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1. Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

cílem informačního zpravodaje, jehož třetí letošní vydání 
máte právě k dispozici, je usnadnit Vám orientaci  
v problematice dotačních a podpůrných programů. 

Tento materiál přehledně upozorňuje na vyhlašované 
dotační programy a zajímavé akce pro podnikatele, 
vzdělávací instituce, města, obce a nevládní neziskové 
organizace. Má napomoci k tomu, abyste v rámci 
aktuálně vyhlašovaných programů získali finanční 
prostředky k uskutečnění Vašich záměrů, projektů a jiných 
rozvojových akcí. Další vydávaná čísla rádi přizpůsobíme 
Vašim přáním a připomínkám. Obracejte se s nimi na 
mou kancelář sekretariat@ falbr.cz. Současně nám 
můžete posílat informace o zajímavých připravovaných 
akcích, které rádi v příštích číslech otiskneme.

Jak jistě sami poznáte, nechceme Vás zahltit přemírou 
údajů, chceme, aby zpravodaj byl přehledný a srozumitelný, 
proto i v textu odkazujeme na další informační zdroje. 

V následujícím bodě Vás budu pravidelně seznamovat 
s děním ve Výboru Evropského parlamentu pro 
regionální rozvoj, jehož jsem členem a s dalšími 
informacemi z oblasti dotační politiky Evropské unie.

Přeji Vám mnoho úspěšných projektů

Richard Falbr 
poslanec Evropského parlamentu
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2. Informace 
z Evropského 
parlamentu
 
Vážení čtenáři 

zatím poslední jednání Výboru pro regionální rozvoj  
Evropského parlamentu (REGI) se uskutečnilo ve dnech  
26. a 27. března 2008. 

Europoslancům se představil nový předseda Výboru Regionů,  
Belgičan Luc Van den Brande. Jen pro připomenutí: Výbor 
Regionů je samostatnou, poradní institucí Evropské unie,  
ve které zasedají zástupci evropských regionů a měst. 
Českou republiku ve Výboru Regionů reprezentují 
představitelé Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR.  
Luc Van den Brande poslance ve výboru informoval o tom,  
že v březnu příštího roku se v Praze v rámci českého 
předsednictví EU uskuteční velký summit evropských 
regionů. Bude se jednat o jednu z největších akcí vůbec, 
které bude Česká republika jako předsednická země 
Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 hostit. 

Europoslanci měli také možnost diskutovat s generálním 
ředitelem zodpovědným v Evropské komisi za regionální 
politiku, Dirkem Ahnerem. Předmětem diskuse byla otázka  
koordinace politik v rámci rozvoje venkova a regionálního 
rozvoje. Obě oblasti spolu samozřejmě úzce souvisejí  
a v rámci co možná největší územní soudržnosti je třeba  
rozvojové programy a projekty koordinovat. V jednotlivých  
členských státech však často dochází k tomu, že si  
vzájemně konkurují ministerstva zemědělství 
s ministerstvy pro místní rozvoj. 

V úterý 1. dubna pak proběhlo mimořádné jednání 
europoslanců ze zemí Visegrádské Čtyřky s komisařkou 
pro regionální politiku Danutou Hübnerovou. Mezi tématy, 
která byla s paní komisařkou diskutována, byla také otázka 
korupce a čerpání evropských prostředků v rozporu  
s pravidly. Komisařka odmítla kritiku, že Evropská komise 
nepostupuje razantněji a uvedla, že Komise disponuje řadou 
nástrojů, jak případy korupce a zneužívání evropských peněz 
řešit. Klíčová je však podle jejích slov spolupráce s členskými  
státy, které nesou hlavní zodpovědnost za správné 
fungování systému čerpání evropských peněz. Evropská 
komise může, v případě včasné informace, například 
pozastavit platby a iniciovat kontrolní audit. Ne vždy se 
však, jak uvedla, podezření z korupce či zneužívání dotací 
prokáže. Naopak v některých případech audity ukázaly, že 
čerpání prostředků bylo v pořádku a v souladu s pravidly. 

Na otázku směřující k budoucí podobě evropské politiky 
soudržnosti Danuta Hübnerová odpověděla, že výstavba 
infrastruktury a podpora výzkumu a inovací musí jít ruku  
v ruce. Jak řekla, “nemůžeme si dovolit dnes stavět cesty  
a o podpoře inovací přemýšlet až zítra.” Europoslanci  
ze zemí Visegrádu se s paní komisařkou dohodli na tom,  
že tyto informační schůzky se budou od nynějška  
konat pravidelně.

 
Na viděnou opět za měsíc!

JUDr. Richard Falbr      
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4. Strukturální fondy  
pro nové období 
2007-2013

4.1. Úvod problematiky  
SF EU

4.1.1. Co jsou fondy 
Evropské unie? 
Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování 
rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU 
a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.

Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a 
v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých 
obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což je 
zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR 
pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, 
kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat, 
tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. 

4.1.2. Kdo může 
žádat o peníze? 
Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, 
podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové 
organizace, školy, výzkumná centra a další. 

4.1.3. Jak se rozdělují 
prostředky? 
Prostředky jsou rozděleny do tří fondů:  

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 

Evropského sociálního fondu 

Fondu soudržnosti (FS) 

 
Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány  
prostřednictvím tematických a regionálních 
operačních programů. 

»

»

»

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013

4.2. Rozdělení operačních 
programů pro nové období 

Na základě definovaných cílů a priorit Národního 
rozvojového plánu České republiky pro období 2007-2013 
a Národního strategického referenčního rámce připravuje 
Česká republika pro využívání fondů Evropské unie v letech  
2007-2013 celkem 24 operačních programů pro nově 
koncipované 3 Cíle Politiky hospodářské a sociální  
soudržnosti EU.

Pro Cíl „Konvergence“ 

Tematické operační programy 

OP Podnikání a inovace 

OP Životní prostředí 

OP Doprava 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Integrovaný operační program 

OP Technická pomoc 

Regionální operační programy 

ROP NUTS II Jihovýchod 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Střední Čechy 

ROP NUTS II Střední Morava  

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Pro Cíl „Regionální konkurenceschopnost  
a zaměstnanost“  

OP Praha Konkurenceschopnost 

OP Praha Adaptabilita  

Pro Cíl „Evropská územní spolupráce“  

INTERACT II 

ESPON 2013 

OP Meziregionální spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Pro programové období 2007-13 se připravuje 7 sektorových 
OP - dle jednotlivých věcných priorit rozvoje regionů ČR. 
Prostřednictvím těchto 7 SOP, 7 ROP a OP Technická pomoc 
je v ČR realizován cíl Konvergence politiky soudržnosti EU.  
Řídícím orgánem odpovědným za řádnou realizaci 
sektorového operačního programu je vždy věcně příslušný 
ministerský resort.  
 

Operační program Řídicí orgán
Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 

Doprava  Ministerstvo dopravy 

Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Věda a výzkum 
pro inovace

Ministerstvo školství 

Vzdělávání Ministerstvo školství 

Lidské zdroje a 
zaměstnanost

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Integrovaný OP Ministerstvo pro místní rozvoj 

Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 
   

4.3. Tematické operační 
programy – základní 
charakteristika
Tematické (sektorové) operační programy navazují  
na rozvojovou strategii a cíle politiky soudržnosti definované 
v Národním rozvojovém plánu ČR pro období 2007-13. SOP  
převádí jednotlivé priority NRP do konkrétních oblastí 
podpor, které jsou přesně věcně vymezeny a navzájem 
odděleny. Společně však tvoří OP jeden logický celek oblastí  
podpory z fondů EU. Sektorové operační programy se budou  
realizovat ve všech regionech soudržnosti ČR (tzv. regionech  
NUTS II.) s výjimkou hl. m. Prahy.

4.3.1. Zaměření podpor 
Sektorových operačních 
programů (dle priorit NRP)  

Konkurenceschopný podnikatelský sektor 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Vzdělávání 

Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

Posilování sociální soudržnosti 

Rozvoj informační společnosti 

Chytrá veřejná správa 

Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 

Zlepšení dostupnosti dopravy 

Vyvážený rozvoj regionů 

Rozvoj městských oblastí 

Rozvoj venkovských oblastí  

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013
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4.4. Regionální 
operační programy
Regionální operační programy navazují na systém 
sektorových programů a své podpory směřují k řešení  
problémů vázaných na konkrétní region ČR. Podporují tak  
využití potenciálu daného území a přispívají k jeho  
vyváženému rozvoji.

4.4.1. Globální cíl regionálních 
operačních programů 

Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR,  
zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity  
pro investice a posílení kvality života obyvatel, při  
respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů  
vycházející z využití jejich potenciálu.

4.4.2. Zaměření podpor 
Regionálních operačních 
programů (Specifické cíle ROP) 

modernizace technické infrastruktury zvyšující  
přitažlivost regionu pro investice při zohledňování  
ochrany životního prostředí 

zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí  
pro rozvoj malých a středních podniků včetně prostředí 
pro inovace a vytváření nových pracovních příležitostí 

zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské 
prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí 

modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele  
ve městech a na venkově, související s rozvojem 
hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a 
volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení 
atraktivity těchto území pro hospodářský rozvoj 

»

»

»

»

Pro programové období 2007-13 se připravuje 7 regionálních  
OP - pro každý region soudržnosti ČR. Prostřednictvím 
těchto 7 ROP, 7 SOP a OP Technická pomoc je v ČR realizován  
cíl Konvergence politiky soudržnosti EU. Řídicím orgánem  
odpovědným za řádnou realizaci regionálního operačního  
programu je Regionální rada příslušného 
regionu soudržnosti.

4.5. Operační programy –  
Praha
Hlavní město Praha má jako jediný region soudržnosti ČR  
(tzv. region NUTS II) nárok realizovat programy pomoci  
v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost. 

Operační programy pro Prahu jsou zaměřeny na podporu  
konkurenceschopnosti regionu a to zejména prostřednictvím  
zkvalitnění městského prostředí, zlepšení dostupnosti  
dopravních a telekomunikačních služeb a inovačního  
potenciálu města. 

Cílem OP je současně zvyšování zaměstnanosti, rozvoj trhu  
práce a podpora kvalifikované a konkurenceschopné 
pracovní síly a v neposlední řadě integrace vyloučených  
skupin obyvatelstva. 

4.5.1. Zaměření podpor 
Operačních programů  
pro Prahu (Specifické cíle OP)  

OP Praha - Konkurenceschopnost 
Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních 
služeb a zkvalitnění životního prostředí. 

Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a 
efektivním využitím svého inovačního potenciálu. 

»

»

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013
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OP Praha - Adaptabilita a zaměstnanost 
Zvýšení adaptability pracovníků a zaměstnavatelů. 

Zlepšení přístupu k zaměstnání a 
prevence nezaměstnanosti.

Posílení integrace osob ohrožených sociální exluzí, 
rozvoj institucí a kvality služeb zaměřených na sociální 
integraci a odstraňování bariér znesnadňující účast 
na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví. 

Podpora celoživotního učení. 

Posilování institucionální kapacity a efektivnosti 
veřejné správy a veřejných služeb. 

Podpora mezinárodní spolupráce.  

Pro programové období 2007-13 jsou připraveny 2 OP pro  
hl. m. Prahu - dle jednotlivých zdrojových fondů EU (ERDF  
a ESF). Prostřednictvím těchto 2 operačních programů  
je v ČR realizován cíl politiky soudržnosti EU Regionální  
konkurenceschopnost a zaměstnanost. Řídicím orgánem  
odpovědným za řádnou realizaci OP pro Prahu je 
Ministerstvo  práce a sociálních věcí, zprostředkujícím 
subjektem je Magistrát hl. m. Prahy.

»

»

»

»

»

»

4.6. Evropská územní 
spolupráce

4.6.1. Od iniciativy ES Interreg  
k Cíli 3  

ESPON 2013 

INTERACT II 

OP Meziregionální spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko  

V programovém období 2007-2013 se Iniciativa ES Interreg  
stává samostatným Cílem strukturálních fondů. Jedná se  
o Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce (European  
Territorial Cooperation). 

V rámci Cíle 3 budou realizovány programy pro přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci, tedy pokračování 
Iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC. Dále 
budou také pokračovat síťové programy ESPON a INTERACT. 

Největší část finanční alokace pro Cíl 3 připadne přeshraniční 
spolupráci. Všechny programy budou financovány  
z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

4.6.2. Přeshraniční spolupráce 
 
V rámci Cíle Evropská územní spolupráce bude  
v programovém období 2007-2013 realizováno  
5 bilaterálních Operačních programů 
Přeshraniční spolupráce: 

ČR - Sasko 

ČR - Bavorsko 

ČR - Rakousko 

ČR - Slovensko 

ČR - Polsko 

 
Cílem programů přeshraniční spolupráce je podpora 
hospodářské a sociální integrace příhraničních území 
prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a 
posilování jejich rozvojového potenciálu. Budou posilovány  
vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy,  
společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního 
ruchu a budování flexibilního trhu práce. 

Specifickými cíli programů přeshraniční  
spolupráce jsou: 
�. rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj  

cestovního ruchu v příhraničí 

�. posilování dostupnosti dopravy a informačních  
a komunikačních sítí 

�. ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů  
energie, předcházení vzniku ekologických 
a technologických rizik 

�. rozvoje měst a venkova 

5. rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, 
kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení a 
podpora malých místních iniciativ, socioekonomických aktivit 
s cílem podpořit projekty typu  „people to people”  

Řídicím orgánem operačních programů přeshraniční 
spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V rámci  
programů přeshraniční spolupráce budou podporovány 
bilaterálně, vždy s příslušnou partnerskou zemí, dohodnuté  
priority zajišťující společná řešení ve stanovených oblastech  
(konkrétní vymezení bude součástí každého OP). 

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz 

»

»

»

»

»

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013



88 9Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj podnikání 

5. Dotační programy 
pro rozvoj podnikání 

5.1. Dotační programy 
a příležitosti 

5.1.1. Aktuální | duben 2008        

NEMOVITOSTI,  
Operační program podnikání a inovace  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských 
nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak  
ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení 
investičního a životního prostředí. Program je zaměřen  
na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích  
životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, 
rozvoje i regenerace nemovitosti. Program je zaměřen také  
na podporu znalostní a informační báze pro rozvoj regionální  
podnikatelské infrastruktury a na podporu podnikání 
v oblasti podnikatelských nemovitostí.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 

Podporované aktivity jsou prováděny v rámci  
následujících typů projektů:

Projekt přípravy zóny – realizací projektu vzniknou 
připravené plochy pro výstavbu, nebo dojde ke zvýšení  
kvality/využitelnosti stávajících ploch.

Projekt výstavby nájemního objektu – realizací projektu 
vznikne nový objekt určený k pronájmu (příjemci podpory  
jsou pouze obce, kraje a svazky obcí).

Projekt rekonstrukce objektu – realizací projektu dojde  
k rekonstrukci objektu a jeho využití.

Projekt vyhotovení projektové dokumentace – realizací  
projektu dojde k vytvoření dokumentace projektové  
přípravy a projektové dokumentace pro výše  
uvedené projekty.

»

»

»

»

Příjemce podpory a projekt:
Podnikatel (FO i PO), obec, kraj, má ke dni podání registr. 
žádosti uzavřená min. 2 po sobě jdoucí účetní období.

Nemá nedoplatky vůči orgánům státní správy ani vůči  
svým zaměstnancům.

Není v likvidaci, exekuci atp.

Splňuje kritéria ratingu, finanční zdraví příjemce nesmí  
být nižší než C+.

Projekt musí být v souladu s platnou územně  
plánovací dokumentací.

Výstupy projektu nesměřují do nepodporovaných oblastí.

Projekt bude zachován po dobu nejméně 3 let u MSP  
a 5 let u ostatních příjemců od ukončení jeho realizace,  
tzn. nelze změnit vlastnictví nemovitostí, zatížit 
nemovitost věcným břemenem či zástavním právem  
než pro účely realizace projektu.

V případě pořízení nemovitosti od ekonomicky nebo  
personálně spojené osoby nelze kupní cenu zahrnout  
do způsobilých výdajů.

Stavba je považována za dokončenou, jsou-li dokončeny 
všechny dílčí stavební objekty a technologické soubory  
stavby, a je-li stavba protokolárně převzata a je k ní  
vydán pravomocný kolaudační souhlas, příp. povolení  
ke zkušebnímu provozu.

Podpora (typ, max., min): 

a) Podpora je poskytována formou přímé dotace.

Dotace poskytovaná v režimu blokové výjimky se řídí 
regionální mapou intenzity podpory a činí maximálně:

Max. výše podpory dle příjemce

MP SP VP ÚSC

Příprava zóny 60 % 
ZV

50 % 
ZV

40 % 
ZV

-

Výstavba 
nájemního 
objektu

- - -
NM (max. 40 %  

ZV)

Rekonstrukce 
objektu

60 % 
ZV

50 % 
ZV

40 % 
ZV

NM (max. 40 %  
ZV)

Projektová 
dokumentace

60 % 
ZV

50 % 
ZV

40 % 
ZV

40 % ZV

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení  
a zařízení infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj  
lidských zdrojů podnikatelských subjektů 
ve vybraných sektorech.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Výdaje jsou způsobilé nejdříve v den přijatelnosti projektu  
(stanovuje CzechInvest).

Ve školicím středisku budou vzděláváni především  
zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikající  
ve vybraných sektorech.

Projekt musí být realizován na území České republiky 
mimo území hl.m. Prahy (sídlo zde být může).

Podpora (typ, max., min): 
Formou dotace. 

Max. 100 mil. Kč, min. 0,2 mil. Kč. Míra podpory je dána 
regionální mapou platnou pro období 2007-2013.  
(Podporovány všechny regiony, kromě Prahy).

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Vyhlášení výzvy: 2. 1. 2008 – 28. 2. 2009

Příjem registračních žádostí: 3. 3. 2008 – 28. 2. 2009

Konečný příjem plných žádostí: 1. 7. 2008 – 30. 4. 2009

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.czechinvest.org

POTENCIÁL II.,  
Operační program podnikání a inovace 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem výzvy programu Potenciál je podpořit zavádění  
a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci  
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň  
i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí  
vlastní výzkum, vývoj a inovace.

»

»

»

»

»

»

»

»

Program POTENCIÁL si dále klade za cíl prohloubení 
spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými  
a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných 
pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení  
podmínek pro zapojení společností do národních  
i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování  
konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení)  
zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo  
technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití  
ve výrobě.

Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví  
v odvětvích vymezených oddíly C 13-37, E38.32, J 62,  
M 71.2 a S 95.1 CZ-NACE.   

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Projekt musí být realizován na území České republiky  
mimo území hl.m. Prahy. 

Dotací podpořený majetek nesmí být využit pro výrobní 
aktivity, nesmí se jednat o prostou obnovu majetku. 

Minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí:
 - MSP: 5 mil. Kč. 

 - Velké podniky: �0 mil. Kč.

 - Součástí minimální investice mohou být i náklady, které  
 nejsou způsobilým výdajem, za předpokladu, že byly  
 vynaloženy v souvislosti s realizací projektu.

V případě využití pořizovaných technologií pro jiné účely 
se do ZV započítá pouze alikvotní část pořizovací ceny. 

Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována formou dotace. 

Dotace je poskytována ve výši 1 - 100 mil. Kč,   
procentuální výše dotace se řídí regionální  mapou  
platnou pro období 2007 - 2013.

Datum výzvy /uzávěrky: 
Vyhlášení výzvy: 2. 1. 2008

Příjem registračních žádostí: 1. 3. 2008 – 30. 9. 2009

Konečný příjem plných žádostí: 1. 5. 2008 – 30. 11. 2009

Bližší informace: 
www.mpo.cz; www.czechinvest.org

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
Nákup pozemků – max. 10 % rozpočtu ZV projektu.

Nákup staveb – smlouva kupní/smlouva o budoucí  
smlouvě kupní podepsána až po datu  
přijatelnosti projektu.

Dlouhodobý hmotný majetek (zejména nákup nemovitostí 
a stavební náklady přímo související s realizací projektu).

Úpravy pozemků a odstranění nevyužitých staveb.

Inženýrské sítě a účelové komunikace (komunikace  
uvnitř areálu).

Projektová dokumentace stavby.

Služby – inženýrská činnost ve výstavbě, architektonická  
soutěž (zahrnují se do ceny stavby).

Rekonstrukce a modernizace staveb.

Náklady na publicitu projektu.

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Vyhlášení výzvy: 2. 1. 2008

Příjem registračních žádostí: 1. 4. 2008 – 31. 12. 2008

Konečný příjem plných žádostí: plné žádosti je možné 
podávat do 10 měsíců od data přijatelnosti (RŽ)

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.czechinvest.org

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA,  
Operační program podnikání a inovace  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je prostřednictvím zajištění kvalitního 
zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, 
personálních činností a dalších aktivit souvisejících  
s rozvojem lidských zdrojů, zvýšit konkurenceschopnost 
podniků a podnikatelských subjektů ve vymezených 
sektorech a rovněž i zaměstnatelnost jednotlivců v souladu  
s potřebami vyplývajícími ze zavádění nových technologií  
a inovací, výrobních procesů a postupů, rozšiřování kapacit  
a odborného růstu zaměstnanců ve vztahu k efektivitě  
a kvalitě výroby či služeb.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY,  
Operační program podnikání a inovace  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je pomocí dotací podpořit 
konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice, 
podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení,  
nových softwarových produktů a služeb. Program je zaměřen  
také na rozvoj informační a znalostní společnosti a zvyšování  
dostupnosti informací o produktech ICT.

Dále je cílem programu podpora vybraných strategických 
služeb s úzkou návazností na informační a komunikační 
technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, které  
by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování  
efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvyšování  
jejich konkurenceschopnosti.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
a) tvorba nových IS/ICT řešení

b) centra sdílených služeb

d) centra zákaznické podpory

e) centra oprav high-tech výrobků a technologií

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Vytvoření nových pracovních míst dle velikosti podniku  
a podporované aktivity (viz tabulka): 

Podporovaná aktivita
Velikost podniku

Malý Střední Velký
Tvorba nových IS/ICT řešení 5 7 12

Centrum oprav high-tech 
výrobků a technologií

10 20 30

Centrum sdílených služeb 20 30 40

Centrum zákaznické podpory 40 60 80

 

Minimální požadovaná investice do dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku je:

1 mil. Kč pro malý podnik,

2 mil. Kč pro střední podnik, 

5 mil. Kč pro velký podnik.

Další podmínky: 
Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích 
projektu a použití dotace určené k financování 
způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci  
a dokumentaci stanovenou v podmínkách Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace a uchovat je po dobu 10 let ode dne  
ukončení projektu, a zároveň minimálně do doby  
uplynutí 3 let od uzávěrky OP Podnikání a inovace  
(předpokládá se v roce 2020).

Příjemcem dotace nemůže být podnikatel, pokud je  
k datu podání žádosti příjemcem podpory na záchranu  
a restrukturalizaci podniků v obtížích podle Pokynů  
Společenství pro státní podporu na záchranu a 
restrukturalizaci podniků v obtížích, neplatí  
pro malé podnikatele.

Dotace je příjemci vyplácena zpětně nebo po ukončení  
etapy projektu za předpokladu splnění 
podmínek Rozhodnutí.

Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována formou dotace, která je 
poskytována jako procento ze způsobilých výdajů projektu 
dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR  
na období 2007 – 2013, minimálně však ve výši 2 mil. Kč  
a maximálně ve výši 75 mil. Kč.

V rámci způsobilých výdajů je možné podpořit 
specifikovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
až do výše jeho pořizovací ceny (stavby pouze  
do celkového objemu 50 % ZV) a jejich rekonstrukce, 
nákup pozemků (do výše 10 % ZV), hardware a sítě,  
licence, know-how, software).

Způsobilými výdaji jsou též hrubé mzdy zaměstnanců  
a povinné odvody zaměstnavatele, náklady na povinnou  
publicitu a vybrané provozní náklady do výše 
specifikované dle pravidla de minimis.

Procentuální výše dotace se řídí regionální mapou výše 
intenzity podpory platnou pro období 2007-2013.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Vyhlášení výzvy: 2. 1. 2008

Příjem registračních žádostí: 3. 3. 2008 - 30. 6. 2008

Příjem plných žádostí: 2. 6. 2008 - 31. 10. 2008

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.czechinvest.org

INOVACE, 
Projekt na ochranu práv průmyslového  
vlastnictví, Operační program 
podnikání a inovace

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Program Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového 
vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany 
nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, 
průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci budou  
moci v rámci programu získat podporu na výdaje  
za patentové zástupce, správní poplatky a překlady.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR. 

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě  
patentů v ČR a  zahraničí, užitných vzorů (pouze  
v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru  
podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí,  
průmyslových vzorů v zahraničí a ochranných  
známek v zahraničí. 

V rámci klasifikace způsobilých výdajů lze podpořit:
náklady na oprávněné zástupce

překlady

správní poplatky

»

»

»

»

»

»

»

»
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Specifické podmínky (pokud jsou): 
Před podáním přihlášky u příslušného národního či 
mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví je nutno 
nejdříve podat registrační žádost u agentury CzechInvest  
(výdaje vynaložené před podáním registrační žádosti  
nejsou uznatelné).

Podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou  
zahrnuty mezi způsobilé výdaje, podporovány jsou  
pouze výdaje vynaložené do doby udělení 
průmyslově-právní ochrany).

S přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána 
přihláška vynálezu na stejné technické řešení.

Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována formou dotace.

Dotace do výše 1mil. Kč.

45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby.

55 % pro malé a střední podniky spolupracující  
s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi.

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Vyhlášení výzvy: 2. 1. 2008 

Příjem registračních žádostí: 1. 3. 2008 – 31. 12. 2008 

Příjem plných žádostí: 1. 5. 2008 – 28. 2. 2009 

Bližší informace: 
www.mpo.cz; www.czechinvest.org   

Investiční pobídky  
pro zpracovatelský průmysl 
 
Podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.  
ve znění platném od 1. 5. 2004 pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je podpora investorů (tuzemských  
i zahraničních) zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující  
stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu 
v ČR a investiční aktivitou nad 50 mil. Kč. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Investice spojené se zavedením nové nebo rozšířením 
stávající výroby.  Minimálně 60 % celkové investice směřuje  
do strojního zařízení, stroje musí být nové a nesmí být  
vyrobeny před více než 2 lety.

Specifické podmínky (pokud jsou):  
 

A B C

Minimální výše investice (mil. Kč) 50 60 100

Minimální krytí vlastním kapitálem  
(mil. Kč)

25 30 50

Minimální % do strojů z celkové  
výše investice

60 60 60

Platnost: 1. 7. 2007 - 31. 12. 2007 

Podpora (typ, max., min): 

I. Sleva na dani z příjmů právnických osob: 

Úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let  
(nově vzniklé společnosti).

Částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let  
(expandující společnosti).

II. Hmotná podpora vytvářených pracovních míst: 

200 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech (A) 

»

»

»

III. Hmotná podpora na školení a rekvalifikace: 

ve výši 35 % nákladů na školení a rekvalifikace  
v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (A)

 
Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek 
(kromě školení a rekvalifikace) nesmí překročit 40 %  
(resp. 60 % u malých a 50 % u středních podniků) z investice 
do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Datum výzvy/uzávěrky: 
Průběžné odevzdávání žádostí.

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.czechinvest.org

Rámcový program pro podporu 
technologických center a center  
strategických služeb  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Podpora investic v oblasti výzkumných a vývojových center, 
center strategických služeb s vysokou přidanou hodnotou  
a požadavky na kvalifikaci.  

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 

Technologická centra: 
Technologická centra se zabývají inovačními aktivitami 
přinášejícími vylepšení výrobků a technologií  
využívaných ve výrobě. 

»

»
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Vývoj a inovace
a) Inovační aktivity společností, týkající se high-tech výrobku a 

technologií, s úzkou návazností na výrobu; pravidelné změny 
produktu, produktových rad, výrobních procesů a technologií.

b) Zaměřeno na obory: letectví a kosmonautika, kancelářské 
stroje, IT a telekomunikační technika, (mikro)elektronika, 
farmaceutika, vědecké přístroje, průmyslové elektrické 
stroje, motorová vozidla, motory, zařízení pro silniční 
dopravu, chemické výrobky, turbíny a zemědělské stroje.

Centra strategických služeb: 
Strategické služby představují služby s mezinárodním 
zaměřením, s vysokou přidanou hodnotou, podporující 
zaměstnanost kvalifikovaných expertů v centrech pro vývoj 
softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech pro 
opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, 
centrech zákaznické podpory (např. „call centra”).

Centra zákaznické podpory 

Centra, zajištující jak příchozí tak odchozí hovory, centra  
technické podpory. Tato centra zajišťují obsluhu zákazníků 
prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu, Internetu.

Centra sdílených služeb

Centralizování podpůrných procesů v podniku ze všech  
poboček do jednoho centra; jedná se o finance, účetnictví,  
lidské zdroje, marketing, IT.

Centra pro vývoj software

Vývoj nového software, nových softwarových řešení,  
a to zejména pro zahraniční klienty.

ICT expertní a řešitelská centra

Implementace IT systémů v dceřiných firmách ve skupině,  
outsourcing řízení informačních systémů, outsourcing  
řízení telekomunikačních systémů.

High-tech opravárenská centra

Centra na opravu kancelářských strojů a počítačů, 
elektrických strojů a přístrojů, radiových, televizních a 
spojovacích zařízení a přístrojů, zdravotnických, optických  
a časoměrných přístrojů; opravy letadel.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Minimální výše investice 10 mil. Kč.

Minimální počet nově vytvořených pracovních míst:
 Centra pro vývoj software    20

 Expertní a řešitelská centra  20

 Technologická centra   30

 High-tech opravárenská centra 50

 Centra sdílených služeb   50

 Centra zákaznické podpory  100

Další podmínky: 
Splnění podmínek do tří let od 
Rozhodnutí o podpoře projektu.

Zachování investice a pracovních míst po dobu nejméně  
pěti let.

Nezahájení prací na projektu před registrací Žádosti  
o podporu na CzechInvestu.

Mezinárodní orientovanost projektu v případě center  
strategických služeb.

Podpora (typ, max., min): 
Dotace na podnikatelskou činnost ve výši až 40 % -  
do výše maximální hodnoty veřejné podpory, která je 
vypočtena jako procento (dle níže znázorněné Regionální 
mapy) z dvouletých mezd vztahujících se k pracovním  
místům vytvořeným do tří let z investice.

Dotace na školení a rekvalifikaci ve výši 35 %/60 %  
z nákladů na školení. 

Datum výzvy: 
Duben 2007.

Průběžné odevzdávání žádostí.

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.czechinvest.org

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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5.1.2. Připravované

Operační program DOPRAVA 

Prioritní osa 6: Podpora multimodální nákladní 
přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory 6.1: Podpora multimodální nákladní  
přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD  
a přepravních jednotek pro KD, 
modernizace překladišť KD

Podoblast: Podpora revitalizace železničních vleček

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo dopravy ČR

Stručný cíl a zaměření programu:
Napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce 
znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory 
investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. 

Podporovat rozšiřování, racionalizaci, modernizaci 
a diverzifikaci hospodářských činností podniku 
umístěných ve znevýhodněných regionech, obzvláště 
podporou zakládání nových provozoven.

Snížit zatížení životního prostředí a poškozování 
veřejného zdraví nákladní dopravou, převedením části  
přeprav na ekologičtější alternativní železniční  
a vodní dopravu.

Specifických cílů prioritní osy bude dosaženo  
těmito intervencemi:

Investice do rozšiřování stávajících či pořízení  
nových vleček.

Investice na nabytí železniční vlečky.

Náklady spojené s pronájmem formou  
finančního leasingu.

»

»

»

»

»

»
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Podpora (typ, max., min): 
Míra veřejné podpory poskytovaná žadatelům dle tohoto  
programu může dosáhnout maximálně stanovené výše  
způsobilých výdajů dle oblasti klasifikované pro regionální  
podporu, a to následovně:

 
-  Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod,  
 Střední Morava, Moravskoslezsko: 40 %

 -  Jihozápad: 36 % (do ��. ��. �0�0 a dále �0 %)

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Zatím není určeno.

Předkládání žádosti:
V rámci tohoto kola je možné projektové žádosti  
předkládat od 1. 4. do 31. 5. 2008

Bližší informace: 
www.mdcr.cz

 

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

5.2. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

5.2.1. Připravované 

ROP Severozápad - CESTOVNÍ RUCH 

Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory 4.1: Budování a rozvoj atraktivit  
a infrastruktury ČR 

Vyhlašovatel: 
RR NUTS II Severozápad

Stručný cíl a zaměření programu:
Operačním cílem programu je rozvinutí základní a 
doprovodné infrastruktury pro turistiku, dobrá dostupnost  
a efektivní využití místních atraktivit pro rozvoj cestovního  
ruchu a rozvinutí infrastruktury pro rozvoj  
lázeňství v regionu.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
Výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní  
a doprovodné infrastruktury pro turistiku.

Revitalizaci kulturních, technických a průmyslových 
památek, kulturního dědictví a ostatních turisticky 
významných objektů pro jejich využití v ČR.

Modernizaci a úpravu lázeňské infrastruktury pro zlepšení  
standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy  
lázeňství, realizaci bezbariérových přístupů a dalších 
úprav pro zdravotně postižené návštěvníky.

Výstavbu a rekonstrukci podmiňující dopravní 
infrastruktury zajišťující dostupnost a kvalitní přístup  
k místům s atraktivitami ČR.

»

»

»

»

Podpora (typ, max., min):
Podpora bude poskytována formou dotace.

Minimální výše způsobilých výdajů na jeden individuální  
projekt činí 10 mil. Kč.

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Datum vyhlášení výzvy: 3/2008

Příjem žádostí: 1. 4. 2008

Ukončení příjmu žádostí: 30. 5. 2008

Bližší informace: 
www.nuts2severozapad.cz

Oblast podpory 4.2: Zlepšování kvality a nabídky  
ubytovacích a stravovacích zařízení

Vyhlašovatel: 
RR NUTS II Severozápad

Stručný cíl a zaměření programu:
Operačním cílem programu je pestrá a vyvážená nabídka 
ubytovacích a stravovacích zařízení v regionu odpovídající 
poptávce a dostatečné zázemí doprovodné infrastruktury 
k ubytovacím zařízením umožňující celoroční využití 
potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj regionu.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci současných 
ubytovacích zařízení hotelového typu (včetně případné  
restaurační části)na úroveň nejméně středního standardu 
(***), včetně doprovodné infrastruktury  
a nezbytného zázemí.

Výstavbu popř. modernizaci lehkých sezónních 
ubytovacích zařízení včetně související doplňující  
infrastruktury (např. veřejná tábořiště, autokempinky,  
chatové osady).

Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vhodných objektů  
na celoroční ubytovací zařízení včetně doprovodné 
infrastruktury a nezbytného zázemí.

Zajištění odpovídajících napojení ubytovacích objektů  
na dopravní a technickou infrastrukturu.

»

»

»

»

»

»

»
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Podpora (typ, max., min):
Podpora bude poskytována formou dotace. 

Minimální výše způsobilých výdajů na jeden 
individuální projekt činí 5 mil. Kč.

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Datum vyhlášení výzvy: 3/2008

Příjem žádostí: 1. 4. 2008

Ukončení příjmu žádostí: 30. 5. 2008

Bližší informace: 
www.nuts2severozapad.cz

Oblast podpory 4.3: Podpora marketingu a tvorby  
a rozvoje produktů cestovního ruchu

Vyhlašovatel: 
RR NUTS II Severozápad

Stručný cíl a zaměření programu: 
Operačním cílem programu je široké fungující partnerství 
mezi subjekty cestovního ruchu v regionu, komplexní 
rezervační a informační systémy cestovního ruchu, 
efektivní koordinace cestovního ruchu prostřednictvím 
jednotných mechanismů a účinného marketingu, rozvoj  
nových produktů a programů cestovního ruchu včetně  
dostatečného personálního zázemí.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
Podporu vzniku a činnosti regionálních partnerství  
v oblasti CR. 

Rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření  
regionální sítě informačních center.

Podporu realizace marketingových akcí na podporu 
rozvoje cestovního ruchu a lázeňství - podpora 
monitoringu návštěvnosti, pasportizace, zpracování 
analytických studií a strategických dokumentů v oblasti 
cestovního ruchu a podkladů zajišťujících účinnější řízení, 
zpracování marketingových studií, generelů a koncepcí 
rozvoje cestovního ruchu, rozvoj produktů a marketing, 
zavádění systému certifikace zařízení a služeb CR.

Přípravu nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících  
produktů ČR s regionálním dopadem.

Podporu marketingu a propagaci cestovního ruchu. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Podporu marketingu a propagaci akcí regionálního 
významu (např. propagace a prezentace významných  
filmových, hudebních a divadelních festivalů, propagace  
regionu na veletrzích cestovního ruchu a  
mediální kampaně).

Konání konferencí, seminářů, sympózií na podporu  
rozvoje cestovního ruchu a lázeňství.

Vytváření systémů informování turistů o přírodních 
a kulturních zajímavostech regionu Severozápad 
(značení turistických stezek, označení splavných úseků 
řek, označení infocenter, mapy měst a podobně).

Podpora (typ, max., min):
Podpora bude poskytována formou dotace. 

Minimální výše způsobilých výdajů na jeden 
individuální projekt činí 1 mil. Kč.

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Datum vyhlášení výzvy: 3/2008

Příjem žádostí: 1. 4. 2008

Ukončení příjmu žádostí: 30. 5. 2008

Bližší informace: 
www.nuts2severozapad.cz

»

»

»

»

»
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6. Dotační programy 
pro rozvoj lidských 
zdrojů

6.1. Stručný přehled 
programů pro nové období  
2007-2013
Typické projekty zaměřené na vzdělávání: 

rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností  
studentů počátečního vzdělávání

zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje, podpora  
vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje včetně  
zlepšení podmínek pro V&V

stáže studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých  
pracovníků v podnicích

spolupráce podniků se vzdělávacími organizacemi  
– příprava a realizace dalšího profesního 
vzdělávání zaměstnanců

spolupráce a partnerství mezi podniky – sdílení příkladů  
dobré praxe v oblasti RLZ (konference, partnerství,  
výměna zkušeností)

podpora moderních forem řízení a rozvoje lidských  
zdrojů – např. Investors in People – snižování fluktuace,  
zvýšení produktivity

podpora tvorby a rozvoje školních vzdělávacích programů  
(ZŠ, SŠ)

infrastruktura životního prostředí vzdělávacích subjektů

vzdělávání vzdělavatelů, vzdělávání pracovníků firem

výstavba a rekonstrukce budov vzdělávací zařízení

vybavení učeben a odborné pomůcky 

počítače a počítačové sítě, internet

budování partnerství a sítí

vzdělávací moduly

nové technologie

vzdělávání

 

»

»

»
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Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

6.1.1. Operační program  
Lidské zdroje a zaměstnanost  
(OP LZZ)
Dne 16. října byly slavnostně podepsány první tři české 
operační programy pro programové období 2007 - 2013 
- jedním z nich byl i Operační program Lidské zdroje  
a zaměstnanost. V průběhu října byla zveřejněna též další  
pracovní verze Prováděcího dokumentu tohoto operačního 
programu - tento dokument je k dispozici ke stažení  
na internetových stránkách www.esfcr.cz. První výzvy  
jsou v rámci Operačního programu.

Forma podpory: 
Bude upřesněna spolu s konkrétní výzvou  
k předkládání projektů.

Výše podpory: 
Bude upřesněna spolu s konkrétní výzvou  
k předkládání projektů.

Přehled  a podporované aktivity vybraných priorit:

Priorita 1: Adaptabilita

Podporované aktivity: 
další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli 

podpora systémů rozvoje lidských zdrojů v podnicích 
vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců

tvorba nových (inovativních) vzdělávacích programů 
pro zaměstnance i pro jednotlivé skupiny včetně 
přípravy podnikových lektorů a instruktorů

aplikování moderních forem vzdělávání pracovníků  
dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy 
na konkrétní náplň práce na konkrétní pracovní pozici

poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu 
a dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávání 
a poradenství k vyhledávání zaměstnání

podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím 
podnikových adaptačních programů a podpora přípravy 
pracovníků na vytvářená nová pracovní místa

»

»
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uplatňování pružných forem organizace práce

posilování sociálního dialogu

podpora udržení zdravé pracovní síly

Priorita 2: Aktivní politiky trhu práce

Oblast podpory:  
1) Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Podporované aktivity: 
zprostředkování zaměstnání

poradenské činnosti a programy

bilanční a pracovní diagnostika

rekvalifikace

podpora vytváření nových a vyčleněných pracovních 
míst formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů

podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých 
pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe

podpora nových forem zaměstnání jako způsobu 
vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí  
na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním 
místě nebo sdílení pracovního místa aj.)

podpora začínajícím OSVČ

Oblast podpory:   
2) Modernizace institucí a zavedení systému kvality  
služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj

rozšíření specifického školícího poradenského programu  
pro účinnou spolupráci se zaměstnavatelskými subjekty  
na trhu práce

rozvoj a aplikace vzdělávacích programů zaměřených  
na zvýšení profesní vybavenosti pro práci  
s ohroženými skupinami

rozvoj a aplikace školících programů pro pracovníky  
spolupracujících organizací

rozvoj speciálních doškolovacích programů pro  
pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť  
pro potřeby služeb zaměstnanosti

rozvoj a aplikace školících programů pro pracovníky 
služeb zaměstnanosti v oblasti preventivních opatření  
a informačních služeb klientům, včetně publicity služeb  
poskytovaných úřady práce

»

»

»
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rozvoj a aplikace vzdělávacího systému služeb 
zaměstnanosti a školících a výcvikových kapacit 
vzdělávacích středisek služeb zaměstnanosti

Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory:   
1) Podpora sociální integrace

Podporované aktivity: 
vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektů  
působících v oblasti sociálního začleňování, včetně 
vytváření a rozvoje vzdělávacích programů

poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů,  
které vedou k sociálnímu začleňování cílových skupin 
osob a k prevenci jejich sociálního vyloučení

transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob,  
zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění  
dostupnosti sociálních služeb, včetně rozvoje partnerství  
na místní a regionální úrovni

systémová opatření ve prospěch cílových skupin 
umožňující aplikaci zákona o sociálních službách a 
dalších právních norem, umožňující rozvoj systému 
sociálních služeb, včetně hodnocení efektivity

Oblast podpory:  
2) Integrace sociálně vyloučených 

Podporované aktivity: 
účast ve vzdělávacích programech, kurzech,  
odborném vzdělávání

poradenské činnosti, poradenské programy vedoucí 
k aktivizaci a motivaci při vyhledávání zaměstnání

doprovodná opatření odstraňující bariéry k účasti 
na poradenských a vzdělávacích programech

podpora vzniku pracovních míst

realizace individuálních programů zaměstnanosti

tvorba programů a jejich aplikace s využitím nových  
netradičních metod a služeb vedoucí k uplatnění  
na trhu práce

podpora sebezaměstnávání

aplikace pružným forem práce pro pracovní uplatnění

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Oblast podpory:   
3) Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce  
a sladění pracovního a rodinného života

Podporované aktivity: 
podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu  
ke vzdělání a zaměstnání

zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace  
a zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančních  
forem vzdělávání

zavádění flexibilních forem organizace práce a jejich  
ověřování v praxi, sledování jejich dopadu na 
zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce  
v důsledku péče o rodinu nebo závislého člena rodiny

poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních 
zaměstnání pro ženy - nediskriminačního přístupu,  
k principům rovného zacházení

analýza modelů pro srovnatelné odměňování žen a mužů,  
především žen vyššího věku

rozvoj rekvalifikace a programů pro získávání pracovních 
dovedností v netradičních oborech pro ženy

tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů 
diskriminace na trhu práce na základě pohlaví

analýzy a monitorování trhu práce z hlediska  
rovných příležitostí

Educa
 
Podporovány budou všechny formy vzdělávání, jejichž 
výsledkem je rozšíření a prohloubení schopností 
a dovedností zaměstnanců v oblastech: 

obecného vzdělávání (soft skills, manažerské dovednosti,  
výuka jazyků, počítačové dovednosti, atd.) 

specifického vzdělávání (zvyšování technických znalostí 
s ohledem na zavádění nových technologií apod.)

Upozornění: 
Podpořit nelze školení, která jsou povinná ze zákona  
(např. školení svářečů), rekvalifikace nebo taková,  
která jsou součástí formálního systému vzdělávání  
(např. MBA).

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů



�8Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most �8

Forma podpory: 
Dotace v režimu blokové výjimky nebo v režimu  
de-minimis.

Výše podpory: 
0,1 – 10 mil.Kč 

V režimu de–minimis 80 % z celkových 
způsobilých výdajů.

V režimu blokové výjimky 35 – 80 % z celkových  
způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku  
a oblasti vzdělávání.

Podporované aktivity: 
obecné vzdělávání (soft skills, manažerské dovednosti, 
výuka jazyků, počítačové dovednosti, atd.) 

specifické vzdělávání (zvyšování technických znalostí 
s ohledem na zavádění nových technologií apod.)

Moderní formy personálního řízení
 
Zavádění nových forem řízení a rozvoj lidských zdrojů  
je rozvoj personálního řízení v podnicích. 

Podporované aktivity: 
Zavádění standardu Investors in People v podnicích.  
(Při jeho zavádění firmy získají slevu 
na poradenské služby.) 

Účast na HR fórech, konferencích a odborných 
workshopech pořádaných agenturou CzechInvest.

Tento program bude spuštěn v průběhu roku 2008. Naváže  
na Národní projekt Standard rozvoje lidských zdrojů, v rámci  
kterého máte stále možnost získat finanční podporu 
na zavádění standardu Investors in People.

»

»

»

»

»

»

»

»

6.1.2. OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost 
Forma podpory: 
S ohledem na právní formu příjemců je podpora 
poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace) 
nebo formou přímého přidělení prostředků. 

Výše podpory: 
Míra spolufinancování dosahuje 100 % způsobilých výdajů  
projektu. Míra spolufinancování OP VK z ESF dosáhne 85 %  
z celkových veřejných výdajů a zbývajících 15 % prostředků  
bude hrazeno z národních veřejných zdrojů. Příspěvek z ESF  
bude tedy kalkulován ve vztahu k celkovým  
veřejným výdajům.

Přehled  priorit a základních opatření:

Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání

�.�  Zvyšování kvality ve vzdělávání

�.�  Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními  
vzdělávacími potřebami

�.�  Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Podporované aktivity:
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerů  
na rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje,  
otevření školy).

Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT).

Tvorba zavádění systému řízení kvality a metod  
evaluace a autoevaluace.

Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích  
metod podporujících rovný přístup.

Budování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným 
odchodem ze škol či osoby, které již systém opustily.

Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory  
multikulturní výchovy.

Podpora individuálního přístupu k talentovaným žákům  
při jejich integraci v rámci třídy.

»

»

»

»

»

»

»

Vytváření vzdělávacích programů a jejich realizace  
v oblasti odborných, pedagogických, 
manažerských dovedností.

Vzdělávání pedagogů v oblasti kurikulární reformy, 
jazykových dovedností, využívání ICT ve výuce.

Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

�.�  Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských  
zdrojů ve výzkumu a vývoji

�.�  Vyšší odborné vzdělání

�.�  Vysokoškolské vzdělání

�.�  Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

�.5  Partnerství a sítě

Podporované aktivity:
Návrh a implementace optimálního systému financování  
terciárního vzdělávání.

Realizace systému hodnocení kvality dalšího vzdělávání.

Inovace studijních programů.

Zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí.

Praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů.

Systémy hodnocení kvality a monitoringu potřeb  
trhu práce.

Inovace studijních programů.

Modernizace kombinované a distanční formy studia.

Rozšíření výuky cizích jazyků, výchova k podnikatelství.

Praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů.

Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ.

Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje.

Vytváření kvalitních týmů.

Podpora zapojení do mezinárodních projektů a podpora  
mobility pracovníků.

Spolupráce institucí terciárního, soukromého a veřejného 
sektoru na tvorbě a realizaci studijních programů.

Spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi. 

Stáže studentů, pedagogických a vědeckých pracovníků  
v soukromém i veřejném sektoru.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů



�8�8 �9Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

Prioritní osa 3: Další vzdělávání

�.�  Individuální další vzdělávání

�.�  Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Podporované aktivity:
Podpora vzdělávání občanů v oblasti obecných  
i odborných kompetencí.

Vytváření vzdělávacích modulů zaměřených na podporu  
obecných kompetencí (jazykové dovednosti, IT, podpora  
podnikatelských dovedností).

Nadregionální a regionální podpůrné programy stimulace  
poptávky po individuálním vzdělávání ze strany  
jednotlivců a poskytování informačních 
a poradenských služeb.

Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním 
vzděláváním při vytváření vzdělávacích modulů.

Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání 
– rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých 
ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních 
pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských 
středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání  
a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšího  
vzdělávání a poradenství.

Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních 
a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro 
organizace působící v oblasti specializačního a dalšího 
vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).

Prioritní osa 4a: Systémový rámec celoživotního  
učení (Cíl Konvergence)

Prioritní osa 4b: Systémový rámec celoživotního  
učení (Cíl Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost)

�.�  Systémový rámec počátečního vzdělávání

�.�  Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje  
lidských zdrojů ve VaV

�.�  Systémový rámec dalšího vzdělávání

Příjemci:
ústřední orgány státní správy

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Prioritní osa 5a:  Technická pomoc  (Cíl Konvergence)

Prioritní osa 5b: Technická pomoc (Cíl Regionální  
konkurenceschopnost a zaměstnanost)

5.�  Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

5.�  Informovanost a publicita programu

5.�  Zvýšení absorpční kapacity subjektů 
implementujících program

Příjemci:
řídící orgán

zprostředkující subjekty

6.1.3. Operační program 
Životní prostředí (OP ŽP)
Vyhlašovatel:
Státní fond Životního prostředí ČR, 
Ministerstvo životního prostředí ČR

Stručný cíl a zaměření programu:
Stručným cílem a zaměřením programu v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů je využití obnovitelných zdrojů energie 
(OZE) pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody; realizace 
úspor energií a podpora environmentálního vzdělávání.

Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie

Tato prioritní osa nabízí široké spektrum možností v oblasti  
snižování energetické náročnosti budov a systémů vytápění  
a regulace. 

»

»

3.1: Výstavba, rekonstrukce či pořízení zařízení  
zvyšující využívání obnovitelných zdrojů energie  
pro výrobu tepla a elektrické energie

Podoblast podpory 3.1.1: Výstavba a rekonstrukce  
zdrojů tepla využívajících OZE

Výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, 
resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, 
přípojek a předávacích stanic, eventuelně 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 3.1.3: Výstavba a rekonstrukce 
zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie  
a tepla využívajících OZE

Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, 
skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání 
a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice.

Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou  
biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování  
biomasy + plynový motor apod.).

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla  
z geotermální energie.

3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního  
tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory 3.2.1: Realizace  úspor energie 

Podporována budou opatření vedoucí ke snížení tepelných  
ztrát budov tak, aby po realizaci projektu objekt splňoval  
nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou  
náročnost budov. 

Příklady možných projektů:
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických  
vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení 
obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či  
rekonstrukce otvorových výplní).

Implementace měřící a regulační techniky v systémech  
vytápění a chlazení.

»

»

»

»

»

»

»
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Podoblast podpory 3.2.2: Využívání odpadního tepla

Záměrem projektu může být:
Aplikace technologií na využití odpadního tepla  
(např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla  
apod.).

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 3:
příspěvkové organizace

církve

občanská sdružení

obecně prospěšné společnosti

Prioritní osa 7: Rozvoj infrastruktury  
pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu

Oblast podpory 7.1: Rozvoj infrastruktury 
pro realizaci environmentálních vzdělávacích 
programů, poskytování environmentálního 
poradenství a environmentálních informací

Podporovány budou tyto projekty:
Rekonstrukce stávajících objektů environmentálních  
center a poraden.

Nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelem 
vzniku nových environmentálních center a poraden.

Technické vybavení center a poraden 
investičního charakteru.

Tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru.

 
Příjemci podpory v rámci prioritní osy 7: 

obecně prospěšné společnosti

občanská sdružení 

Dotace: 
Max. výše není stanovena.

Min. výše způsobilých výdajů projektu 0,5 mil. Kč.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Předpokládaná výše podpory pro financování 
projektu veřejnoprávního subjektu:

Fond soudržnosti               

85 % celkových způsobilých veřejných výdajů (CZVV)

SFŽP a státní rozpočet       

5 % z CZVV

Vlastní zdroje žadatele     

10 % 

6.1.4. Regionální operační 
program  (ROP)
 
Tento operační program je rozdělen celkem na 7 částí  
dle jednotlivých území NUTS II (region Jihovýchod, 
Jihozápad, Severovýchod, Severozápad, Střední Čechy,  
Střední Morava a Moravskoslezsko).

Finanční prostředky na investiční projekty vzdělávací 
infrastruktury bude možné čerpat z jednotlivých 
regionálních operačních programů. Pro oblast rozvoje 
lidských zdrojů jsou relevantní následující dvě priority.  
V jednotlivých ROPech jsou tyto oblasti různě číslovány  
závislosti na konečné podobě tohoto dokumentu pro  
jednotlivé území NUTS II. Jejich obsahová náplň  
však podobná.

Regenerace a rozvoj měst,  zde jsou dvě hlavní  
oblasti intervencí:

Oblast intervence:  Revitalizace a regenerace  
městských částí a objektů.  

V rámci této oblasti intervencí budou podporovány větší  
(z hlediska rozvoje města) významné a strategicky zaměřené  
investice, které významně přispějí ke zvýšení kvality 
fyzického prostředí a ke zlepšení celkového obrazu měst.  
Rovněž budou mít pro města doložitelný ekonomický dopad.  
Pod pojmem objekty jsou míněny nejenom jednotlivé budovy  
nebo pozemky, ale i areály tvořené těmito objekty  
včetně tzv. brownfields.

»

»

»

Realizované akce by měly vycházet z širšího konceptu rozvoje 
města, nebo jeho části, formulovaného v příslušném  
strategickém rozvojovém dokumentu. Nebudou 
podporovány izolované akce, které nebudou významným 
způsobem přispívat k naplnění specifického cíle této priority.

Oblast intervence: Investice do infrastruktury  
v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Intervence v rámci této oblasti budou směřovat ke zlepšení  
kvality nebo rozšíření vzdělávací infrastruktury základních  
a středních škol a zlepšení kvality nebo rozšíření 
zdravotnické infrastruktury, a to investicemi do obnovy, 
modernizace nebo rozšíření stávajících zařízení  
a pořizováním technologicky vyspělého vybavení. 

Podporované činnosti:
Modernizace, fyzická obnova a dostavba základních  
a středních škol.

Modernizace vybavení základních a středních škol  
(např. vybavení pracovních dílen, laboratoří  
a počítačových učeben).

Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby  
dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben  
s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně  
škol a další vzdělávání  komunitních škol).

Integrovaná podpora místního rozvoje 

Oblast intervence: Posílení místní rozvojové kapacity 
pro přípravu a realizaci integrovaných projektů

Oblast intervence: Rozvoj a zkvalitnění 
infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí:  
 
Revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich  
částí prostřednictvím:

Stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, 
náměstí, architektonických prvků.

Renovace a zakládání veřejných zelených ploch, parků, 
rekreačních zón apod. (bez vazby na cestovní ruch).

Rekonstrukce a obnovy historických a kulturních 
památek (bez vazby na cestovní ruch).

»

»

»
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Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské 
vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní život, 
veřejný sektor  (včetně značení a úprav pro tělesně 
postižené) včetně (pokud je součástí komplexního řešení) 
rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón, podchodů,  
pásů pro cyklisty včetně značení a úprav  
pro tělesně postižené.

Rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení.

Rekonstrukce a výstavby dětských hřišť, veřejných 
sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity.

Investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné  
dopravy (autobusové zastávky).

Rekonstrukce a výstavby místních komunikací  
včetně parkovacích ploch.

Rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury.

 
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení 
vzdělávacích institucí vč. vybavení ICT (základní a střední  
školství, celoživotní vzdělávání, APZ, knihovny).

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí  
sloužících skupinám ohroženým vyloučením  
ze společnosti.

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení  
zdravotnických zařízení.

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení 
zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti.

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení  
zařízení péče o seniory.

 
Infrastruktura pro hospodářský rozvoj 

Rekonstrukce a regenerace využití zchátralých objektů  
a výrobních areálů brownfields pro ekonomické aktivity  
nevýrobní povahy a občanskou vybavenost 
včetně rozšíření o nové sousedící plochy.

Rekonstrukce a výstavba související technické 
infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení).

Rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

6.2. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

6.2.1 Aktuální - duben 2008

Hmotná podpora na vytváření 
pracovních míst a školení a 
rekvalifikaci zaměstnanců

Vyhlašovatel:
Agentura pro podporu podnikání a investic- CzechInvest

Stručný cíl a zaměření programu:
Zavedení nové výroby, rozšíření stávající výroby, či její  
modernizace za účelem podstatné změny výrobku nebo  
výrobního procesu.

Minimální investice do dlouhodobého hmotného  
a nehmotného majetku (vyjma leasingu)  
pro jednotlivé okresy: 

 �00 mil. Kč (C,) 

 �50 mil. Kč (B) 

 �00 mil. Kč (A) 

Nejméně polovina výše uvedených částek kryta vlastním  
kapitálem investora.

Minimálně 40 % celkové investice směřuje do strojního  
zařízení (minimálně 50 % ze strojního zařízení musí být  
hi-tech dle příslušného seznamu).

Strojní zařízení musí být nové.

Splnění výše uvedených podmínek do 3 let od data  
udělení pobídek.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Minimální výše investice: 100 mil. Kč.

Minimální krytí vlastním kapitálem: 50 mil. Kč.

Minimální investice do strojů z celkové výše investice:  
40 %.

»

»

»

»

»

»

»

»

Podpora (typ, max., min):
Max: 200 000,- Kč na vytvořené pracovní místo  
v Ústeckém kraji. 

Max: 35 % z uznatelných nákladů na školení 
a rekvalifikaci v Ústeckém kraji.

Ukončení výzvy: 
31. 12. 2013

Bližší informace: 
www.czechinvest.org

»

»

»
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6.3. Dotační programy  
a příležitosti – Celostátní 

6.3.1 Aktuální - duben 2008

Operační program lidské zdroje 
a zaměstnanost (OP LZZ) 

Prioritní osa 1: Adaptabilita a 2: Aktivní politiky  
trhu práce

Oblast podpory 1.1: Zvýšení adaptability 
zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků  
a 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti 

Vyhlašovatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
V rámci prioritní osy 1 mohou být v rámci této výzvy 
předkládány pouze tzv. individuální projekty, v rámci 
prioritní osy 2 pak mohou být projektové žádosti 
předkládány předem definovanými uchazeči – Svazem 
průmyslu a dopravy ČR, Konfederací zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR, Českomoravskou konfederací 
odborových svazů a Asociací samostatných odborů.

Ukončení výzvy:
31. 12. 2008

Bližší informace:
www.mpsv.cz/cs/

»

Očekáváme !!!

Operační program Životní prostředí  
(OP ŽP)

Vyhlašovatel:
Státní fond Životního prostředí ČR

Stručný cíl a zaměření programu:
Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro vytápění,  
chlazení a ohřev teplé vody; realizace úspor energií 
a podpora environmentálního vzdělávání. 

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):

Priorita 3: Udržitelné využívání zdrojů energie

Tato prioritní osa nabízí široké spektrum možností v oblasti  
snižování energetické náročnosti budov a systémů  
vytápění a regulace.

3.1: Výstavba, rekonstrukce či pořízení zařízení 
zvyšující využívání obnovitelných zdrojů energie  
pro výrobu tepla a elektrické energie 

Podoblast podpory 3.1.1: Výstavba a rekonstrukce  
zdrojů tepla

Podpora je směřována do oblasti výstavby a rekonstrukce 
zdrojů tepla zvyšující využití OZE při výrobě tepla. 

Vhodné aktivity mohou být následující:
Výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, 
resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, 
přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci  
s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie.

Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla  
využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev  
teplé vody.

 
Je možné kombinovat jednotlivé aktivity v rámci  
jednoho projektu.

»

»

Výše podpory:
Bude stanovena v závislosti na poměru vytápěné plochy 
souboru budov napojených na nový, nebo rekonstruovaný 
zdroj splňující minimálně požadavky na energetickou 
náročnost novostaveb, resp. rekonstruovaných budov 
platné v době realizace připojení a vytápěné plochy všech  
připojených objektů. Pokud by takto stanovená výše 
podpory byla vyšší, než umožňují pravidla veřejné 
podpory nebo pravidla pro projekty generující příjmy, 
bude konečná výše podpory odpovídat nižší hodnotě.

Omezení: 
Nebudou přijímány projekty, jejichž realizace  
se předpokládá v obytných domech všech typů.

3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního  
tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory 3.2.1: Realizace  úspor energie 

Podporována budou opatření vedoucí ke snížení tepelných  
ztrát budov tak, aby po realizaci projektu objekt splňoval  
nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou  
náročnost budov. 

Příklady možných projektů:
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně 
technických vlastností obvodových konstrukcí budov 
(zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, 
výměna či rekonstrukce otvorových výplní).

Rekonstrukce otopných soustav.

Zvýšení účinnosti energetických systémů budov.

Implementace měřící a regulační techniky v systémech  
vytápění a chlazení.

 
Předpokládá se kombinace více aktivit v jednom projektu, 
realizace samostatných aktivit je možná pouze při splnění  
všech dílčích kriterií pro oblast podpory 3.2. 

Maximální výše podpory je stanovena následovně:
Rekonstrukce na nízkoenergetický nebo vyšší standard: 
oprávněné jsou veškeré náklady bezprostředně 
související se snížením energetické náročnosti budovy 
(např. tepelná izolace, okna, rekuperace, regulace).

»

»

»

»

»

»

»
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Novostavby v nízkoenergetickém standardu: 
do 10 % stavebních nákladů nové budovy.

Novostavby v pasivním standardu:  
do 15 % stavebních nákladů nové budovy.

Nutnou podmínkou je doložení deklarovaných hodnot 
energetickým průkazem budovy dle příslušné legislativy.

Omezení: 
Nebudou přijímány projekty, jejichž realizace  
se předpokládá v obytných domech všech typů.

Podoblast podpory 3.2.2:  Využívání odpadního tepla

Záměrem projektu může být:
Aplikace technologií na využití odpadního tepla  
(např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla  
apod.).

Objekt bude po realizaci projektu splňovat požadavky  
platné normy na energetickou náročnost 
rekonstruovaných budov.

Omezení: 
Nebudou přijímány projekty, jejichž realizace  
se předpokládá v obytných domech všech typů.

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 3:
příspěvkové organizace

vysoké školy

církve

občanská sdružení

obecně prospěšné společnosti

Prioritní osa 7: Rozvoj infrastruktury  
pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu

7.1: Rozvoj infrastruktury  
pro environmentální vzdělávání

Podporovány budou tyto projekty:
Rekonstrukce stávajících objektů environmentálních  
center a poraden.

Nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelem 
vzniku nových environmentálních center a poraden. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Podmínkou je doložení deklarovaných hodnot energetickým  
průkazem budovy dle příslušné legislativy.

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 7: 
obecně prospěšné společnosti

občanská sdružení 

příspěvkové organizace

Podpora (typ, max., min.):
Dotace.

Max. výše není stanovena.

Min. výše způsobilých výdajů projektu 0,5 mil. Kč. 

Předpokládaná výše podpory pro financování 
projektu veřejnoprávního subjektu:

Fond soudržnosti: 

85 % celkových způsobilých veřejných výdajů (CZVV)

SFŽP a státní rozpočet: 

5 % z CZVV

Vlastní zdroje žadatele: 

10 % 

Datum předpokládané výzvy: 
červen 2008

Bližší informace: 
www.opzp.cz/sekce/38/ke-stazeni/

   

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Operační program nadnárodní 
spolupráce Střední Evropa 

Řídící orgán: 
Amt der Wiener Landesregierung, EU-Strategie 
und Wirtschaftsentwicklung, Austria

Kontaktní místo pro ČR: 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územních vazeb

Stručný cíl a zaměření programu: 
Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen  
do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední 
Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, 
Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, 
Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány  
a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem  
výměny a přenosu zkušeností především v oblastech 
inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí 
a zvyšování atraktivity měst a regionů. 

Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí 
a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo 
zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného. 
Podporováno bude vytváření partnerství a sítí podporujících 
dosahování konkrétních výstupů a výsledků, které přímo 
vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím. 

Operační program Nadnárodní spolupráce obsahuje 5 priorit  
rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou  
dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence,  
které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci  
příslušné prioritní osy podpořeny. 
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Příklady podporovaných projektů:  

Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě 

Např. podpora nadnárodních klastrů v klíčových 
kompetenčních oblastech, společný vývoj a implementace 
inovačních strategií v nadnárodních oblastech, spolupráce  
inkubátorů v regionech, kde upadá průmysl, budování 
nadnárodních sítí mezi institucemi terciárního vzdělávání  
a výzkumnými institucemi, podpora nadnárodní 
spolupráce mezi školicími zařízeními a organizacemi 
působícími na trhu pracovních sil, budování  
a zdokonalování nadnárodních vzdělávacích a školicích 
sítí ve vyšším či celoživotním vzdělávání apod. 

Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní 

Např. vybudování nadnárodního znalostního centra  
v železniční dopravě a vypracování nadnárodního akčního 
plánu technické harmonizace a interoperability železniční 
sítě během následujících 15 let, podpora využití různých 
způsobů dopravy a schopnosti užívat části nebo zařízení 
jiného dopravního systému (silniční, železniční, říční/
námořní, letecká doprava), společný vývoj nadnárodních 
ICT logistických nástrojů, zvyšování kvality a atraktivity 
městské hromadné dopravy, podpora vývoje moderních 
technologických řešení pro řízení dopravy, využívání ICT  
pro omezování nutnosti mezinárodního cestování 
(videokonference, řízení dodavatelského řetězce) apod. 

Odpovědné užívání životního prostředí 

Např. rekultivace degradovaných oblastí, např. bývalých  
důlních oblastí, kontaminovaných stanovišť a opuštěných  
periferií měst, příprava investic v oblasti 
vodohospodářství, vypracování strategií pro ochranu 
před nebezpečím a společný plán pro řízení rizik, příprava 
investic pro energeticky úsporná opatření na velkých 
sídlištích, podpora komunálních technologií v oblasti 
odpadového hospodářství, zásobování vodou apod. 

»

»

»

Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity  
měst a regionů 

Např. vytvoření nadnárodní sítě spolupráce mezi městy 
a regiony za účelem optimalizace společného využívání 
infrastruktury, služeb, možností pro využití volného času  
a rekreačních zařízení, vytváření inovačních řešení  
v oblasti poskytování služeb a v oblasti přizpůsobování 
a zajištění klíčových služeb a infrastruktury (systém 
zdravotní péče, voda, bydlení, atd.), vytváření řešení 
adaptace měst a regionů na potřeby znevýhodněných 
skupin obyvatelstva, navazování spolupráce mezi 
historickými místy a muzei, nadnárodní spolupráce  
při přípravě investicí do kulturních hodnot  
ve Střední Evropě apod. 

Technická pomoc 

Financování aktivit spojených s řízením programu,  
např. platy pracovníků zapojených do řízení OPNS, 
informační a poradenské služby poskytované potenciálním 
žadatelům a realizátorům projektů, posuzování 
žádostí, sledování a kontrola projektů, monitorování 
programu, zpracování tématických hodnocení, studií, 
zpráv a průzkumů, zajištění publicity programu apod. 

Pro koho je program určen: 
Veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné 
veřejným orgánům a soukromé subjekty (např. národní 
a regionální veřejné orgány; regionální agentury rozvoje; 
univerzity, výzkumné ústavy a instituce terciárního 
vzdělávání; školící střediska; sdružení zaměstnavatelů; 
podnikatelé; provozovatelé infrastruktury a veřejné 
dopravy; ekologické zájmové skupiny; dodavatelé energií; 
instituce územního plánování, bytová družstva a bytové 
podniky; nadnárodní organizace v oblasti kultury). 

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Projekty jsou založeny na principu partnerství, které musí  
být tvořeno minimálně 3 partnery ze 3 různých zemí, 
přičemž nejméně 2 z nich musí být členy EU. 

Podpora (typ, max., min.): 
Pro období 2007-2013 je vyčleněno 245,47 mil. EUR,  
přičemž pro Českou republiku je v něm vyčleněno  
37,46 mil. EUR.   

Podpora je poskytována formou nenávratné dotace 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

»

»

»

»

»
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Maximálně možná výše příspěvku z ERDF pro Českou 
republiku činí 85 % uznatelných výdajů. Zbývající část  
uznatelných nákladů bude hrazena z národních 
veřejných zdrojů, resp. ze soukromých prostředků.   

Ukončení výzvy:  
První výzva pro předkládání projektů bude vyhlášena  
na začátku března 2008 a bude otevřena do poloviny  
či konce dubna 2008. Vyhlášení druhé výzvy 
je plánováno na podzim či zimu 2008.

Bližší informace: 
Společný technický sekretariát OP Nadnárodní spolupráce 
Střední Evropa pořádá ve dnech  26. - 27. března 2008  
v Praze semináře a konzultaci pro vedoucí žadatele v rámci  
plánované 1. výzvy. Program, registrace a praktické 
informace (v anglickém jazyce) je možno získat na:  
http://www.central2013.eu/event-calendar/ 
lab-1st-call.html.  

www.strukturalni-fondy.cz/spoluprace-nadnarodni  
www.central2013.eu   

Ukončení výzvy:
14. 4. 2008

»

»

»
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Dotační programy Státního 
fondu životního prostředí

Národní programy 
Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých 
vyhlášených programů . V každém z programů bude 
proveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé 
programy jsou vymezeny technickými a ekologickými 
podmínkami, rozdílně jsou vymezeny projednotlivé 
programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
Zájemci se mohou ucházet o podporu v následujících  
vyhlášených programech: 

oblast ochrany vod

oblast ochrany ovzduší

péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání  
přírodních zdrojů

oblast nakládání s odpady

podpora environmentálního vzdělávání a osvěty

neinvestiční podpora poradenství v oblasti REACH

Ukončení výzvy: 
Není určena uzávěrka (patrně do vyčerpání prostředků).

Bližší informace:
http://www.sfzp.cz/cs/narodni-programy/aktuality/7425-
prijem-zadosti-podporu-narodnich-programu.html

»

»

»

»

»

»
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Granty na podporu účastníků 
mezinárodních projektů 
podporovaných z programů EU Kultura 
2000 nebo Kultura 2007 v roce 2007 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo kultury ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Granty jsou určeny pro organizátory a spoluorganizátory 
kulturních aktivit v rámci mezinárodní spolupráce, které  
získaly podporu z programu Evropské unie Kultura 2000  
nebo Kultura 2007.

Podpora (typ, max., min): 
Grant může být udělen do výše 50 % vlastních nákladů  
žadatele na realizaci projektu.

Ukončení výzvy: 
průběžně

Bližší informace: 
http://www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=483

»

»

Dotační a grantové 
programy Ministerstva 
kultury ČR  

Podpora zahraničních kontaktů  
v oblasti neprofesionálních 
uměleckých aktivit pro rok 2008 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo kultury ČR

Stručný cíl a zaměření programu a podporované 
činnosti (co lze z podpory hradit): 
Aktivity zaměřené na podporu zahraničních kontaktů  
v oblasti: amatérského divadla všech druhů, včetně dětského  
tanečního umění všech druhů s výjimkou folkloru dechových,  
symfonických a komorních orchestrů dětských a dospělých  
folklorních souborů dětských a dospělých pěveckých sborů.

Podpora (typ, max., min): 
Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 %  
rozpočtových kalkulovaných nákladů projektu (podle  
možností rozpočtu a významu projektu).

Ukončení výzvy:
Přihlášky do výběrového dotačního řízení přijímá  
ministerstvo nejpozději do 30. 4. 2008.

Bližší informace: 
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/
regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-programy/
Podpora_zahrani_n_ch_kontakt__v_oblasti_
neprofesion_ln_ch_um_leck_ch_aktivit.doc

»

»
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Podpora regionálních kulturních tradic  
pro rok 2008 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo kultury ČR

Stručný cíl a zaměření programu a podporované 
činnosti (co lze z podpory hradit): 
Podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím  
měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických  
událostí a s významným výročím význačných osobností  
působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) 
překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou  
považována výročí „kulatá“ (např. 100., 200., 500., či 700.  
výročí), popř. výročí „půlkulatá“ (např. 150., 250., 550.,  
či 750. výročí). 

Podpora (typ, max., min): 
Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 %  
rozpočtových kalkulovaných nákladů projektu (podle  
možností rozpočtu a významu projektu).

Ukončení výzvy:
1. kolo  -  nejpozději do 30. 4. 2008 

2. kolo  -  nejpozději do 31. 8. 2008 

Bližší informace: 
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/
regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-programy/
Podpora_region_ln_ch_kulturn_ch_tradic_.doc

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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7. Dotační programy 
pro rozvoj měst, 
obcí a nestátních 
neziskových 
organizací 

7.1. Stručný přehled 
programů pro nové období  
2007-2013

7.1.1. Strukturální fondy EU

Vyhlášení prvních výzev bylo zahájeno 
v 3. čtvrtletí roku 2007.

V uvedených dotačních titulech jsou oprávněnými 
příjemci dotace „obce“ nebo „NNO“.

Operační program  
Lidské zdroje a zaměstnanost

Priorita 2: Aktivní politiky trhu práce

Opatření 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Rekvalifikace.

Vytváření nových a vyhrazených pracovních míst.

Podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých 
pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe.

Podpora nových forem zaměstnání jako způsobu 
vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí  
na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním  
místě, sdílení pracovního místa).

Doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnanosti.

»

»

»

»

»

»

»

Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitosti

Opatření 3.1: Podpora sociální integrace

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů,  
které vedou k sociálnímu začleňování osob sociálně 
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením 
a k prevenci jejich sociálního vyloučení

 poskytování sociálních služeb

 činnosti a aktivity vedoucí k prevenci  
 sociálního vyloučení

 programy podpory prevence sociálně  
 patologických jevů

 programy pro osoby opouštějící ústavní  
 zařízení, zařízení výkonu trestu, pro osoby  
 závislé na drogách, apod.

Podpora inovativních nástrojů pro přímé uplatnění  
na trhu práce a podpora rozšiřování nástrojů sociální  
ekonomiky v oblasti sociální integrace.

Vzdělávání, management a řízení.

Opatření 3.2: Integrace sociálně vyloučených skupin  
na trh práce

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Komplexní programy typu „Cesta k zaměstnanosti“ 
pro osoby dlouhodobě vyčleněné z trhu práce

 účast ve vzdělávacích programech, kurzech,  
 odborném vzdělávání

 poradenské činnosti, poradenské programy vedoucí  
 k aktivizaci a motivaci při vyhledávání zaměstnání

 doprovodná opatření odstraňující bariéry k účasti  
 na poradenských a vzdělávacích programech

 podpora vzniku pracovních míst

 realizace individuálních programů zaměstnanosti

 tvorba programů a jejich aplikace s využitím  
 nových netradičních metod a služeb vedoucí  
 k uplatnění na trhu práce

 podpora k sebezaměstnávání

 aplikace pružných forem práce         
 pro pracovní uplatnění

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Opatření 3.3: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu  
práce a sladění pracovního a rodinného života

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace  
a zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančních  
forem vzdělávání.

Poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních 
zaměstnání pro ženy – nediskriminačního přístupu,  
k principům rovného zacházení.

Rozvoj rekvalifikace a programů pro získávání pracovních 
dovedností v netradičních oborech pro ženy.

Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných 
příležitostí žen a mužů na trhu práce (příspěvek 
na dopravu od zaměstnavatele, apod.).

Rozvoj partnerství na místní a regionální úrovni  
za účelem sladění pracovního a rodinného života.

Priorita 4: Veřejná správa a veřejné služby

Opatření 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, 
včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, 
politiků včetně zastupitelů územních samosprávných 
celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu.

Rozvoj distančních forem vzdělávání (vč. eLearningu).

Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality  
a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb  
včetně zavádění sledování výkonnosti úřadů veřejné  
správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů  
pro zlepšení a k návrhům řešení.

Provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace 
postupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity,  
kvality a transparentnosti a racionalizace rozdělení  
kompetencí v rámci orgánů veřejné správy s důrazem  
na efektivnost.

Zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé  
veřejné správy, zejména však ve vazbě na územní 
veřejnou správu a její specifické potřeby.

Vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování  
a evaluaci politik.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Vytvoření a aplikace nástrojů na podporu účasti občanů  
na rozhodování a místním veřejném životě.

Posilování etických standardů ve veřejné správě.

Spolupráce s partnery z ČR a z členských zemí EU.

Rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu  
ve veřejné správě.

Důsledné využívání systému zpětné vazby s uživateli 
veřejných služeb a služeb veřejné správy, např. analýzy, 
průzkumy, trendy, jejich dostupnost a kvalita.

Vytvoření a zprovoznění informačního systému  
o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších  
aspektech veřejné správy, který bude provozován jako  
nadstavba na stávajících informačních systémech  
veřejné správy.

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

Operační program Životní prostředí

Priorita 1: Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní

Opatření 1.1: Snížení znečištění vod

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních 
ČOV v aglomeracích nad 2 000 EO.

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV  
nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění  
v aglomeracích pod 2000 EO, které se nacházejí  
v územích vyžadujících zvláštní ochranu (NP, CHKO 
včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy 
Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná 
pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod – CHOPAV a povodí vodního díla Nové Mlýny. 

Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů 
sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO.

Výstavba, dostavba a rekonstrukce stokových systémů  
v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících  
zvláštní ochranu.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Technická opatření vedoucí k odstraňování nutrietů 
(především fosforu) na komunálních ČOV (např. terciární 
stupeň čištění, chemické srážení fosforu), vodní díla  
k zachycování sedimentů (sedimentační nádrže, příkopy).

Biologická a technická opatření vedoucí k dlouhodobému  
snížení eutrofizace povrchových vod.

Opatření 1.2: Zlepšení jakosti pitné vody

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody  
a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel.

Výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů  
a rozvodných sítí pitné vody v obcích nad 2000 obyvatel.

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven a zdrojů 
pitné vody a výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů 
a rozvodných sítí pitné vody v aglomeracích pod 2000  
obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu. Tato aktivita bude 
podporována pouze jako součást komplexního řešení 
zásobení vodou a odvádění a čistění odpadních 
vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v 
podoblasti Snížení znečištění z komunálních zdrojů.

Opatření 1.3: Omezování rizika povodní

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Budování, rekonstrukce a modernizace systému 
předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové 
služby, včetně budování a modernizace měřících stanic;  
varovné a výstražné systémy 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;  
informační systém pro řízení ochrany před povodněmi  
u povodňových orgánů, včetně zpracování a digitalizace  
povodňových plánů.

Investiční podpora zpracování mapových podkladů o 
povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku  
s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni.

»

»

»

»
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»
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Realizace opatření pro snížení rychlosti odtoku vody  
z povodí a eliminaci povodňových průtoků formou  
podpory přirozených rozlivů, poldrů, úprav koryt  
v současně zastavěných územích obcí a dalších opatření  
ke zlepšení vodního režimu krajiny s významným  
protipovodňovým efektem, prováděných přírodě  
blízkým způsobem.

Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší  
a snižování emisí

Opatření 2.1: Zlepšení kvality ovzduší

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených 
na CZT: pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, který  
splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné  
zlepšení energetických vlastností obálky budov. Nebudou  
podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě  
zemního plynu.

Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením 
emisí prostřednictvím nových energetických systémů: 
nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje 
v nových lokalitách a rozšiřování stávajících rozvodů 
za účelem připojení nových zákazníků. Za výstavbu 
nových rozvodů jsou považovány i projekty, kdy dochází 
k celkové rekonstrukci zdroje včetně rozvodů například 
z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém. 

Rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění  
přechodu na spalování plynných paliv  
u jednotlivých zdrojů. 

Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou 
zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů 
nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené 
pro tento účel v územně plánovací dokumentaci.

Opatření 2.2: Omezování emisí

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem  
větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX  
a prachových částic.

Instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo 
prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů.

»

»

»

»

»

»

»

Priorita 3: Udržitelné využívání zdrojů energie

Opatření 3.1: Výstavba nových zařízení  
a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení  
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny  
a kombinované výroby tepla a elektřiny

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Instalace fototermických systémů pro přípravu teplé vody  
a dodávku tepla, resp. pro možnost přitápění.

Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny.

Instalace tepelných čerpadel pro dodávku tepla  
a pro přípravu teplé vody.

Instalace kotlů na biomasu a systémů využívajících 
biomasu pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody,  
event. v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv  
včetně technologické linky.

Instalace kogeneračních jednotek pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektrické energie z biomasy, skládkového  
plynu, bioplynu apod.

Instalace systémů pro dodávku tepla včetně přípravy 
teplé vody, pro dodávku elektřiny a kombinované výroby 
tepla a elektřiny s využitím geotermálních systémů.

Výstavba větrných elektráren a malých  
vodních elektráren.

Opatření 3.2: Realizace úspor energie a využití  
odpadního tepla

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Zateplovací systémy budov, řešení výplní otvorů  
(výměna oken atd.).

Zrušení tepelných mostů.

Implementace měřící a regulační techniky.

Instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě  
tepelné či elektrické energie.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Priorita 4: Zkvalitnění nakládání s odpady  
a odstraňování starých ekologických zátěží

Opatření 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Budování integrovaných systémů nakládání s odpady.

Budování systémů odděleného sběru odpadů.

Budování zařízení na využívání odpadů, zejména 
na třídění, úpravu a recyklaci odpadů.

Budování sběrných dvorů a skladů.

Budování zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady  
(vyjma skládkování).

Budování systémů odděleného sběru nebezpečných 
odpadů, včetně nebezpečných komunálních odpadů 
a nebezpečných odpadů ze zdravotnictví.

Rekultivace starých skládek, včetně komunálního  
a ostatního odpadu.

Odstranění nepovolených (černých) skládek ve zvláště  
chráněných územích.

Podpora výstavby kompostáren, biofermentačních  
a bioplynových stanic.

Opatření 4.2: Odstraňování starých  
ekologických zátěží

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Inventarizace a kategorizace priorit starých ekologických  
zátěží na kontaminovaných místech.

Zpracování Analýz rizik a Aktualizovaných analýz rizik  
u lokalit vybraných z materiálu „Regionální seznamy  
priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží 
– aktualizace 2002, MŽP, říjen 2002“ a jeho aktualizací  
z let 2004 – 2006.

Sanace vážně kontaminovaných lokalit (průmyslové 
objekty, vojenské a zemědělské areály, brown fields  
s výskytem SEZ) ohrožujících složky životního prostředí  
a zdraví člověka,v případech, kdy žadatel o podporu  
není původcem kontaminace nebo původce 
již neexistuje (stará ekologická zátěž).

»

»
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Priorita 5: Omezování průmyslového znečištění 
a snižování environmentálních rizik

Opatření 5.1: Omezování průmyslového znečišťování

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Budování infrastruktury pro institucionální zázemí  
výzkumu BAT.

Podpora propojování informačních systémů.

Zpřístupňování informací o životním prostředí  
uživatelům Internetu.

Vytváření uživatelsky přátelských aplikací k plnění  
povinností vyplývajících z legislativy.

Infrastruktura pro program REACH.

Priorita 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny

Opatření 6.3: Obnova krajinných struktur

Indikativní výčet vhodných aktivit:
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.

Opatření 6.4: Optimalizace vodního režimu krajiny

Indikativní výčet vhodných aktivit:
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.

Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi  
a k omezování negativních důsledků povrchového  
odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích  
pásů a průlehů).
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Opatření 6.5: Podpora regenerace 
urbanizované krajiny

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Projekty 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 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 a školních  
zahrad, včetně urbanizované krajiny.

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 a ekonomicky těžko  
využitelných brownfields, 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.

Opatření 6.6: Prevence sesuvů a skalních řícení, 
monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti  
a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně  
zdrojů podzemních vod

Indikativní výčet vhodných aktivit:
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.
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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. 

Provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických  
prací v sídlech postižených v minulosti hornickou  
či obdobnou činností a provedení následných  
sanačních prací.

Priorita 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální  
vzdělávání, poradenství a osvětu

Opatření 7.1: Rozvoj infrastruktury pro realizaci  
environmentálních vzdělávacích programů, 
poskytování environmentálního poradenství 
a environmentálních informací

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Rekonstrukce stávajících objektů center a poraden.

Nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelem  
vzniku nových center a poraden.

Technické vybavení investičního charakteru objektů  
center a poraden.

Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru.

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

Operační program Doprava

Priorita 1: Modernizace železniční sítě TEN - T

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Modernizace železniční dopravní infrastruktury zahrnuté  
do sítě TEN-T, která má rozhodující význam  
pro ekonomiku ČR.

»
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Priorita 2: Výstavba a modernizace dálniční  
a silniční sítě TEN – T

Výstavba a modernizace dálniční a silniční dopravní 
infrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, která má  
rozhodující význam pro ekonomiku ČR.

Priorita 3: Modernizace železniční sítě mimo TEN – T

Modernizace železniční sítě bude obsahovat oblast 
podpory zaměřenou na modernizaci a rozvoj železničních  
tratí, ležících mimo síť TEN-T.

Priorita 4: Modernizace silnic I. třídy mimo TEN – T

Výstavba a modernizace rychlostních silnic mimo sítě  
TEN – T a ostatních silnic I.třídy.

Priorita 5: Modernizace a rozvoj pražského metra 
a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praha

Podporu výstavby metra a na zmírnění negativních 
důsledků velkých objemů silniční dopravy pomocí 
zavádění telematických systémů v oblasti dopravy.

Priorita 6: Podpora multimodální nákladní přepravy  
a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí  
a veřejné zdraví a to jednak formou podpory 
multimodálního přístupu v nákladní dopravě, jehož  
podmínkou jsou především překladiště kombinované  
dopravy a základní infrastruktura sítě VLC a jednak  
formou podpory rozvoje a modernizace vnitrozemských  
vodních cest.

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

»
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Integrovaný operační program

Prioritní osa 1: Modernizace veřejné správy

Oblast intervence 1.1: Rozvoj informační společnosti  
ve veřejné správě

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy.

Standardizace informačních a  komunikačních technologií,  
technického a programového vybavení ve veřejné správě  
a poskytovaných informačních službách.

Zvýšení úrovně zabezpečení komunikačních sítí  
a elektronických služeb.

Zavádění, rozvoj a propagace služeb informační 
společnosti (např. eTax, eHealth, justice, eCulture, 
transport, eLearning, eInclusion, databáze „best practies“  
apod.) vč. elektronické veřejné správy – eGovrnment,  
určených pro co nejširší spektrum technologií a 
koncových zařízení (včetně digitálního vysílání  
a mobilní technologie).

Vytváření a integrace registrů veřejné správy.

Zapojování orgánů veřejné správy k systému sdílení dat.

Podpora využívání best practices.

Zavedení informačního managementu a podpora 
znalostních systémů ve veřejné správě.

Digitalizace vybraných datových zdrojů.

Stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služeb  
v oblasti GIS na centrální úrovni.

Oblast intervence 1.2: Zavádění ICT v územní  
veřejné správě

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Výstavba regionálních datových sítí pro potřeby služeb 
veřejné správy a přípojných bodů ve vybraných regionech.
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Zavádění, rozvoj a propagace regionálních a místních 
služeb informační společnosti vč. elektronické veřejné 
správy - eGovernment a programového a technického 
vybavení, které by nebyly v rozporu s centrálně 
definovanými standardy a projekty, včetně potřebné 
úpravy navazujících back-office systémů zvýšení úrovně  
zabezpečení elektronických sítí a služeb.

Zapojování orgánů veřejné správy a veřejných služeb  
k systému sdílení dat.

Zřizování kontaktních míst veřejné správy.

Digitalizace vybraných datových zdrojů a jejich 
zpřístupňování ve smyslu veřejných služeb.

Vybudování a propojení informačních systémů v oblasti  
kultury, nezbytných pro účely prezentace, zpřístupnění 
a dosažitelnosti veřejných kulturních služeb, 
dokumentace a ochrany na místní a regionální úrovni.

Zavedení informačního managementu a podpora 
znalostních systémů v územní veřejné správě.

Stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služeb  
v oblasti GIS na místní a regionální úrovni.

Prioritní osa 2: Zvýšení kvality a dostupnosti  
veřejných služeb

Oblast intervence 2.1: Služby v oblasti  
sociální integrace

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Investiční podpora procesu a zavádění jednotného 
přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních  
služeb v jiné typy sociálních služeb.

Investiční podpora při zajištění dostupnosti takových  
služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce 
ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět  
na trh práce a do společnosti.

Investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb,  
zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování 
a realizaci nástrojů sociální ekonomiky.
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Prioritní osa 3: Národní podpora územního rozvoje

Oblast intervence 3.1: Národní podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Zavedení národního informačního 
a rezervačního systému.

Zavádění a informační podpora národních  
a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu  
(zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky,  
systémy, kontrolu).

Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby  
zdrojových databází.

Prezentace a propagace kulturního a přírodního 
bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím  
pro cestovní ruch na národní úrovni.

Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu.

Oblast intervence 3.2: Národní podpora využití  
potenciálu kulturního dědictví

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Budování a zefektivnění celostátně působících center 
identifikace, dokumentace, uchování, prezentace 
a využití nemovitého kulturního dědictví ČR.

Budování a zefektivnění celostátně působících center 
identifikace, dokumentace, uchování, prezentace  
a využití movitého a nemateriálního kulturního  
dědictví ČR.

Realizace vzorových projektů identifikace, obnovy, 
uchování, prezentace a využití kulturního dědictví ČR.

Budování infrastruktury pro moderní kulturní služby  
s vyšší přidanou hodnotou.
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Oblast intervence 3.3: Zlepšení prostředí 
problémových panelových sídlišť

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Revitalizace veřejných prostranství v rámci problémových 
sídlišť (úpravy sídlištního prostoru – např. zeleň, parkové 
úpravy, chodníky, předzahrádky, lavičky, zlepšení 
životního prostředí, budování či modernizace rekreačních 
ploch jako součást sídlišť, zlepšení infrastruktury v rámci  
sídlištních celků – parkovací plochy na sídlištích).

Regenerace bytových domů v těchto problémových 
lokalitách (ekologické a energeticky efektivní sanace 
bytových domů, práce na bytovém domě prováděné  
k odstranění statických poruch nosných konstrukcí  
a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce 
domu, opravy, rekonstrukce technického vybavení domů,  
zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích  
stávajících nebytových budov.

Formou několika pilotních projektů ověření možnosti 
návaznosti regenerace domů v problémových sídlištích  
obydlených zčásti sociálně vyloučenými romskými 
domácnostmi na aktivity v oblasti sociálního začleňování,  
lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Oblast intervence 3.4: Modernizace a rozvoj systémů  
tvorby územních politik

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Podpora zavedení systému územně-analytických 
podkladů na úrovni ORP a krajů.

Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí  
s ohledem na udržitelný rozvoj území.

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz
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Regionální operační programy
Regionální operační programy navazují na systém 
sektorových programů a své podpory směřují k řešení  
problémů vázaných na konkrétní region ČR. Podporují tak  
využítí potenciálu daného území a přispívají k jeho  
vyváženému rozvoji.

Globální cíl regionálních operačních programů: 
Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR,  
zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity  
pro investice a posílení kvality života obyvatel,  
při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů  
vycházející z využití jejich potenciálu.

Zaměření podpor Regionálních operačních 
programů (Specifické cíle ROP):

Modernizace technické infrastruktury zvyšující  
přitažlivost regionu pro investice při zohledňování  
ochrany životního prostředí.

Zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí  
pro rozvoj malých a středních podniků včetně prostředí  
pro inovace a vytváření nových pracovních příležitostí.

Zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské 
prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí.

Modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele  
ve městech a na venkově, související s rozvojem 
hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury  
a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení 
atraktivity těchto území pro hospodářský rozvoj. 

Pro programové období 2007-13 se připravuje 7 regionálních 
OP - pro každý region soudržnosti ČR. Prostřednictvím 
těchto 7 ROP, 7 SOP a OP Technická pomoc je v ČR  
realizován cíl Konvergence politiky soudržnosti EU. Řídicím 
orgánem odpovědným za řádnou realizaci regionálního 
operačního programu je Regionální rada příslušného  
regionu soudržnosti.

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz
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Evropská územní spolupráce
V programovém období 2007-2013 se Iniciativa ES Interreg  
stává samostatným Cílem strukturálních fondů. Jedná  
se o Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce (European  
Territorial Cooperation). 

V rámci Cíle 3 budou realizovány programy pro přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci, tedy pokračování 
Iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC. Dále 
budou také pokračovat síťové programy ESPON a INTERACT. 

Největší část finanční alokace pro Cíl 3 připadne přeshraniční 
spolupráci. Všechny programy budou financovány  
z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). 

Přeshraniční spolupráce 

 
V rámci Cíle Evropská územní spolupráce bude  
v programovém období 2007-2013 realizováno  
5 bilaterálních Operačních programů 
Přeshraniční spolupráce: 

ČR - Sasko 

ČR - Bavorsko 

ČR - Rakousko 

ČR - Slovensko 

ČR - Polsko 

Cílem programů přeshraniční spolupráce je podpora 
hospodářské a sociální integrace příhraničních území 
prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér  
a posilování jejich rozvojového potenciálu. Budou posilovány  
vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy,  
společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního 
ruchu a budování flexibilního trhu práce. 

Specifickými cíli programů přeshraniční  
spolupráce jsou:  

�. Rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj  
cestovního ruchu v příhraničí. 

�. Posilování dostupnosti dopravy a informačních  
a komunikačních sítí. 

�. Ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů  
energie, předcházení vzniku ekologických 
a technologických rizik.

�. Rozvoje měst a venkova.
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5. Rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, 
kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení 
a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických 
aktivit s cílem podpořit projekty typu “ people to people”.

 
Řídicím orgánem operačních programů přeshraniční 
spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci 
programů přeshraniční spolupráce budou podporovány 
bilaterálně, vždy s příslušnou partnerskou zemí, dohodnuté  
priority zajišťující společná řešení ve stanovených oblastech  
(konkrétní vymezení bude součástí každého  
operačního programu). 

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

7.1.2. Státní programy ČR

Program rozvoje venkova České 
republiky na období 2007 - 2013

Priorita 3: Kvalita života ve venkovských oblastech  
a diverzifikace hospodářství venkova

Opatření 3.1: Opatření ke zlepšení kvality života  
ve venkovských oblastech

Podopatření: Podpora a rozvoj vesnic

Předmětem opatření je řešení situace malých obcí s méně  
než 2 000 obyvateli. Jedná se o řešení základní 
infrastruktury v těchto obcích (malá vodohospodářská 
infrastruktura v rozsahu roční podpory asi 300 mil. Kč, 
kotelny a rozvody tepla), využití obnovitelných zdrojů paliv  
a energie (v rozsahu roční podpory asi 100 mil. Kč zejména  
pro zemědělské subjekty ve spolupráci s obcemi), řešení  
odpadového hospodářství, budování a obnovy místních 
komunikací v malém rozsahu, podpora zlepšení atraktivity  
vesnic. Obnova a rozvoj vesnic závisí na vědomí 
sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím.  

Proto je potřeba podporovat aktivity místních 
společenských, kulturních, zájmových a sportovních spolků,  
které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální  
identitu a mezilidské vztahy.

Podopatření: Občanské vybavení a služby

Podpora bude zaměřena na zajištění chybějícího občanského  
vybavení a služeb (školských, zdravotnických, sociálních,  
na něž není možné získat mandatorní výdaje státu, včetně  
předškolní a mimoškolní péče o děti a služeb pro ženy, 
pečovatelské služby o seniory, základní obchodní 
infrastruktury, tržnic, objektů a ploch pro sportovní  
a kulturní aktivity, doprovodných stravovacích zařízení, 
objektů pro spolkovou činnost, zahradnických center).  
Podpora bude poskytnuta také na zřizování integrovaných 
informačních a školících center s využíváním ICT, využití ICT  
iniciativ pro lepší dostupnost služeb, práce a obchodu  
(eBusiness, eCommerce).

Opatření 3.2: Ochrana a rozvoj dědictví venkova

Podopatření: Přírodní dědictví venkova

Podpora je určena na projekty krajinného plánování 
interpretace přírodních, geologických a kulturně historických 
hodnot území a související podklady jako analýzy, mapy  
a projekty včetně investičních akcí obnovy či rehabilitace.

Podopatření: Kulturní dědictví venkova

Podpora je určena na vypracování studií nebo programů  
a na investice spojené s udržováním, obnovou  
a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví,  
jako například kulturních památek (s výjimkou národních  
kulturních památek nebo kulturních památek využívaných  
pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové 
využití, velká muzea), památkově významných území, 
kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně 
historických parků, zahrad a alejí, a na kulturně společenské 
aktivity s vazbou na místní historii, tradice, umění, řemesla,  
folklór a národopis.

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací
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Priorita 3: Vzdělávání a informace

Podpora je určena na získávání dovedností a animací  
za účelem přípravy a provádění strategií místního rozvoje.  
Podporováno bude vytváření vyváženého  
a reprezentativního partnerství z různých 
socioekonomických sektorů v zájmu participace obyvatelstva  
na místním rozhodovacím procesu, včetně zapojení žen  
a mladých lidí a vzdělávání vůdčích osobností a ostatních  
členů místních partnerství, zapojených do přípravy,  
realizace a řízení místní rozvojové strategie na principech  
obdobných Leader.

Priorita 4: Leader

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života  
ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu  
a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova,  
spolu s posílením řídících a administrativních 
schopností na venkově.

Cílem priority je realizovat místní rozvojové strategie  
a spolupráci místních partnerství prostřednictvím opatření:

Místní akční skupina.

Realizace místní rozvojové strategie.

Realizace projektů spolupráce.

Bližší informace: 
www.mze.cz

»

»

»

Státní fond životního prostředí 
České republiky

Vyhlašovatel:
Ministerstvo životního prostředí ČR

1. Oblast ochrany vod

Na fond lze podat žádost na realizaci opatření v rámci  
následujících programů:

Program - Střední zdroje.

Program - Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,  
nebo opatření u zdrojů znečištění na území národních  
parků (NP) a chráněných krajinných oblastí (CHKO)  
a jejich ochranných pásem.

Program – Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce 
stávajících obecních čistíren odpadních vod.

Program - Rozšíření kanalizačních systémů.

2. Oblast ochrany ovzduší

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření  
v rámci těchto programů:

Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší  
u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem  
veřejně prospěšných činností.

Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší  
ve smyslu legislativních požadavků zákona  
o ochraně ovzduší.

Program snížení emisí těkavých organických sloučenin.

Program ochrany ozónové vrstvy Země.

Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících  
látek do ovzduší.

Program realizace územních programů snižování emisí  
a imisí znečišťujících látek.

Program posuzování ekologických opatření vedoucích 
k významnému snížení skleníkových plynů.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

3. Program péče o přírodní prostředí, ochrana  
a využívání přírodních zdrojů

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření  
v rámci následujícího programu:

Program péče o přírodní prostředí.

Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny.

Program na zpracování krajských koncepcí ochrany  
přírody a krajiny.

Program na vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení  
životního prostředí v obcích na území národních parků  
a jejich ochranných pásem.

4. Nakládání s odpady

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření  
v rámci následujících programů:

Program podpory sanací a rekultivací starých skládek.

Program na podporu využití odpadů.

Program na podporu zpracování Plánů odpadového  
hospodářství krajů.

Program na podporu nakládání s autovraky.

5. Technologie a výroba

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření  
v rámci následujících programů:

Program nejlepších dostupných technik (BAT).

Program zavádění systému řízení podniků a auditů  
z hlediska životního prostředí.

8. Program podpory environmentálního 
vzdělávání a osvěty

Program neinvestiční podpory environmentálního  
vzdělávání a osvěty.

Program investiční podpory environmentálního  
vzdělávání a osvěty.

Bližší informace: 
www.sfzp.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Státní regionální programy 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Podpora rozvoje severozápadních Čech 
a Moravskoslezského regionu. 

Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně  
postižených regionů.

Podpora obnovy venkova.

Podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů 
na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko  
a dalších regionech se soustředěnou podporou státu. 

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní 
nebo jinou pohromou k nimž se nově připojí program 
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu 
využití.  

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Bytová politika 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora regenerace panelových sídlišť

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Opravy vad a poruch bytových domů, závažná statická  
porucha nosných konstrukcí: základů, nosných stěn,  
schodišť, balkónů (s možným nárůstem plochy  
max. 40 %) a jejich výměny, lodžií, teras, stropních  
a střešních konstrukcí.

»

»

»

»

»

»

Podpora výstavby technické infrastruktury

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Vybudování komunikace a ze sítí technického vybavení 
pouze vodovodu a kanalizace, které nemůže hradit 
provozovatel sítí. Dotace je poskytována pouze na místní 
komunikace III. a nebo IV. třídy včetně jejich součástí  
a nebo účelové komunikace a na místní vedení 2. a nebo  
3. kategorie rozvodné vodovodní a stokové sítě.

Podpora výstavby podporovaných bytů

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Podpora výstavby podporovaných nájemních bytů  
ve vlastnictví obcí nebo dobrovolného svazku obcí  
pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení  
z důvodů, z nichž vyplývají jejich zvláštní potřeby v této  
oblasti (dále jen „cílová skupina“). Těmito důvody mohou  
být např. zdravotní stav či věk a z něj plynoucí zdravotní  
a sociální důsledky, nepříznivé životní okolnosti, které  
znemožňují znevýhodněným osobám zajistit si adekvátní  
bydlení a ohrožují je sociálním vyloučením. 

Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Cílem projektů je snížit koncentraci olova v pitné vodě; 
dosáhnout limitní koncentrace 10 µg/l olova v litru pitné  
vody u spotřebitele v objektech, na něž byla poskytnuta 
dotace, stimulovat vlastníky bytových domů, rodinných 
domů a bytů ve vlastnictví podle zvláštního právního 
předpisu k provedení výměny olověných domovních 
rozvodů, splnit závazky vyplývající z povinnosti České 
republiky zajistit implementaci právních předpisů 
Evropských společenství v oblasti životního prostředí, 
které se týkají obsahu olova v pitné vodě.

Bližší informace: 
www.mmr.cz

»

»

»

7.2. Dotační programy  
a příležitosti - celostátní

7.2.1. Aktuální – duben 2008

Operační program Životní prostředí  
(OP ŽP) 

Stručný cíl a zaměření vyhlášené výzvy: 
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování  
rizika povodní.

Priorita 1: Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní

Opatření 1.1: Snížení znečištění vod

V rámci této oblasti podpory budou přijímány  projekty, 
jejichž cílem je implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS,  
o čištění městských odpadních vod. 

Podoblast podpory 1.1.1: Snížení znečištění  
z komunálních zdrojů

1. Podporované aktivity (typy projektů) 
v aglomeracích nad 2000 EO

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV  
v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení 
odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného  
řešení kalového hospodářství v souladu s platnými  
předpisy ČR i EU.

Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů 
sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO.

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 



�6Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most �6

Omezení v rámci výzvy:
V rámci této kategorie budou přijímány pouze projekty řešící 
aglomerace dle aktuálního Seznamu aglomerací ČR, na které  
se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/ 
EHS, o čištění městských odpadních vod, konkrétní seznam  
aglomerací je nedílnou součástí vyhlášené výzvy. 

V rámci této kategorie budou přijímány projekty zahrnující  
rekonstrukce stokových systémů pouze 
za následujících podmínek:

Navrhovaná rekonstrukce stokových systémů  
bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem je   
napojení nového znečištění (EO) na kanalizační systém.

Objem rozpočtových  nákladů na rekonstrukce stokových 
systémů bude  nižší oproti rozpočtovým  nákladům  
na výstavbu nové kanalizace,  projekty řešící  pouze 
rekonstrukce kanalizačních systémů  nebudou přijatelné. 

2. Podporované aktivity (typy projektů) 
v aglomeracích pod 2 000 EO

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV  
nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění  
v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích  
vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a 
chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných 
pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma  
vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých  
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné  
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí  
vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s platnými předpisy  
ČR i EU.

Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů 
sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO  
v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky  
a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných 
pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma  
vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých  
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné  
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí  
vodního díla Nové Mlýny*. 

*Povodí vodního díla (dále jen „VD“) Nové Mlýny – rozumí se obce  
ležící v části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v povodí Svratky,  
v povodí Jihlavy, v povodí  Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo  
u VD Nové Mlýny. Zařazení povodí vodního díla Nové Mlýny 
do oblasti se zvláštní ochranou dáno Usnesením vlády České  
republiky ze dne 6. května 2002č. 456 „Zpráva o hospodářské  
a sociální situaci Jihomoravského kraje“.

»

»

»

»

Omezení v rámci výzvy:
Přijímány budou pouze projekty řešící aglomerace, v kterých   
jsou  v současné době odváděny   odpadní vody kanalizačním  
systémem, který není zakončen  ČOV nebo jiným 
odpovídajícím  čištěním, přičemž příslušná obec má k tomuto  
způsobu zneškodňování odpadních vod  platné povolení  
k vypouštění odpadních vod, resp. toto povolení má platnost   
alespoň do 31. 12. 2007.

Opatření 1.2: Zlepšení jakosti pitné vody

Podporované aktivity (typy projektů):
Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody  
a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel.

Výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů  
a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů 
sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel.

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, 
zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 
včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě 
v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň 
umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu ,  
tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich 
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000,  
ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních 
vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)  
a v povodí vodního díla Nové Mlýny*.

Omezení v rámci výzvy:
Přijímány budou pouze projekty, které jsou  součástí  
komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění 
odpadních vod v dané  lokalitě  a na tato opatření bude 
souběžně podána žádost do podoblasti podpory  1.1.1.

Ukončení výzvy: 
30. 4. 2008

Žádosti o podporu velkých projektů do 19. 12. 2008

Bližší informace:
www.opzp.cz

»

»

»

»

»

»

Program NEMOVITOSTI, OPPI 

Oblast zaměření: 

Prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace

Správce programu: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zprostředkující subjekt: 
CzechInvest

Stručný cíl a zaměření programu:
Cílem programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských 
nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke 
vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního  
a životního prostředí.

Kdo může žádat:
Podnikatelský subjekt - subjekt zřízený podle obchodního 
zákoníku (společnost) se sídlem  
v ČR (realizace projektu být mimo hl. m. Prahy).

Územní a samosprávný celek (obce) či svazek 
územních a samosprávných celků.

Agentura CzechInvest.  

Příjemci podpory dle podporovaných aktivit:
Podnikatelské subjekty, územní a samosprávné celky pro 
aktivity – Projekt přípravy zóny,  
Projekt regenerace zóny, Projekt výstavby nájemního 
objektu, Projekt rekonstrukce objektu,  
Projekt vyhotovení projektové dokumentace.

Agentura CzechInvest - Projekt akreditace manažera. 

»

»

»

»

»
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Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 

Výzva I.

Příjemce podpory a projekt:
podnikatel (FO i PO), obec, kraj

Podporované projekty:
Projekt přípravy zóny – vzniknou připravené plochy pro výstavbu, nebo dojde ke zvýšení  
kvality/využitelnosti stávajících ploch – příjemcem podpory není obec!!!

Projekt výstavby nájemního objektu – vznikne nový objekt určený k pronájmu,  
včetně inženýrských sítí a účelové komunikace.

Projekt rekonstrukce objektu – dojde k rekonstrukci objektu, včetně inženýrských sítí  
a účelové komunikace.

Projekt vyhotovení proj. dokumentace – dojde k vytvoření dokumentace projektové přípravy  
a projektové dokumentace pro výše uvedené projekty.

Nákup pozemků – max. 10 % rozpočtu ZV projektu.

Nákup staveb – smlouva kupní/smlouva o budoucí smlouvě kupní podepsána až po datu  
přijatelnosti projektu.

Dlouhodobý hmotný majetek (zejména nákup nemovitostí a stavební náklady přímo  
související s realizací projektu).

Úpravy pozemků a odstranění nevyužitých staveb.

Inženýrské sítě a účelové komunikace (komunikace uvnitř areálu).

Projektová dokumentace stavby. 

Služby – inženýrská činnost ve výstavbě, architektonická soutěž (zahrnují se do ceny stavby).

Rekonstrukce a modernizace staveb.

Náklady na publicitu projektu.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Dle jednotlivých projektů zobrazuje následující tabulka:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Max. výše podpory 
dle příjemce

Omezení/limity Smí využívat

MP SP VP ÚSC Velikost 
plochy

Max. výše 
dotace na 
jednotku

Příprava zóny 60 % 
ZV

50 % 
ZV

40 % 
ZV

- - 300 Kč/m2 25 % výměry 
pozemků zóny 
ve prospěch 
třetích 
osob/pro 
jinou činnost

Výstavba 
nájemního 
objektu

- - - NM (max. 
40 % ZV)

Min. 
500 m2 
podlahové 
plochy

1 500 Kč/
m3 - pokud 
je průměrná 
světlá výška  
nad 6 m, 
jinak 3 000 
Kč/m3

25 % 
podlahové 
plochy objektu 
ve svůj 
prospěch/pro 
jinou činnost

Rekonstrukce 
objektu

60 % 
ZV

50 % 
ZV

40 % 
ZV

NM (max. 
40 % ZV)

- - 25 % výměry 
podlahové 
plochy ve 
prospěch 
třetích 
osob/pro 
jinou činnost

Projektová 
dokumentace

60 % 
ZV

50 % 
ZV

40 % 
ZV

40 % ZV - - -

Pozn.: jiná činnost – než podporovaná činnost v rámci  
programu (tj.nezpracovatelský průmysl).

Forma podpory (typ, max., min):
Nevratná přímá/účelová dotace. 
Všechny regiony kromě Jihozápadu – 60 % pro MP, 50 % pro SP,  
pro VP �0 %.

Region Jihozápad – 56 % pro MP, �6 % pro SP, pro VP �0 %.

Forma podávání žádostí: 
KONZULTACE CZECHINVEST, 2 stupňový systém prostřednictvím aplikace e-Account.

Příjem registračních žádostí: 
Od 1. 3. do 31. 12. 2008

Bližší informace: 
www.czechinvest.org

»

»

»

»

»
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PANEL – program na podporu oprav 
bytových domů postavených  
panelovou technologií 

Vyhlašovatel:
Státní fond rozvoje bydlení 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

Stručný cíl a zaměření programu:
Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek  
k úvěrům poskytnutým bankami a stavebními spořitelnami  
usnadnit financování oprav a modernizace panelových domů.

Podpora (typ, max., min):
a) Zvýhodněná záruka za úvěr – 80 %  jistiny úvěru.

b) Dotace na úhradu úroků – viz nařízení vlády č.�99/�00� Sb. 

Ukončení výzvy: 
Celoročně

Bližší informace:
http://www.sfrb.cz, http://www.cmzrb.cz

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům  
na poskytování dotací z Programu PANEL v rozpočtu 
SFRB na rok 2007 zastavuje Fond ke dni 5. 10. 2007  
až do odvolání přijímání žádostí o tuto formu podpory. 

Obnova obecního a krajského majetku  
postiženého živelnou  
nebo jinou pohromou

Vyhlašovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Stručný cíl a zaměření programu:
Cílem programu je přispět k obnově obecního a krajského  
majetku postiženého živelnou nebo jinou pohromou  
způsobenou lidským činitelem.

»

Podporované činnosti:

Dotační titul č.1 : 

Podpora obecního a krajského majetku postiženého 
živelnou nebo jinou pohromou, v jejímž důsledku 
byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Dotační titul č. 2 : 

Podpora obecního a krajského majetku postiženého 
živelnou nebo jinou pohromou, v jejímž důsledku 
nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Podpora:

Dot.titul č.1: 

�) Obcím a svazkům obcí – až �00 % podílu státního rozpočtu  
na celk. výši  vynaložených  nákladů.

�) Krajům – až 50 % podílu státního rozpočtu na celk. výši  
vynaložených nákladů.

Dot.titul č. 2:

�) Obcím a svazkům obcí – až 80 % podílu státního rozpočtu  
na celk. výši  vynaložených  nákladů.

�) Krajům – až 50 % podílu státního rozpočtu na celk. výši  
vynaložených nákladů.

Datum uzávěrky:
průběžně

Bližší informace:
www.mmr.cz

Státní program na podporu úspor 
energie a využití obnovitelných zdrojů 
energie platných pro rok 2007

Vyhlašovatel:
Státní fond životního prostředí

Stručný cíl a zaměření programu:
Cílem programu je podporovat využívání obnovitelných 
zdrojů energie na vytápění, ohřev teplé vody, výrobu 
elektrické energie a environmentální vzdělávání.

»

»

»

Datum uzávěrky:
Průběžně

Bližší informace:
www.sfzp.cz

Předběžná výzva pro předkládání projektových žádostí 
o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 5:

Operační program Doprava

Oblast podpory 5.2: Zavádění systémů řízení 
a regulace silničního provozu v Praze 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo dopravy ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na vybraných  
úsecích hl. města Prahy.

Snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní  
prostředí hl. města Prahy.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Intervence na podporu rozvoje telematických systémů  
řízení a usměrňování silniční dopravy na území  
hl. města Prahy.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Vlastníci / správci dotčené infrastruktury (hlavní město  
Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Technická správa  
komunikací hl. m. Prahy).

Podpora bude poskytnuta pro projekty s územním  
dopadem na území hl. m. Prahy.

Podpora (typ, max., min): 
Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé 
projekty, až do výše 85 % způsobilých výdajů projektu. 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele. 

»

»

»

»

»

»

»

»
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Počátek předběžné výzvy: 
Od 1. 11. 2007.

Termín pro vyhlášení plné výzvy k předkládání 
projektových žádostí bude uveřejněn po schválení 
výběrových kritérií Monitorovacím výborem OP Doprava.

Bližší informace:
http://www.opd.cz/clanek/predbezna-vyzva-5.2

Podpora regionálních kulturních tradic  
v roce 2008

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo kultury ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Podpora kulturních aktivit spojených s významným výročím  
měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických  
událostí a s významným výročím význačných osobností  
působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení)  
překračuje rámec regionu.

Dotace není určena na:    
Akce k výročí založení souborů, orchestrů, divadel  
a jiných staveb.

Akce k výročí válečných událostí, bitev (rekonstrukce  
válečných soubojů….), k oživení technických památek  
(zvláštní jízdy historických vlaků …), k výročí sboru  
dobrovol. hasičů.

Podpora (typ, max., min): 
Maximálně do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných  
nákladů.

Datum ukončení výzvy: 
30. 4. 2008 (1. termín)

31. 8. 2008 (2. termín)

Bližší informace: 
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/
regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-programy/
Podpora_region_ln_ch_kulturn_ch_tradic_.doc

»

»

»

»

»

»

»

7.3. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

7.3.1. Aktuální – duben 2008

Program poskytování podpor  
na hospodaření v lesích v Ústeckém 
kraji na roky 2007 – 2009

Vyhlašovatel:
Krajský úřad Ústeckého kraje

Stručný cíl a zaměření programu:
Cílem programu je zlepšení stavu lesů v Ústeckém kraji, 
posílení jejich mimoprodukčních funkcí a podpora 
ekologických opatření jdoucích nad rámec platné legislativy.

Podporované činnosti:
Obnova, ochrana, zajištění a výchova porostů.

Podpora přírodně blízkého hospodaření v lesích.

Ostatní hospodaření v lesích.

Vyhotovení lesních hospodářských plánů.

Podpora:
Minimální výše dotace:  10.000,- Kč.

Datum uzávěrky:
Průběžně

Bližší informace:
www.kr-ustecky.cz

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 



�0Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most �0

 
PŘEDSTAVENÍ ODBORNÉ SEKCE PODPORY  
PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI 
ASISTENČNÍ CENTRUM, A.S.

Sekce PODPORY PODNIKANI společnosti Asistenční centrum, a.s.  
nabízí komplexní služby v oblasti dotačního poradenství  
pro PODNIKATELE. 

Náš tým je tvořen odborníky z oblasti ekonomie, managementu, 
marketingu, daní, účetnictví, financí, personalistiky a právní oblasti.  
Specializujeme se zejména na výzkum vývoj, inovace, investice, 
zaměstnanost, cestovní ruch, lidské zdroje a dopravu. 

Nabízíme odbornou spolupráci na partnerském principu, která 
spočívá v poradenství již při definování rozvojového projektu 
podnikatele, přes výběr vhodného dotačního programu, odborné  
zpracování komplexní žádosti včetně projektového záměru a 
nezbytných příloh až po odborné poradenství v období realizace,  
monitoring a vyúčtování Vašeho podpořeného podnikatelského 
záměru. Často jsme členy realizačního týmu projektu klienta  
a motivováni na jeho úspěšné realizaci. 

Náš kvalifikovaný odborný tým má bohaté zkušenosti s dotačními  
programy a se stovkami úspěšně zrealizovaných projektů po celé 
republice v řádech několika mld. Kč. Neustále pro Vás sledujeme 
aktuální dění v oblasti dotací a jsme připraveni Vám kdykoliv 
poskytnout odbornou pomoc. Naši projektový manažeři jsou členy 
Národního registru poradců (NRP) agentury Czechinvest. Díky 
tomuto členství máme neustále aktuální informace. Současně 
jsme ze strany agentury Czechinvest pravidelně monitorováni a 
hodnoceni z hlediska kvality poskytovaného poradenství a služeb  
pro podnikatele. Podmínkou pro udržení si členství v NRP je vysoká  
odborná úroveň poskytovaného poradenství.  

NABÍDKA SLUŽEB PRO PODNIKATELE

Naše  motto: „DOTACE a PORADENSTVÍ pro PODNIKATELE  
– příležitost pro ROZVOJ“

Období 2007-2013 lze nazvat pro PODNIKATELE v ČR  obdobím  
„příležitostí pro ROZVOJ“. Je to dáno zejména celkovým objemem  
finančních prostředků, které mohou podnikatelé reálně čerpat 
ze Strukturálních fondů EU a ze státních programů na podporu  
rozvoje podnikání.  

Výše podpory (nevratné dotace) na uvedené aktivity se pohybuje  
v rozmezí 40 až 60 % z uznatelných výdajů a to v závislosti  
na velikosti podniku a konkrétních podmínkách  
jednotlivých programů. 

Naše nabídka pro PODNIKATELE:
Dotační programy a jejich podmínky se každoročně mění a je složité   
se v nich orientovat. Často lze navíc žádat o podporu na realizaci 
projektu v několika programech současně a je obtížné určit, který 
program je daný záměr nejvhodnější a kde jsou největší šance.  
V průběhu přípravy žádostí o dotaci i v průběhu vlastní realizace 
projektů s využitím veřejné podpory je nutné řídit se striktně  
podmínkami daného programu.

Nabízíme:  

I. BEZPLATNÝ ASISTENČNÍ SERVIS 
Analýzu Vašeho podnikatelského záměru, zjištění dotačních 
možností a detailních podmínek, odborné doporučení či 
nedoporučení k podání žádosti o dotaci, monitoring programů  
pro Vaše projekty.

II. PŘÍPRAVA PROJEKTŮ A ZPRACOVÁNÍ  
ŽÁDOSTÍ O DOTACE 

Odborné zpracování kompletní žádosti včetně nezbytných příloh 
(podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit 
Analýza, finanční výkazy, soulady projektu s rozvojovými  
strategiemi a další dle podmínek programu). 

III. PORADENSKÝ SERVIS V PRŮBĚHU 
REALIZACE PROJEKTU A ČERPÁNÍ DOTACE 

Oděná pomoc při komunikaci s poskytovateli dotace, zpracování  
výběrových řízení, odborné ekonomické, finanční, účetní  
a daňové poradenství, tvorba průběžných a závěrečných zpráv,  
žádostí o proplacení dotace.

IV. FINANČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ, 
PROJEKT MANAGEMENT  

Zpracování podnikatelských a investičních záměrů včetně  
jejich odborného ekonomického vyhodnocení a doporučení 
vhodného způsobu financování, finanční a ekonomické analýzy  
včetně analýzy návratnosti investice a rizik, analýzy trhu,  
řízení projektů, školení, vzdělávání atd.

Připravujeme žádosti do všech vyhlašovaných dotačních programů  
v ČR na provizním principu spolupráce. Pomáháme získat podporu 
a realizovat projekty s jejím využitím malým, středním i velkým  
podnikatelským subjektům.

»

»

»

»

Hlavní přínosy spolupráce v oblasti získávání  
dotací pro klienty: 
1) Zvýšení šancí na získání dotace -  díky našim zkušenostem  
a kvalitě podkladů.

2) Úspora času a nákladů - díky kvalitě a profesionalitě  
našich pracovníků.  

3) Snadnější dosahování Vašich podnikatelský cílů – díky principu  
vzájemného partnerství, společným cílům a filosofii.

Pokud máte jakýkoliv záměr či projekt, kontaktujte nás. Rádi Vám  
bezplatně poskytneme veškeré informace o dotačních možnostech  
na rozvoj Vaší firmy.

PODPOROVANÉ AKTIVITY A TYPOVÉ PROJEKTY
Typickými příklady projektů podnikatelů, na které lze získat podporu  
ze Strukturálních fondů EU či státních programů, jsou projekty  
zejména v následujících oborech: 

Zpracovatelský průmysl a specifické služby:
�)  Nákup, výstavba, rozvoj a rekonstrukce výrobních areálů 
�)  Pořízení moderních výrobních strojů a zařízení do stávajících  

či nových areálů a provozoven
�)  Investice do úspor energií u stávajících objektů (zateplování 

objektů, výměna rozvodů a energetických zařízení)
�)  Pořízení zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů  

(vodní, větrné, solární elektrárny,  
zařízení na spalování biomasy...)

5)  Realizace projektů výzkumu a vývoje nových výrobků,  
materiálů a služeb 

6)  Budování zázemí pro vzdělávání zaměstnanců –  
školící střediska  

7)  Budování zázemí pro výzkum a vývoj – laboratoře,  
technologická centra

8)  Vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců 
– specifické a obecné vzdělávání

9)  Expanze na zahraniční trhy – podpora marketingu v zahraničí

Cestovní ruch: 
�)  Výstavba a modernizace zázemí pro volnočasové aktivity a 

cestovní ruch – relaxační centra, sportovní areály, lázeňství 
�)  Rozvoj ubytovacích kapacit – hotely, penziony, ubytovny…
�)  Obnova kulturních památek 

�)  Propagace aktivit a služeb v oblasti cestovního ruchu

Doprava a logistika: 
�)  Modernizace a rozvoj dopravních sítí
�)  Podpora multimodální přepravy, vznik logistických center
�)  Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech
�)  Rozvoj dopravní obslužnosti, zlepšování dostupnosti  

a atraktivity veřejné dopravy

BLIŽŠÍ INFORMACE:  www.asistencnicentrum.cz 
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