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ZPRAVODAJ

číslo 46
ROZVOJOVÉHO
CENTRA PŘI RRA ÚK

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXVII. a
XXVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

XXVII. výzva
Žádosti o podporu přijímány od 16. května 2011 do 15. července 2011

Prioritní osa: 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory: 1.3 – Omezování rizika povodní
Podoblast podpory: 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
Podporované projekty:
budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a
§
modernizace měřících stanic,
budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů
§
obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,
zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými
§
výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních
systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. v Digitálním povodňovém plánu ČR,
Povodňovém informačním systému) a podpora jejich tvorby,
podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových
§
opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí,
vypracování
§

podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových

opatření.

Podoblast podpory: 1.3.2 – Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření
Podporované projekty:
úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu prováděná přírodě blízkým způsobem, realizace opatření podporující přirozený
§
tlumivý rozliv povodní v nivách a retenci srážkových vod formou tzv. biotechnických opatření (např. průlehy), v současně zastavěných
územích obcí. V případě, kdy to charakter akce vyžaduje z hlediska komplexnosti a účelnosti realizované akce, je možný přesah do
nezastavěného území,
výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě.
§

Prioritní osa: 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory: 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady

1
strana

46. ZPRAVODAJ
Podporované projekty:
systémy pro separaci a svoz převážně biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO nad 50 % separovaného množství) a
§
biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti,
systémy pro separaci a svoz ostatních složek převážně komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu – papír, plast,
§
sklo, nápojové kartony a textil,
zařízení na úpravu separovaných složek převážně (z více než 50 % kapacity zařízení) komunálního odpadu a odpadu podobného
§
komunálnímu odpadu (papír, plast, sklo a nápojové kartony) umožňující jeho kvalitnější zpracování s cílem zlepšení následného
materiálového využití tohoto odpadu (např. granulace, drcení, mytí atd.) nebo přímo projekty na výstavbu zařízení pro materiálové
využití uvedených složek odpadů a výstupy z dotřiďovacích zařízení zpracovávajících tyto složky odpadu na výrobky s obsahem
upravených separovaných složek odpadů. Dotřiďovací linky budou podporovány, pouze pokud v rámci jejich výstavby dojde k
významnému navýšení navazující zpracovatelské kapacity. Nebude podporována výstavba nových zařízení pouze na třídění, dotřídění
nebo objemové úpravy/zpracování odpadu (např. úprava lisováním),
zařízení na úpravu/využití odpadu 190809 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky1, umožňující
§
jeho kvalitnější zpracování s cílem zlepšení jeho následného materiálového využití,
bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů - projekty s minimálně 50 % vsázky BRKO, které zahrnují další systémové
§
prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění,
kompostárny, které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující takový
§
systém svozu a/nebo třídění, kde podíl zpracovávaných BRKO tvoří min. 50 % vstupu do zařízení,
výstavba nových sběrných dvorů pro aglomerace a spádová území nad 2000 trvale žijících obyvatel s maximální dojezdovou vzdáleností
§
10 km. Na území, na které je vázán počet obyvatel, nesmí být ke dni podání žádosti jiný sběrný dvůr (splnění výše uvedených omezení
bude doloženo v dokumentaci projektové žádosti). Maximální výše poskytnuté podpory na výstavbu sběrného dvora je 15 mil. Kč,
rekultivace starých skládek,
§
odstranění
nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.
§

Oblast podpory: 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží
Podporované projekty:
realizace průzkumných prací, analýz rizik
§
realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
§
realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo.
§
sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již
§
neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely
zřízenou):
jednotlivé
§

etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a
podzemních vod,

sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod
§
způsobených hornickou činností,
odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.,
§
monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst,
§
sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.
§

Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory: 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně
monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Oblast podpory: 6.2 – Podpora biodiversity
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Podporované projekty:
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).

Oblast podpory: 6.3 – Obnova krajinných struktur
Podporované projekty:
realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu
§
půdy,
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, v rámci těchto
opatření budou podporována rovněž opatření výsadby a obnovy doprovodné zeleně mimo intravilány obcí, zejména výsadby stromů
podél cyklostezek, naučných stezek a jiných turistických tras

opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000,
§
vymezených regionálních a neregionálních 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, 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.

Oblast podpory: 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
Podporované projekty:
ealizace 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:
§
v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe
§
v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
§
v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,
§
v Plánu oblasti povodí Odry,
§
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
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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.).

Oblast podpory: 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
Podporované projekty:
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 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 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.

Oblast podpory: 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a
hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
Podporované projekty:
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.

XXVIII. výzva
Žádosti o podporu přijímány od 16. května 2011 do 19. srpna 2011.

Prioritní osa: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory: 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro
výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
Podoblast podpory: 3.1.1 – Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
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Podporované projekty:
výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích
§
stanic, eventuálně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
§

Podoblast podpory: 3.1.2. – Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE
Podporované projekty:
výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
§
výstavba větrných elektráren,
§
výstavba
§ geotermálních elektráren.

Podoblast podpory: 3.1.3. – Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE
Podporované projekty:
instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj.
§
např. bioplynové stanice,
instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),
§
kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.
§

Oblast podpory: 3.2 – realizace úspor a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Podoblast podpory: 3.2.1. – Realizace úspor energie
Podporované projekty:
snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a
§
střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).
Specifická omezení v rámci výzvy
Žádosti do podoblasti podpory 3.2.1 budou přijímány pouze v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1., kde dochází k rekonstrukci vytápění
(přechod na obnovitelný zdroj). Nebudou podporovány kombinace zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov (3.2.1) s instalací obnovitelných zdrojů energie sloužících pouze pro ohřev teplé vody nebo přitápění
(3.1.1). V případě realizace tzv. plynového tepelného čerpadla, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn, nebude
podporována náhrada zdrojů mladších než 10 let, vztaženo k datu podání žádosti. Výjimkou jsou projekty, kde bude stávající plynový zdroj
sloužit jako zdroj bivalentní. Vždy však platí obecné pravidlo, že bivalentní zdroj neobnovitelného charakteru není způsobilým výdajem.
Příjem žádostí do podoblasti podpory 3.2.1 bez vazby na opatření 3.1.1 je možné očekávat s ohledem na disponibilní zdroje v nejbližších
měsících!!

02

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA – 13. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

Ve 13. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 3 mld. Kč na projekty modernizace zemědělských podniků, potravinářské projekty,
diverzifikaci nezemědělských činností, podporu cestovního ruchu, obnovu po kalamitách v lesích, projekty vzdělávání a poradenství či na
metodu Leader.
Dochází k omezení podpory rostlinné výroby v rámci Modernizace zemědělských podniků nebo k významnému omezení podpory
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bioplynových stanic pouze na ty, které zpracovávají produkty živočišné výroby v rozsahu minimálně 30 % z hmotnosti vstupních
materiálů.
Příjem žádostí se bude týkat opatření:
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
§
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
§
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
§
I.3.4 Využívání poradenských služeb
§
II.2.4
§Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
§
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
§
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
§
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
§
Příjem žádostí bude probíhat v termínu 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského
intervenčního fondu.

03

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Vzdělávejte se pro růst!
Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době
realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP.
Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích:
strojírenství,
§
stavebnictví,
§
nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky),
§
pohostinství,
gastronomie,
§
terénní sociální služby,
§
odpadové hospodářství.
§
O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a buď nabírají nové
pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.
Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli
hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít
zaměstnance na jinou práci). Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické.
Příspěvek lze poskytnout na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího
základu zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání.
Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 24 000 Kč měsíčně. Příspěvek bude
poskytován měsíčně zpětně.
Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ bude realizován v období 31. 5. 2011 – 31. 7. 2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 5. 2013.
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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST – 1. VÝZVA ÚSTECKÉHO KRAJE

Termín pro odevzdávání žádostí: 1. 6. 2011 – 13. 6. 2011

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Podporované aktivity:
Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto
§
oborech:
Komplexní podpora a motivace žáků základních a středních škol v ÚK ke vzdělávání v technických oborech, včetně deklarace možnosti
§
návazného systému vzdělání s dosažením vyššího stupně vzdělání,
podpora komplexního a dlouhodobého působení na žáky ZŠ zaměřeného na popularizaci technických povolání s cílem směřovat žáky
§
v rámci další profesní orientace tak, aby si ke studiu na SŠ vybírali zejména obory vzdělání, které vedou k získání některé z technických
kvalifikací zejména v oblasti strojírenství a stavebnictví,
tvorba vzdělávacích programů ve spolupráci se zaměstnavateli tak, aby výsledný produkt řešil mezery v zaměření a profilaci oborů
§
vzdělání pro potřeby vlastního trhu práce Podpora vhodné formy komunikace firmy a školy s ohledem na potřebné úpravy výuky na SŠ
a SOU iniciovaných ze strany zaměstnavatelů,
podpora společné výuky firma + škola např. ve specializovaných vzdělávacích centrech na území kraje.
§
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem
§
spolupráce:
Podpora exkurzí i krátkodobých stáží žáků ZŠ u zaměstnavatelů s cílem navázání úzké spolupráce,
§
podpora provádění části praktické výuky formou stáží a krátkodobých seznamovacích stáží u zaměstnavatelů v regionu na všech
§
stupních vzdělávání,
podpora trvalé spolupráce mezi školami a sítí sociálních partnerů (podnikatelé a sdružení podnikatelů): ekonomická, administrativní a
§
technická pomoc,
podpora aktivit vedoucích k rozšiřování kontaktů a možností stáží v zahraničí se zaměřením na zaměstnavatelské subjekty v regionu,
§
resp. na jejich výcviková, výrobní a vývojová centra v zemích EU podpora aktivit vedoucích k cílené propagaci požadovaných
pracovních pozic na trhu práce směrem k žákům ZŠ.
Oprávnění předkladatelé žádostí o podporu:
školy a školská zařízení;
§
vysoké
§ školy;
sdružení a asociace škol
§
města, obce a svazky obcí;
§
právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství;
§
odborové
§ organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení;
hospodářská komora;
§
zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem
§
podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity;
nestátní neziskové organizace.
§
Forma financování
V rámci OP VK bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace). Příjemcům, jejichž grantový projekt bude schválen,
bude poskytnuta zálohová platba ve výši 20 % odhadovaných způsobilých výdajů do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy. V době realizace
projektu bude příjemci vyplaceno maximálně 90% částky celkových způsobilých, skutečně vynaložených, výdajů projektu financovaných z
veřejných zdrojů (součet průběžných plateb a vyplacené zálohové platby). Výše závěrečné platby bude stanovena jako rozdíl mezi celkovou
částkou skutečně vynaložených výdajů projektu a výší všech dosud poskytnutých (i nevyúčtovaných) záloh, zpravidla do 10 % rozpočtu
projektu.
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Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Podporované aktivity:
Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se
§
speciálními vzdělávacími potřebami:
Zkvalitnění diagnostiky, vytváření metodik vyrovnávacích a podpůrných opatření a metodických postupů pro práci se žáky se SVP,
§
Výměna zkušeností pedagogických pracovníků, kteří pracují se žáky se SVP a příkladů dobré praxe,
§
Projekty zaměřené na vznik a rozvoj metodických a konzultačních pracovišť při školách samostatně zřízených pro žáky se
§
zdravotním postižením. Speciální pedagogové z těchto pracovišť budou poskytovat metodickou podporu pedagogům běžných
škol ve svém okolí při individuální integraci žáků s SVP,
Podpora odborných poradenských pracovišť pro poskytování služeb poradenství, speciálně pedagogických a psychologických
§
služeb jako předcházení rizikovému chování,
Podpora
§

zavádění inovativních postupů do preventivních aktivit či do výuky, motivace pedagogických pracovníků k jejich
využívání.

Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním:
§
Projekty zaměřené na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a jejich rodičům – tedy projekty, v jejichž
§
rámci jsou poskytovány komplexní služby zahrnující například i pedagogickou a sociální intervenci – dětem od tří let věku do nástupu
na ZŠ a jejich rodičům.
Projekty, v jejichž rámci budou realizovány semináře pro zřizovatele, ředitele a pedagogické pracovníky škol o významu vzdělávání
§
dětí se sociokulturním znevýhodněním již v předškolním věku, o významu, potřebě a mechanizmech inkluzívního vzdělávání, o
možnostech využívání a efektivitě vyrovnávacích mechanizmů při vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním v hlavním
proudu vzdělávání.
Projekty
§

zaměřené na budování otevřených mateřských škol, které vytvářejí podmínky pro inkluzívní vzdělávání dětí se
sociokulturním znevýhodněním v rámci hlavního vzdělávacího proudu, včetně zřizování pozice asistenta pedagoga v těchto školách.

Projekty zaměřené na pilotní ověřování včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním – například: programy zaměřené na
§
podporu inkluzívního vzdělávání v mateřských školách; programy zaměřené na zvyšování kompetencí rodičů pro přípravu dítěte na
úspěšné zahájení školní docházky; programy zaměřené na rozvoj spolupráce mezi rodinou a realizátorem předškolní přípravy;
programy zaměřené na zvýšení počtu dětí absolvujících předškolní přípravu. U těchto projektů požadujeme jako výstup evaluaci a
návrh dalších opatření.
Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
§
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací:
Rozvíjení forem a metod inkluzívního vzdělávání (projekty zajišťující potřebnou podporu při vzdělávání dětí a žáků se speciálními
§
vzdělávacími potřebami v běžných školách),
Rozvíjení podpůrných mechanismů zajišťujících speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v běžných
§
školách (mentoring, tutoring, využívání pedagogické a sociální intervence…),
Rozvíjení takových metod a forem práce ve třídě, které zvyšují šance pro rovné zapojení dětí a žáků z kulturně či sociálně odlišného
§
prostředí do škol hlavního vzdělávacího proudu,
Projekty zaměřené na rozvíjení individuálního přístupu v rámci vzdělávání (rozvoj forem a metod práce se žáky s SPV, tvorba
§
individuálních vzdělávacích plánů),
Rozvíjení metod a forem práce v rámci školní výuky zaměřené na vyhledávání a práci s mimořádně nadanými dětmi a žáky, včetně
§
tvorby individuálních vzdělávacích plánů,
Projekty zaměřené na postupné otevírání „běžných tříd“ v hlavním vzdělávacím proudu ve školách, dosud určených výlučně pro žáky s
§
SVP a cílem transformace základních škol praktických na školy inkluzívní, vzdělávající ve všech mutací RVP pro základní školy vzdělávání pedagogů, zajištění učebních materiálů, zajištění didaktických pomůcek,
podpora spolupráce škol se školskými poradenskými organizacemi,
§
podpora aktivit škol v přípravě dětí a žáků k přechodu ze vzdělávání z MŠ na ZŠ a ze ZŠ na SŠ,
§
podpora pilotního ověřování organizačních forem vzdělávání podle individuálních schopností a zájmů žáků (spojování tříd, ročníků,
§
skupinová výuka, individuální plány, využití moderních technologií),
zapojení talentovaných dětí do mezinárodních činností a projektů,
§
podpora
§ a realizace terapeutických dílen pro děti a žáky se SVP.
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Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu
školy a školská zařízení;
§
vysoké školy;
§
sdružení a asociace škol;
§
právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství;
§
organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže;
§
města, obce a svazky obcí;
§
nestátní neziskové organizace.
§
Forma financování
V rámci OP VK bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace). Příjemcům, jejichž grantový projekt bude schválen,
bude poskytnuta zálohová platba ve výši 20 % odhadovaných způsobilých výdajů do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy. V době realizace
projektu bude příjemci vyplaceno maximálně 90% částky celkových způsobilých, skutečně vynaložených, výdajů projektu financovaných z
veřejných zdrojů (součet průběžných plateb a vyplacené zálohové platby). Výše závěrečné platby bude stanovena jako rozdíl mezi celkovou
částkou skutečně vynaložených výdajů projektu a výší všech dosud poskytnutých (i nevyúčtovaných) záloh, zpravidla do 10 % rozpočtu
projektu.

Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji
Podporované činnosti:
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy:
§
podpora tvorby a realizace DVPP pro práci se žáky na pracovištích v podnicích a firmách pro vybrané obory vzdělávání (viz Příloha č. 1 k
§
textu výzvy) zejména pro obory tříleté s výučním listem (žáci nejsou v tomto případě oprávněnou CS a jejich zapojení nemůže být
financováno),
realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve spolupráci s odborníky z řad zaměstnavatelů
§
Ústeckého kraje včetně veřejné správy a NNO,
podpora tvorby a realizace DVPP a metodických materiálů pro práci s žáky s poruchami učení a chování na středních školách a
§
školských zařízeních, navazujících na postupy a metody, využívané ve školách základních včetně tvorby výukových a metodických
materiálů v multimediální formě (včetně e-learningové formy) pro potřeby pedagogických pracovníků,
podpora studijních pobytů odborných pedagogických pracovníků škol a školských zařízení k seznámení se s moderními používanými
§
technologiemi, řídicími procesy a kontrolními systémy používanými zaměstnavateli,
podpora vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a SŠ,
§
podpora
§ vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodiků,
podpora DVPP v mateřských školách.
§
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích:
§
podpora vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v jednotlivých oblastech Ústeckého kraje ve vztahu k místním
§
specifikům a jednotlivým sektorům hospodářství s ohledem zahraniční investory v dané lokalitě,
podpora studia k rozšíření kvalifikace pro získaní způsobilosti vyučovat další předměty (cizí jazyk) (dle § 6b Vyhlášky 317/2005 Sb.).
§
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a
§
řemesel:
podpora zahraničních odborných stáží a praxí pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů včetně jazykové přípravy,
§
podpora tvorby a realizace programů DVPP zaměřených na provázání kompetencí učitelů předmětů odborného výcviku (praktického
§
vyučování) a učitelů odborných předmětů v teoretickém vyučování,
podpora tvorby metodických materiálů pro DVPP zaměřeného na aktuální informace o moderních technologiích ve výrobní sféře,
§
podpora tvorby a realizace DVPP zaměřeného na osvojení si moderních technologií a nejnovějších poznatků (krátkodobé stáže např. u
§
zaměstnavatelů).
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky:
§
podpora aktivit vedoucích k implementaci firemních metod a příkladů dobré praxe do oblasti řízení školství,
§
podpora tvorby a realizace programů DVPP zaměřených na komunikaci s pracovníky organizace,
§
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podpora tvorby a realizace programů DVPP - učící se organizace,
§
podpora vzdělávání zaměřeného na vedení pedagogických týmů.
§
Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu:
školy a školská zařízení;
§
vysoké školy;
§
ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání);
§
nestátní neziskové organizace.
§
Forma financování
V rámci OP VK bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace). Příjemcům, jejichž grantový projekt bude schválen,
bude poskytnuta zálohová platba ve výši 20 % odhadovaných způsobilých výdajů do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy. V době realizace
projektu bude příjemci vyplaceno maximálně 90% částky celkových způsobilých, skutečně vynaložených, výdajů projektu financovaných z
veřejných zdrojů (součet průběžných plateb a vyplacené zálohové platby). Výše závěrečné platby bude stanovena jako rozdíl mezi celkovou
částkou skutečně vynaložených výdajů projektu a výší všech dosud poskytnutých (i nevyúčtovaných) záloh, zpravidla do 10 % rozpočtu
projektu.

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.: +420 476 206 538
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.

