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48. ZPRAVODAJ
Podrobný popis aktuálních výzev

Operační program Životní prostředí
XLII. výzva
Podporované aktivity
6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000:
• opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště
chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací
rostlinných a živočišných druhů.
6.2 Podpora biodiverzity:
• opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především
prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro
jejich další existenci,
• zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu
při ochraně biodiverzity in situ,
• opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky
ohroženými
zvláště
chráněnými
druhy
živočichů
na
komunikacích,
vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a
včel,
• investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a
druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory
životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,
• předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a
živočichů,
• realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
• investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště
chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních
parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek),
• zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny a vodních toků pro
volně žijící živočichy.
6.3 Obnova krajinných struktur:
• realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových
úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
I.3.4
• příprava
a –realizace prvků územních systémů ekologické stability,
• zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních
stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč.
polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,
• opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště
chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních
a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to
dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním
podmínkám,
• realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních
podmínek a nastartování procesu regenerace lesů směrem k druhové a prostorové
skladbě porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám v prioritních oblastech
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pásem ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve
zvláště chráněných územích nebo územích soustavy Natura 2000.
• zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v
jejich ochranných pásmech s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých
lesů
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny:
• realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí
ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových
poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora
přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních
složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních a
akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu
ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o
celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),
• realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové
směrnice o vodách obsažená:
a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti
povodí Dolní Vltavy,
d) v Plánu oblasti povodí Odry,
e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,
• zpracování studií podélných revitalizací toků a niv, (studií, které komplexně řeší
vodní toky a jejich nivy, navrhují opatření pro obnovu jejich morfologického a
ekologického stavu a navrácení toků a niv do přírodního stavu, v opodstatněných
případech se také zabývají posílením protipovodňové ochrany, především formou
obnovy a tvorby rozlivných území a dalších přírodě blízkých opatření, a migrační
prostupností vodních toků, především formou odstranění migračně neprostupných
míst nebo tvorbou rybích přechodů),
• realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních
důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů
a průlehů, větrolamů apod.).
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny:
• opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové
skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a
mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním
I.3.4 –
prostředí,
individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách
vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin
stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a
komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a
rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v
urbanizované krajině,
• zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla,
vymezené v územně plánovací dokumentaci,
• výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných
malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky těžko využitelných
brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o
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velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického
průzkumu,
• odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště
chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické
činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních
vod:
• stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v
krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především
životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na
kontrolu účinnosti nápravných opatření,
• přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i
nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,
• provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem
přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou
vodou,
• vyhledávání, průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod
povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží,
• realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných
přírodních zdrojů,
• zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a
realizace
technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v
návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15. 3.
2006, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady
2004/35/ES,
• provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech
postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných
sanačních prací,
• inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr
nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci.
Forma a výše podpory
Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR
včetně DPH).
Podpora v rámci prioritní osy 6 bude poskytována formou dotace. Podpora v rámci
prioritní osy 6 bude poskytována z prostředků ERDF s maximální hranicí do 85 %
I.3.4 způsobilých
–
celkových
veřejných výdajů u projektů předkládaných veřejnými
subjekty.
S výjimkou oblasti podpory 6.1, opatření příprava a realizace prvků územních
systémů ekologické stability v rámci oblasti podpory 6.3 a opatření revitalizace
vodních toků, říčních ramen, tvorba a obnova mokřadů a tůní v rámci oblasti podpory
6.4, je finanční účast
příjemce podpory na spolufinancování projektu požadována ve výši min. 10 % z
celkových způsobilých výdajů projektu.
Příjemci
Oprávněnými příjemci jsou fyzické i právnické osoby všech druhů. Případná omezení
jsou specifikována u konkrétních aktivit v jednotlivých oblastech podpory.
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Operační program Životní prostředí
XLI. výzva
Podporované aktivity
5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik:
• rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění
(souvislost
s BAT a IPPC),
• rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění
jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy),
• vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti
na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.
• vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
• výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení defi novaných
zákonem č. 59/2006 Sb., s cílem snížení míry rizika a omezování následků
závažných havárií,
• vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik,
• vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek,
• vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci
závažných havárií.

Forma a výše podpory
Dotace s výší stanovenou na základě finanční analýzy projektu. Finančí spoluúčast
příjemce min. 10 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální způsobilé výdaje
jednoho projektu jsou 0,5 mil. Kč.

Příjemci
Všechny fyzické a právnické osoby.

I.3.4 –
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Program rozvoje venkova
17. kolo
Podporované aktivity
I.1.2.1 Lesnická technika:
• pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků,
meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení
sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví
ekologickými technologiemi.
I.1.2.2 Technické vybavení provozoven:
• pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic), které umožní
zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely;
• vybudování, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou
produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic).
I.1.2.3 Lesnická infrastruktura:
• výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře,
včetně souvisejících objektů,
• výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní
režim v lesích, včetně souvisejících objektů,
• výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních
objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.
I.1.4 Pozemkové úpravy:
• realizace opatření ke zpřístupnění pozemků,
• realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu,
• realizace vodohospodářských opatření sloužící k neškodnému odvedení
povrchových vod a ochraně území před záplavami,
• realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické
stability krajiny,
• zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné
za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav,
• vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových
úprav,
• vyměřování pozemků na základě § 21a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.
I.3.4 –
I.3.4 Využívání poradenských služeb:
• finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb
zemědělského poradenského systému, který bude zemědělcům poskytovat
poradenské služby ke zvyšování manažerských schopností pro zvyšování výkonnosti
jejich hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména crosscomplience a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem
Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a údržby krajiny, zdraví
lidí, zvířat a rostlin a potravinové bezpečnosti a norem bezpečnosti práce. Finanční
podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti
např. s agro-environmentálními opatřeními,
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• finanční podpora vlastníkům lesa, nájemcům lesa a podnikatelským subjektům v
lesním hospodářství pro poradenství v okruzích platné legislativy včetně příslušnosti
orgánů státní správy a procesních lhůt (ochrana životního prostředí, pracovně právní
vztahy, bezpečnost práce aj.), norem příslušného certifikačního systému,
managementu a marketingu, logistiky, nových technologií. Finanční podpora bude
dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s
lesnicko-environmentálními opatřeními.
II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření:
• mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli i abiotickými
vlivy, tj. zejména hmyzími škůdci (např. pilatky, kůrovci, obaleči, píďalky, apod.),
dřevokaznými houbami (sypavky, václavky apod.), klimatickými a dalšími faktory
apod. (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci),
• odstraňování nevhodných nebo poškozených lesních porostů po kalamitách
určených k rekonstrukci,
• přirozená obnova nebo umělá obnova síjí po kalamitách včetně přípravy těchto
ploch před zalesněním,
• umělá obnova sadbou na plochách po kalamitních těžbách včetně přípravy těchto
ploch před zalesněním,
• hnojení a vápnění poškozených lesních pozemků,
• odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich
povodích, na lesních cestách a souvisejících zařízení, sanace nátrží, erozních rýh a
hrazení a stabilizace strží,
• preventivní ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených
kalamitami v lesích,
• provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v
jejich povodích a protierozní opatření (např. výstavba a opravy objektů hrazení
bystřin).
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích:
• činnosti k posílení rekreační funkce lesa (výstavba stezek pro turisty do šíře 2
metrů, značení cyklostezek, apod.),
• činnosti k usměrňování návštěvnosti území, (zřizování parkovacích míst,
odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.),
• činnosti k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (objekty pro zajištění bezpečnosti
návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, apod.),
• činnosti k údržbě lesního prostředí,
• ostatní práce a činnosti přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů.
I.3.4 –
III.1.3 Podpora cestovního ruchu:
• výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (vyjma vleků a lanovek),
apod.,
• budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst,
hippostezek, mimo území lesů,
• výstavba sportovních zařízení,
• nákup a výsadba doprovodné zeleně.
• Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně
nová výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení, včetně stravování a dalších
budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, budování koupališť a plováren pro
veřejné využití vč. odpovídajícího zázemí (nejedná se o aquaparky a lázně),
8
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• výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (včetně vleků a
lanovek),
• nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie:
Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným
Strategickým plánem Leader místní akční skupiny. Opatření se realizuje na základě
principů Leader.
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce:
Projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s
cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami v rámci členských států
a na území třetích zemí.
Forma a výše podpory
Přímá nevratná dotace.
I.1.2.1 Lesnická technika: Maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů. Od 20 000
Kč do 15 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
I.1.2.2 Technické vybavení provozoven: Maximálně do výše 50 % způsobilých
výdajů. Od 20 000 Kč do 10 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
I.1.2.3 Lesnická infrastruktura: Dotace 100 % způsobilých výdajů. Od 60 000 Kč do
20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
I.1.4 Pozemkové úpravy: Dotace 100 % způsobilých výdajů. Od 300 000 Kč do
50 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
I.3.4 Využívání poradenských služeb: Maximálně do výše 80 % způsobilých výdajů.
Do 1 500 Eur na každý jednotlivý projekt.
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů:
Dotace 100 % způsobilých výdajů.
III.1.3 Podpora cestovního ruchu: Dotace 40 – 90 % podle druhu projektu. Minimální
celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč.
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie: Přímá nenávratná dotace. Pro procento
podpory z celkových způsobilých nákladů a pro velikost celkových nákladů na
projekty fyzických a právnických osob platí podmínky příslušných fichí Strategického
plánu Leader.
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce: Přímá nenávratná dotace. Pro veřejnou
podporu osy Leader platí, že 80 % hradí EU a 20 % národní zdroje.
I.3.4 –

Příjemci
I.1.2 Investice do lesů: Fyzické a právnické osoby hospodařící v lesích a/nebo
podnikající v lesnictví.
I.1.4 Pozemkové úpravy: Pouze pozemkové úřady.
I.3.4 Využívání poradenských služeb: Zemědělští podnikatelé, fyzické nebo
právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob
nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení.
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů:
Vlastníci nebo nájemci pozemku určeného k plnění funkcí lesa, sdružení s právní
subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa.
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III.1.3 Podpora cestovního ruchu: Příjemcem podpory může být zemědělský
podnikatel - fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost
zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně
zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou. Projekt může být realizován v
obci do 2000 obyvatel na území České republiky.
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie: Kategorie příjemců podpory jsou
specifikovány ve Strategickém plánu Leader. Příjemce působí na území působnosti
MAS.
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce: MAS s právní formou obecně prospěšná
společnost, občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob.

I.3.4 –
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Operační program Podnikání a inovace
Výzva „Potenciál“
Podporované aktivity
• založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v
pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a
využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra.
Forma a výše podpory
Dotace ve výši 1 – 50 mil. Kč, 40 – 60 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti
podniku žadatele.
Příjemci
Podnikatelské subjekty – právnické nebo fyzické osoby.
Další informace
Příjem registračních žádostí: 13. 8. 2012 – 15. 10. 2012. Příjem plných žádostí: 17. 9.
2012 – 16. 11. 2012.

Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem
Sasko a Českou republikou
Stále je možné podávat žádosti o dotace do programu Cíl 3 ČR – Sasko. Žádosti
jsou přijímány kontinuálně. Blíží se však vyčerpání alokovaných finančních
prostředků ve všech podporovaných oblastech.
Podporovány jsou aktivity v následujících prioritních osách:
Prioritní osa 1 – Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním
území I.3.4 –
Prioritní osa 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
Prioritní osa 3 – Zlepšení situace přírody a životního prostředí
Podrobné informace závisejí na typu projektu a druhu žadatele.

11
strana

48. ZPRAVODAJ
Připravované výzvy k předkládání projektů
Program / výzva
Operační
program Životní
prostředí
Norské fondy a
EHP

Oblast / opatření
Prioritní osa 7:
7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ.
vzdělávacích programů, poskytování environ.
poradenství a environ. informací
Všechny dílčí programy

Termín
prosinec
2012

od konce
roku 2012

Podrobný popis připravovaných výzev

Operační program Životní prostředí
Podporované aktivity
7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů,
poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací:
• rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden, v
případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a
SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně
zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok,
• nákup, rekonstrukce, dostavba, přístavba a výstavba objektů za účelem vzniku
nových center a poraden, v případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti
každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo
poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok,
• technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že je po
dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen
celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a
příjmů za uplynulý rok,
• tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru, v případě, že příjemce
podpory
zabezpečí
využívání pomůcek k účelům environmentálního vzdělávání po
I.3.4
–
dobu nejméně 5 let od dokončení projektu (pokud životnost pomůcek není kratší a
pokud je relevantní dle typu projektu).
Forma a výše podpory
Dotace ve výši maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů. Způsobilé výdaje
projektu od 0,5 do 100 mil. Kč.
Příjemci
Obce, města, kraje a jejich příspěvkové organizace, státní příspěvkové organizace,
vysoké školy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a jiné
nepodnikatelské subjekty.
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Norské fondy a EHP
Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a
Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském
hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti státy ve střední a jižní
Evropě.
Pro období 2009 – 2014 je pro Českou republiku vyčleněno 131,8 mil. Euro. Tato
podpora je rozdělena do 15 programů.
Mechanismy pro čerpání prostředků nejsou dosud nastaveny. Až po schválení
jednotlivých programů bude moci být vyhlášena otevřená výzva na předkládání
individuálních projektů a zveřejněny podmínky pro udělování grantů. Lze
předpokládat, že první výzvy budou vyhlašovány nejdříve na konci roku 2012. Již
nyní je tedy čas pro přípravu vhodně zaměřených projektů.
Programy Norských fondů a EHP v ČR pro období 2009 – 2014:
CZ01: Technická asistence a Bilaterální fond na národní úrovni
Slouží k podpoře národní autority NKM související s implementací EHP a norských
fondů.
CZ02: Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a
kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu
Hlavním cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit
zaměřených na zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura
2000, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových
služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů a
obranu před fragmentací ekosystémů.
CZ03: Program pro nevládní neziskové organizace (NGO Programme)
Program pro nestátní neziskové organizace je zaměřen na podporu nestátních
neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Program bude zaměřen na
podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti, na posilování kapacit
nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních
skupin, včetně Romů. Dalším zaměřením programu je ochrana životního prostředí a
práce s ohroženými dětmi.
CZ04: Ohrožené děti a mladiství
Program je zaměřen na zlepšení kvality a deinstitucionalizace systému péče pro děti
I.3.4 –v ohrožení a přispěje ke zmírnění rozdílů mezi zeměmi EHP v oblasti
a mladistvé
péče o ohrožené děti, zejména pak svým zaměřením na upřednostnění vývoje dítěte
v jeho přirozeném prostředí nebo náhradním rodinném prostředí v případech, kdy
dítě nemůže být dočasně nebo trvale vychováváno ve své rodině. Program je svým
zaměřením cílován na zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami a na zvýšení účasti
zainteresovaných subjektů v rozhodovacích procesech.
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CZ05: Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami
a na podporu sociálního začleňování
Program se bude realizovat prostřednictvím předem definovaného projektu „Kampaň
proti rasismu a násilí z nenávisti“, jehož implementaci zajišťuje Úřad vlády ČR –
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách.
CZ06: Kulturní dědictví a současné umění
Program se skládá ze dvou programových oblastí: Programová oblast 16 –
„Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ – jedná se o zaměření na ochranu a
obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví. V rámci programu bude podpora
zaměřená na projekty týkající se sbírek muzejní povahy, písemného kulturního
dědictví, filmového dědictví a obnovu nemovitých kulturních památek v rámci
Památkového fondu. Programová oblast 17 – malé grantové schéma „Podpora
rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ je zaměřena
na podporu současného umění a kultury a její prezentace co nejširší veřejnosti
(divadlo, výstavy, hudební akce, atd.).
CZ07: Program na podporu spolupráce škol a stáží
Podpora rozvoje lidského kapitálu a znalostí, dovedností a zkušeností
prostřednictvím výměny zkušeností a studentů středních a vysokých škol v České
republice a států EHP. Posílení lidského kapitálu a znalostí díky výměně studentů a
akademických pracovníků mezi Českou republikou a Norskem.
CZ08: Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu
uhličitého (CCS)
Program je zaměřen na podporu aktivit souvisejících se zachycováním a ukládáním
CO2 . V rámci programu bude vyhlášena otevřená výzva k předkládání návrhů
individuálních projektů, které budou zaměřeny na realizaci pilotních studií a
průzkumů pro CCS technologie, které povedou ke zvýšení znalostí a nadnárodní
spolupráce v CCS.
CZ09: Fond pro podporu výzkumu
Program je zaměřen na podporu rozvoje vědeckých znalostí prostřednictvím vědecké
spolupráce mezi českými a norskými institucemi. Soustředí se na tematické oblasti,
které v sobě snoubí celkové prioritní sektory Finančního mechanismu Norska a
prioritní oblasti České republiky pro vědu, výzkum a inovace, a to: 1. Společenské a
humanitní vědy, 2. Životní prostředí, 3. Zdraví.
I.3.4 –
CZ10: Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi,
místními a regionálními úřady
V rámci programu bude realizován jeden předem definovaný projekt v bilaterální
spolupráci s Radou Evropy.

CZ11: Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Program se skládá ze dvou programových oblastí – psychiatrické péče a péče o děti.
Cílem je pomoci cílovým skupinám pacientů ke kvalitní zdravotní péči, zlepšení
prevence a předcházení následných komplikací. Program bude realizován pomocí
předem definovaných projektů a malého grantového schématu.

14
strana

Dotační zpravodaj

48. ZPRAVODAJ
Říjen 2012

CZ12: Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování
pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví
Program obsahuje dvě oblasti. První se zaměřuje na rovné příležitosti žen a mužů
v oblasti ekonomické nerovnosti, generových stereotypů ve vzdělávání a v médiích,
institucionální zabezpečení rovných příležitostí a vyšší zapojení žen ve veřejném
životě. Druhá oblast má za cíl zajistit prevenci a podporu pro osoby ohrožené
domácím násilím a podpořit vzdělávání a watchdogové aktivity veřejné správy.
CZ13: Domácí násilí a násilí založené na pohlaví / Sjednocení rovnosti žen a mužů a
podpora slaďování soukromého a pracovního života
Plánovaný program bude realizován prostřednictvím předem definovaného projektu.
CZ14: Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné
činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin
Program se skládá z 5 předem definovaných projektů.
CZ15: Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně
alternativních trestů
Program je zaměřen na rekonstrukci vybraných věznic a vzdělávání zaměstnanců
PMS a vězeňské služby, podpory zranitelných skupin ve vězení (programy pro
odsouzené, materiály pro cizince).

Další informace
Pro podrobnější informace o možnostech získání dotace na váš projektový záměr,
pro konzultaci vašeho projektu nebo pro celkové posouzení vaší rozvojové strategie
kontaktujte projektové manažery RRA ÚK.

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
www.rra.cz

KONTAKT

SÍDLO:

EXPO 1:

EXPO 2:

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Budovatelů 2830
434 37 Most

Špitálské náměstí 1050/3
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 417 633 240
Fax: +420 476 706 331

E-mail: rra@rra.cz
Web: www.rra.cz

Tel.: +420 475 200 016

„

Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná,
rádi Vám poskytneme další informace, pomůžeme při přípravě projektů a
získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

