na: 

 Posilování mediální kompetence.  
 Podpořeny budou projekty pro všechny věkové skupiny, které překračují hranice obou 

států, diferencovaně a kriticky se vyrovnávají s mediální nabídkou a přispívají ke 
smysluplnému využívání médií. 

 Projekty by se měly zabývat těmito tématy: 
- Kritické přijímání informací a mediálních nabídek a uvážlivé zacházení s nimi 
- Úloha médií v česko-německých vztazích 
- Morální, etické a bezpečné chování na internetu 
- Zprostředkování základních vědomostí za účelem aktivního a účelného využívání 

médií 
- Téma roku musí být hlavní součástí obsahové náplně projektu a mělo by se 

vztahovat k české a/nebo německé společnosti. 

Oprávněný žadatel:  

 Žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým partnerem. Žadatelem 
či partnerem může příp. být i jednotlivá osoba.  

Podání žádostí: do 31. prosince 2017 

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

 

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  

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
http://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/tema-roku/


 

 

 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 

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


 

 

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

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

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

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/ 

 

Pozastavení příjmu žádostí v oblastech: 

„Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“  

Monitorovací výbor schválil pozastavení příjmu žádostí v:  
 Prioritní ose 1, všechna opatření 
 Prioritní ose 2, v následujících částech Investiční priority 6 c) – Zachování, ochrana, 

propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví:  
 Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů 
 Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb 
 Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a 

kulturního dědictví. 
 Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených 

oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších 
žádostí ve zpracování.  

 Do všech ostatních prioritních os / investičních priorit Programu spolupráce mohou 
být žádosti o dotaci nadále předkládány.  

 

 

 

 

 

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/

