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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. 

Přeji Vám mnoho úspěšných projektů

Richard Falbr 
poslanec Evropského parlamentu



2 3Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

2. Informace 
z Evropského 
parlamentu
 
 
Vážení čtenáři,

I když se pomalu poslancům blíží konec funkčního období  
a do voleb zbývá jen několik týdnů, v Parlamentu ještě  
legislativní práce stále nekončí. Stále se jedná, dokončují  
se některé závažné legislativní návrhy Unie. Do konce  
stávajícího legislativního období proběhnou ještě dvě  
plenární zasedání, během nichž se budou poslanci 
zabývat návrhem nařízení o jednotném mechanismu 
pro řešení problémů bank, směrnici o vysílání 
pracovníků a reformě Fondu solidarity. 

Na březnovém zasedání odsouhlasil Parlament zprávy  
týkající se činnosti „Trojky“, tedy orgánů Mezinárodního 
měnového fondu, Evropské centrální banky a Evropské  
komise. O tomto spolku si myslím své. Kdo četl únorový  
úvodník, ten ví. Jeden z těchto návrhů předložil můj  
dlouholetý španělský přítel Alejandro Cercas, který  
vyčítá Trojce neblahý dopad jejích reforem na sociální  
a zdravotní oblast a zaměstnanost, především 
zaměstnanost mladých. S tímto úzce souvisí zvětšující  
se migrace obyvatel a stále se zvyšující úroveň chudoby,  
která již zasáhla i střední třídu. Plně s tímto názorem  
souhlasím, považuji totiž činnost tohoto spolku  
za gangsterský. Jejich intervence vždy situaci  
jenom vyhrotila. 

V minulém měsíci také zasedal Výbor pro regionální 
politiku. Zmínil bych hlasování o konečné podobě 
reformy Fondu solidarity, o kterém bude následně 
Parlament hlasovat v dubnu. Konečná podoba 
návrhu vznikla během třech politických jednání 
poslanců s Komisí a Radou. Reforma by měla způsob 
fungování fondu především zlepšit a urychlit. 

Obsahuje např. nový systém vyplácení záloh.  
K dispozici bude nově tzv. zálohová částka ve výši 10% 
z předpokládané částky finanční pomoci (max. limit 
30 milionů EUR), kterou budou moci čerpat regiony, 
které budou postiženy katastrofou poprvé. Lhůty 
pro předložení žádosti o finanční pomoc ze strany 
členských států budou prodlouženy z 10 na 12 týdnů. 
Prodloužená bude i realizační doba pro provádění 
investic v postižených regionech prostřednictvím 
přidělených finančních prostředků, a to na 18 měsíců 
(dříve 1 rok). Evropská komise by měla poskytnout 
ucelenější poradenství pro využívání financí z fondu. 
Budou zavedena jasnější pravidla pro klasifikaci 
způsobilosti regionu žádat o příspěvek včetně jediného 
kritéria stanoveného ve výši 1.5% regionálního hrubého 
domácího produktu. Pro vzdálené regiony EU byla 
vyjednána výjimka ve výši 1% HDP. Ve výboru se vedla 
také veřejná debata s odborníky ohledně „Partnerských 
dohod“, tedy dokumentu uzavřeného mezi Komisí 
a členskými státy, které si stanoví cíle a priority pro 
efektivní využívání Evropských strukturálních a 
investičních fondů. Poslední únorovou verzi podoby 
dohody ČR můžete najít na tomto odkazu:

http://www.strukturalni-fondy.cz/
getmedia/67fc8a24-7212-46fa-8aa2-ba44315594a4/
Dohoda_o_partnerstvi_SEA_6_2_final.pdf

A když už jsem výše zmínil Fond solidarity, tak musím 
dodat, že toto slovo se prolíná celým mým životem. 
Bylo mi často opakováno mými rodiči a je základním 
kamenem „manifestů“ odborových svazů, ve kterých 
jsem dlouhodobě působil. Je základní prioritou 
demokratických levicových stran. A není to jen slovo, 
není to ani prázdná fráze, jako v posledních dnech slyším 
z úst stávajících kolegů a kandidátů do Evropského 
parlamentu. Volební hesla „jedno sídlo Parlamentu“, 
zrušíme Vám roaming, jsou jen populistická slova. O 
roamingu již bylo dávno v Evropě rozhodnuto a zrušen 
bude. Sídlo ve Štrasburku nemůže Parlament zrušit, to 
mohou jen zakládající země, mezi které patří Francie a 
ta to nikdy nedopustí. Jsem rád, že naše strana takové 
priority nemá, že máme lídra kandidátky Jana Kellera, že 
našimi prioritami jsou likvidace daňových rájů, zamezení 
agenturnímu zaměstnávání a méně regulace vnitřního 
trhu. A především solidarita. A v solidaritě je jednota. 
Rodina, stát či Evropské společenství může být silné, 
jen pokud bude solidární, jen pokud bude jednotné.  

Přeji Vám, ať jsou následující řádky o dotačních  
titulech pro Vás přínosem.

Na shledanou opět příště! 

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

4.1. Úvod problematiky  
SF EU
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. 

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

Jak se rozdělují prostředky? 

Prostředky jsou rozděleny do čtyř fondů: 

 » Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 

 » Evropského sociálního fondu 

 » Fondu soudržnosti (FS) 

 » Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

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 období  
2007-2013
Na základě definovaných cílů a priorit Národního 
rozvojového plánu České republiky pro období 2007-2013 
a Národního strategického referenčního rámce připravila 
Česká republika pro využívání fondů Evropské unie letech 
2007-2013 celkem 26 operačních programů pro 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 Cíle „Národního strategického plánu  
rozvoje venkova“ 
 » Program rozvoje venkova 

 

Pro Cíl „Regionální konkurenceschopnost  
a zaměstnanost“ 
 » OP Praha Konkurenceschopnost 

 » OP Praha Adaptabilita 

 

Pro Cíl „Evropská územní spolupráce“ 
 » INTERACT II 

 » Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské  
státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island,  
kandidátské státy EU) 

 » OP Meziregionální spolupráce (všechny členské státy)

 » 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

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 
   

4.4. 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.

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. 

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.

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  

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. 

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013
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 » 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. 

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. 

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 ČR, zprostředkujícím 
subjektem je Magistrát hl. m. Prahy.

4.6. Evropská územní 
spolupráce

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). 

 

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013
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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: 
1. Rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj  

cestovního ruchu v příhraničí. 

2. Posilování dostupnosti dopravy a informačních  
a komunikačních sítí. 

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

4. 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. 

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 

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013
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5. Dotační programy 
pro rozvoj podnikání 

5.1. Dotační programy 
a příležitosti 

Aktualizováno!

5.1.1. Aktuální | duben 2014

Investiční pobídky 
Na základě zákona č. 72/2000Sb., o investičních pobídkách 
a o změně některých zákonů (zákon o investičních 
pobídkách), který nabude účinnosti dne 12. 7. 2012.

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
 » Cílem programu je podpora investorů (tuzemských  

i zahraničních) zavádějících výrobu nebo rozšiřující  
produkci ve zpracovatelském průmyslu, ale také  
technologických center a center strategických  
služeb na území ČR. 

Podporované oblasti (co lze z podpory hradit): 

Průmysl 

 » Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech 
zpracovatelského průmyslu.

Technologická centra

 » Vybudování nebo rozšíření VaV center.

Centra strategických služeb 

 » Zahájení nebo rozšíření činnosti:

 » center sdílených služeb,

 » center pro tvorbu software,

 » high-tech opravárenských center.

Základní podmínky:

Průmysl

 » Podniky realizující investiční záměr v oblasti 
zpracovatelského průmyslu dle klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE).

 » Minimální výše investice do dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku musí činit min. od 50 mil. Kč 
do 100 mil. Kč dle regionu  místa realizace projektu.

 » Minimálně 25 mil. Kč z minimální investice 50 mil. Kč a 
minimálně 50 mil. Kč  z minimální investice 100 mil. Kč 
musí směřovat do pořízení nového strojního vybavení. 

 » Minimálně polovina z minimální výše investice musí 
být financována vlastním kapitálem investora.

Zpraco-
vatelský 
průmysl

Rozdělení 
regionů

Min. výše 
investice  

do majetku

Min. výše 
investice 

do nového 
strojního 
zařízení

Min. počet 
nově vy-

tvořených 
pracov-

ních míst

Investiční 
akce

Regiony I 50 mil. Kč 25 mil. Kč 0

Regiony II 100 mil. Kč 50 mil. Kč 0

Strategická 
investiční 
akce

Regiony 
I a II

500 mil. Kč 250 mil. Kč 500

Za strategickou investiční akci v oblasti průmyslu  
se považuje akce, kdy hodnota minimální výše investice  
do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
dosáhne hodnoty 500 mil. Kč, z toho minimálně 250 mil. Kč  
do nového strojního zařízení a současně je vytvořeno 
minimálně 500 nových pracovních míst.
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Centra strategických služeb

 » Centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení,  
provozu a administrace vnitřních činností jako jsou  
účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů,  
marketing nebo řízení informačních systémů, dále pak  
pro high-tech opravárenská centra a centra  
pro tvorbu software.

 » Vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst u center  
pro tvorbu software a minimálně 100 nových pracovních 
míst u ostatních center strategických služeb.

Centra strategických  
služeb 

Min. počet nově vytvořených  
pracovních míst

Centra apro 
tvorbu software

Ostatní centra

Investiční akce 40 100

Další podmínky:
 » Splnění základních podmínek do 3 let od data udělení  

podmínek (tj. od vydání rozhodnutí o příslibu  
investičních pobídek).

 » Příjemce nezahájí práce na projektu (tj. nepořídí žádný 
majetek včetně objednávek strojů a nezahájí stavební  
práce) před vydáním potvrzení o registraci  
záměru CzechInvestem. 

 » Příjemce zachová podpořený majetek a pracovní místa  
po celou dobu čerpání veřejné podpory, nejméně však  
po dobu 5 let.

Podpora (typ, max., min): 
 » Sleva na dani z příjmů právnických osob.

 » Převod území za zvýhodněnou cenu.

 » Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo.

 » Hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců.

 » Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě  
strategické investiční akce).

Sleva na dani z příjmů právnických osob: 

 » Slevu na dani z příjmů právnických osob je možné uplatnit 
po dobu 10 let, resp. po dobu deseti po sobě následujících 
zdaňovacích období, kdy prvním zdaňovacím obdobím, 
za které lze slevu na dani uplatnit, je zdaňovací období, 
ve kterém jsou splněny zákonné podmínky. Nejpozději 
však ve zdaňovacím období, ve kterém uplynuly 3 roky 
od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek. 

 » Sleva na dani je poskytována maximálně do výše stropu  
veřejné podpory po odečtení hmotné podpory  
na vytváření nových pracovních míst, případně  
rozdílu tržní a kupní ceny pozemku a hmotné podpory  
na pořízení majetku.

Převod území za zvýhodněnou cenu: 

 » Je možné realizovat zvýhodněný převod pozemku nebo  
pozemku vybaveného infrastrukturou vlastněného 
státem, nebo jeho organizačními složkami či obcemi,  
a to v závislosti na souhlasu vlastníků pozemku  
s takovýmto zvýhodněným převodem. Za investiční 
pobídku se v tomto případě považuje rozdíl mezi  
kupní cenou a tržní cenou pozemku. 

Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo

Hmotná podpora na školení a rekvalifikace  
zaměstnanců: 

 » Hmotné podpory na vytvořené pracovní místo  
a na školení a rekvalifikace zaměstnanců jsou dostupné 
pouze v okresech s mírou nezaměstnanosti nejméně  
o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, 
tzv. regiony A (viz Regionální mapa). Hmotná podpora  
na jedno vytvořené pracovní místo činí 200 000 Kč. 

 » Hmotná podpora na školení a rekvalifikace je  
poskytována ve výši 25 % z celkových výdajů na školení  
a rekvalifikace.).

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Technologická centra 

 » Podniky se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj  
a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií  
a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě  
a zvýšení přidané hodnoty.

 » Výše investice do dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku musí činit minimálně 10 mil. Kč.

 » Minimálně 5 mil. Kč z min. výše investice musí směřovat  
do pořízení nového strojního vybavení.

 » Minimálně polovina z minimální výše investice musí 
být financována vlastním kapitálem investora.

 » Vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst.

Technologická  
centra 

Min. výše 
investice  

do majetku

Min. výše 
investice do 

nového stroj-
ního zařízení

Min. počet 
nově vytvo-
řených pra-

covních míst

Investiční akce 10 mil. Kč 5 mil. Kč 40

Strategická 
investiční akce

200 mil. Kč 100 mil. Kč 120

 
Za strategickou investiční akci v oblasti technologických 
center se považuje investice, kdy minimální výše investice  
do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činí  
200 mil. Kč, z toho minimálně 100 mil. Kč tvoří hodnota  
nového strojního zařízení a současně je vytvořeno 
minimálně 120 nových pracovních míst.
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Typ regionu 

Hmotná podpo-
ra na vytvořené 
pracovní místo

Hmotná podpo-
ra na školení a 
rekvalifikaci

Regiony A 
(na mapě 
červeně)

200 000 Kč
25% / 35% / 45%
velký / střední / 

malý podnik

Ostatní regiony N/A N/A

 
Regionální mapa - hmotná podpora na vytvořené  
nové pracovní místo a na školení a rekvalifikace  
zaměstnanců

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě  
strategické investiční akce)

 » Tato forma podpory je poskytována pouze v případě  
strategické investiční akce ve výrobě nebo  
v technologickém centru. Hmotná podpora na pořízení  
majetku může být poskytnuta až do výše 5 %  
z uznatelných nákladů (max. 1,5 mld. Kč u výrobního 
projektu a max. 0,5 mld. Kč u projektu technologického 
centra). Pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení  
či rozšíření výroby a současně k zavedení či rozšíření  
technologického centra, může hmotná podpora činit  
až 7 % z uznatelných nákladů. 

Veřejná podpora

Celková hodnota všech výše uvedených podpor (kromě 
hmotné podpory na školení a rekvalifikace) jsou investorovi 
poskytnuty maximálně do výše stropu veřejné podpory 
(viz Regionální mapa intenzity veřejné podpory).

Regionální mapa intenzity veřejné podpory 
pro období (1. 1. 2007 – 30. 6. 2014)

Maximální výše podpory je 40 % (30 % v regionu Jihozápad) 
z celkových uznatelných nákladů. V případě 
zpracovatelského průmyslu se u investice v Regionech II  
a zároveň u low-tech sektorů snižuje podpora na 75 %  
maximální míry veřejné podpory v jednotlivých regionech.  
Území hlavního města Prahy je z možnosti získat investiční  
pobídku vyloučeno. Přípustná míra veřejné podpory  
se v případě středních podniků zvyšuje o 10 % a v případě  
malých podniků o 20 %.

Uznatelné náklady
 » Jako uznatelné náklady, ze kterých se stanovuje 

maximální výše veřejné podpory, slouží buď 
dlouhodobý majetek, kdy hodnota strojů tvoří 
minimálně polovinu hodnoty pořízeného majetku 
nebo 2-leté hrubé mzdy na nově vytvořených 
pracovních místech. Investor si vybere jednu možnost; 
v případě investice ve zpracovatelském průmyslu je 
uznatelným nákladem pouze dlouhodobý majetek.

Dlouhodobý majetek

 » Uznatelné náklady tvoří hodnota dlouhodobého 
hmotného majetku ve formě strojního zařízení a dále  
hodnota nebo část hodnoty dlouhodobého hmotného  
majetku ve formě pozemků nebo staveb nebo 
dlouhodobého nehmotného majetku koupeného za tržní 
cenu od jiných než spojených osob, a to až do výše  
hodnoty strojního zařízení zahrnutého 
do způsobilých nákladů.

Hrubé mzdy

 » Uznatelné náklady tvoří hodnota mzdových nákladů  
vynaložených na nová pracovní místa v průběhu  
24 měsíců bezprostředně následujících po měsíci,  
ve kterém bylo místo obsazeno. Do nových pracovních  
míst lze zahrnout pouze nová pracovní místa na dobu 
neurčitou vytvořená a obsazená zaměstnancem se 
stanovenou týdenní pracovní dobou v období ode dne  
vydání potvrzení o registraci záměru na CzechInvest  
do uplynutí tří let od vydání rozhodnutí o příslibu  
investičních pobídek.

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
 » Průběžné odevzdávání žádostí.

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.czechinvest.org 
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Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší  
a omezování emisí

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo životního prostředí 

Stručný cíl a zaměření programu: 
 » Cílem programu je ochrana a zlepšování kvality životního  

prostředí jako základního principu trvale udržitelného 
rozvoje. Cílem opatření je snižování produkce a zvýšení  
využívání odpadů s důrazem na maximální využívání 
odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a 
minimalizaci negativních vlivů na zdraví lidí a životní  
prostředí při nakládání s odpady.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
 » Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace 

dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení  
emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny 
emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky  
provozu, které emisní limity nahrazují).

 » Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění  
či snížení emisí NH3 do ovzduší.

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

 » Míra podpory je dána regionální mapou veřejné podpory  
platnou od roku 2014. Podporovány jsou všechny  
regiony, kromě Prahy.

Přijímání žádostí: 
 » Výzva pro přijímání žádostí bude v období 

od 5. 3. 2014 do 15. 4. 2014.

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
 » Projektová příprava (max. 5 % z celkových  

způsobilých výdajů)

 » Stavební práce

 » Vícepráce

 » Technický dozor

 » Nákup hmotného majetku (zařízení) 
a nehmotného majetku

 » Propagace

Specifika a omezení: 
 » U relevantních projektů je nutné, aby výpočty určující  

snížení množství emisí NH3  za rok, uvedené ve Studii  
proveditelnosti, byly provedeny v souladu s „Metodickým 
pokynem MŽP k zařazování chovů hospodářských zvířat  
podle zákona č. 201/2012 Sb., o  ochraně ovzduší,  
k  výpočtu emisí znečišťujících látek z  těchto 
stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících  
emise z těchto stacionárních zdrojů.“

 » Je nutné mít od odborně způsobilé osoby zpracovanou 
studii proveditelnosti a odborný posudek.

 » Žadatel musí mít zpracovaný položkový rozpočet.

 » Podpořeny mohou být pouze ty žádosti na  projekty, 
u  kterých se předpokládá podpis smlouvy o dílo 
na realizaci předmětu podpory do 15. října 2014.

 » Tato výzva není určena pro projekty čerpající státní  
podporu dle vyjádření Evropské komise č. SA.35588  
(2011/N) tzv. Režim podpory pro snížení znečištění  
ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Žadatel musí předložit:
 » Harmonogram projektu od vyhlášení výběrového řízení  

přes realizaci až po financování projektu, ze kterého 
vyplývá, že bude realizace projektu ukončena v roce  
2014, a to včetně vyrovnání veškerých závazků příjemce  
podpory vůči dodavatelům. V harmonogramu musí 
být uvedeno předpokládané datum podpisu smlouvy  
o dílo se zhotovitelem.

 » Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na realizaci 
předmětu podpory v písemné i elektronické podobě 
ve stavu připraveném k vyhlášení veřejné zakázky, a to  
nejpozději do měsíce od ukončení příjmu žádostí, tj. do  
15. 5. 2014 na podatelnu na centrále SFŽP v Praze. 
Zadávací dokumentace bude označena číslem výzvy  
a identifikací projektu (číslo ID). Předloženou zadávací  
dokumentaci posoudí SFŽP ČR již v rámci hodnocení 
žádosti a o výsledku posouzení informuje žadatele. 
Nedoložení ZD v uvedeném termínu bude hodnoceno jako 
nesplnění podmínek výzvy a příslušná žádost o podporu  
nebude akceptována.

 » Údaje souhrnné provozní evidence (u relevantních 
projektů) ohlašované prostřednictvím integrovaného 
systému ohlašovacích povinností v souladu se zákonem  
201/2012 Sb. v platném znění za poslední tři ukončené  
ohlašovací roky.

 » Schválený tzv. „Plán zavedení zásad správné zemědělské 
praxe“ (u relevantních projektů z podoblasti podpory 
2.2d) dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení 
emisních limitů a dalších podmínek provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nebo 
platný Provozní řád, který je součástí povolení provozu 
zdroje dle §11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. 
o ochraně ovzduší, v platném znění. U relevantních 
projektů je povinností předložit platné „Integrované 
povolení“ podle zákona č. 76/2002 o integrované 
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci).

Bližší informace: 
www.mzp.cz; www.env.cz, www.sfzp.cz, www.opzp.org   
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Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání  
s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží

Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo životního prostředí 

Stručný cíl a zaměření programu: 
 » Cílem programu je ochrana a zlepšování kvality životního  

prostředí jako základního principu trvale udržitelného 
rozvoje. Cílem opatření je snižování produkce a zvýšení  
využívání odpadů s důrazem na maximální využívání 
odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a 
minimalizaci negativních vlivů na zdraví lidí a životní  
prostředí při nakládání s odpady.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
 » Systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných 

odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti. Biologicky 
rozložitelné komunální odpady (zahrnuje následující 
katalogová čísla: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 
11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07) musí tvořit 
minimálně 50% kapacity systému pro separaci a svoz.

 » Systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, 
textilu, nápojových kartonů a objemného odpadu. 
Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu 
odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla*: papír a 
lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; 
sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné 
obaly) 15 01 01, 15 01 05; textil 15 01 09, 20 01 10, 20 
01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 
03 07) musí tvořit minimálně 50% kapacity systému 
pro separaci a svoz.  U projektů separace kovů musí 
být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s 
obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ 
systému nakládání s komunálním odpadem v obci. 

 » Maximální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 
3,5 m3, nádoba musí být uzavřená a zabezpečená, 
vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání 
směsného komunálního odpadu nebo separovaného 
komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu 
odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, objemný 
odpad, biologicky rozložitelný odpad), které budou dále 
směřovat k dalšímu materiálovému či energetickému 
využití (svozová technika pro převoz odpadů ze 
zařízení na překládání odpadů bez podpory z OPŽP). 

 » Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu 
plastů, papíru, skla, textilu, nápojových kartonů, 
biologicky rozložitelných odpadů, nebezpečných odpadů 
a objemných odpadů umožňující kvalitnější zpracování 
s cílem zlepšení následného materiálového nebo 
energetického využití těchto odpadů (např. dotřídění, 
granulace, drcení, praní atd.), jeho zpracování na finální 
produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové využití 
uvedených složek odpadů. Odpady komunálního původu 
(skupina 19 12 katalogu odpadů), komunální odpad 
a odpad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje 
následující katalogová čísla: BRKO 20 01 01, 20 01 
08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 
20 03 07, papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 
15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové 
kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05; textil 
15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40; 
objemný odpad 20 03 07) musí tvořit minimálně 50% 
kapacity zařízení. Žadatel v rámci žádosti o podporu 
projektu zařízení na úpravu výše vyjmenovaných složek 
odpadů předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích 
dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně 
poloviny roční kapacity podporovaného zařízení 
uvažované pro odpady komunálního původu, komunální 
odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu.

 » Vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro 
separaci odpadů. Komunální odpad a odpad podobný 
komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová 
čísla: papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 
02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; objemný odpad 
20 03 07) musí tvořit minimálně 50 % kapacity zařízení. 
Minimální úroveň dotřídění komunálního odpadu a 
odpadu podobného komunálnímu musí představovat 
4 kvalitativní skupiny výstupních surovin z papírového 
odpadu, 6 kvalitativních skupin výstupních surovin z 
plastových odpadů včetně skupin tvořících barevně 
odlišené PET a 2 kvalitativní skupiny výstupních surovin 
z odpadového skla. Žadatel v rámci žádosti o podporu 

projektu zařízení na dotřídění odpadů předloží potvrzení 
o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů, v 
rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity 
podporovaného zařízení uvažované pro komunální 
odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu.

 » Vybavení (s navýšením kapacity) bioplynových a 
biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů 
– projekty s minimálně 50 % vsázky BRKO1), které 
zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, 
nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující 
takový systém svozu a/nebo třídění, a které jsou 
provozovány v režimu § 14 (1) zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

 » Vybavení (s navýšením kapacity) kompostáren, kde 
podíl zpracovávaných BRKO2) tvoří min. 50 % vstupu 
do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svozu 
a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují 
již existující systém svozu a/nebo třídění. V rámci této 
výzvy nejsou podporována zařízení typu komunitní 
kompostárny, ale pouze zařízení provozovaná v souladu 
s § 14 odst. 1 zákona a malá zařízení provozovaná dle 
§ 33 b odst. (1), písm. b) zákona o odpadech. Žadatel 
prokáže udržitelnost celého systému, zejména s ohledem 
na uplatnitelnost výstupů ze zřízení - kompostů. 
Komposty budou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky č. 
341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady (dále jen vyhláška), jako výstupy 
1. nebo 2. skupiny, třídy I a II a budou splňovat kritéria 
stanovená prováděcími právními předpisy zákona č. 
156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o 
agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o 
hnojivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria stanovená 
v příloze 5 vyhlášky pro výše uvedené třídy (skupina 
2, třída I a II). U projektů kompostáren předloží 
žadatel k žádosti potvrzení budoucích odběratelů na 
minimálně polovinu vyrobeného kompostu, ve kterém 
bude uvedeno plánované využití kompostu (využití 
na zemědělskou půdu, k zakládání a údržbě městské 
zeleně nebo k rekultivaci jiných území než skládek).

 » Vybavení (s navýšením kapacity) sběrných 
dvorů. Do hodnocení projektu budou započítáni 
trvale žijící obyvatelé, kteří mají možnost využít 
služby sběrného dvora, a kteří jsou zároveň 
z obcí vzdálených maximálně 15 km.

Dotační programy pro výzkum a vývoj
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Podpora (typ, max., min): 
 » Formou dotace. Míra podpory je dána regionální 

mapou veřejné podpory platnou od roku 2014. 
Podporovány jsou všechny regiony, kromě Prahy.

Přijímání žádostí: 
 » Výzva pro přijímání žádostí bude v období 

od 5. března 2014 do 15. dubna 2014.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
 » Projektová příprava (max. 5 % z celkových  

způsobilých výdajů)

 » Stavební práce

 » Vícepráce

 » Technický dozor

 » Nákup hmotného majetku (zařízení) 
a nehmotného majetku

 » Propagace

Specifika a omezení: 
 » U projektů systémů odděleného sběru biologicky 

rozložitelných odpadů (BRO) nebude v rámci 
hodnocení přiděleno bodové zvýhodnění za  separaci 
BRO ve  spádové oblasti, pokud nebudou tyto odpady 
prokazatelně určeny k následnému biologickému 
zpracování – kompostování, fermentace.

Bližší informace: 
www.mzp.cz; www.env.cz, www.sfzp.cz, www.opzp.org  

5.2. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

V současné době nejsou žádné aktuálně vyhlášené dotační  
programy pro Ústecký kraj.

Aktualizováno!

5.3 Dotační programy 
připravované 
Poznámka: Informace o níže uvedených připravovaných 
programech vychází z materiálů schválených vládou ČR. 
Případný text vlastní výzvy se proto ještě může změnit, 
nicméně věcný záměr daných programů musí být zachován.  

Podpora rozvoje pracovních 
příležitostí na území Ústeckého 
a Moravskoslezského kraje

Podprogram pro poskytování dotací v roce 2014

Poskytovatel:   
Ministerstvo pro místní rozvoj

Oblast zaměření:  
 » Podpora investic v souvislosti s vytvářením 

nových pracovních míst

Cíl programu:
 » Cílem podprogramu je vytvořit podmínky pro zřízení 

nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost 
na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje 
a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost.

Kdo může žádat:
 » Fyzická nebo právnická osoba s doložitelnou minimálně 

jednoletou aktivní podnikatelskou historií. 

 » Obec nebo kraj a jimi zřízené právnické osoby. 

Dotační programy pro výzkum a vývoj
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 » Účastník programu musí prokázat kladný 
hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2013.

 » Projektový investiční záměr, na jehož realizaci je 
podpora požadována (dále jen „PZ“), musí být 
realizován v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji.

Kolik lze získat na jeden projekt 
(forma a výše podpory):
 » Podpora bude poskytnuta formou systémové investiční 

dotace na realizaci investičního projektového záměru.

Výše dotace je omezena:

 » Maximální výší dotace 500 tis. Kč na jedno 
nově vytvořené a obsazené pracovní místo.

 » Maximální výší dotace dle pravidel podpory 
de minimis (200.000 EUR za 3 roky).

 » Maximální výší spolufinancování, 
která je stanovena takto:

maximální podíl dotace

malý podnik zaměstnávající méně než 50 osob / 90%

střední podnik zaměstnávající méně než 250 osob / 85%

velký podniky nad 250 zaměstnanců / 70%

Dotace bude vyplácena dílčím způsobem na základě 
předložených faktur na účet účastníka podprogramu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
 » Investicí se rozumí pořízení, technické zhodnocení nebo 

modernizace hmotného či nehmotného investičního 
majetku, zejména budov a pozemků bezprostředně s nimi 
souvisejícími, strojů, zařízení a informačních systémů.

 » Pořízení použitého stroje nebo zařízení lze považovat 
za uznatelnou investici do PZ pouze v případě, že 
účastník programu doloží znalecký posudek, dle kterého 
je tento stroj nebo zařízení schopno trvalého provozu 
bez závažných funkčních poruch po dobu minimálně 
5 let od konce roku, ve kterém byla dotace čerpána, 
a jeho pořizovací hodnota je přiměřená jeho stavu.

 » Výdaje jsou způsobilé od data vyhlášení 
výzvy pro podávání žádostí.

Specifika a omezení: 
 » PZ musí zajistit vznik minimálně 1 nového pracovního 

místa pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru. 
Za počáteční stav zaměstnanců se považuje průměrný 
roční přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2013.

 » Účastník podprogramu má možnost naplánovat 
rozložení realizace pracovních míst do 2 let. Konečný 
stav musí naplnit nejpozději do 31. 12. 2015 nebo 
do termínu, který bude uveden v Rozhodnutí.

 » Dotace musí být vyčerpána v roce přidělení dotace. 
Převod nevyčerpaných prostředků do následujícího roku 
bude možný pouze se souhlasem správce programu.

Forma podávání žádostí: 
 » Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář 

Žádost o poskytnutí dotace z aplikace IS DIS.

 » Listinná podoba žádosti a uvedené přílohy se 
předkládají v podobě originálu nebo ověřené kopie.

 » Žadatel ve lhůtě stanovené ve výzvě pro podávání 
žádostí doručí tuto žádost do podatelny MMR 
v listinné podobě včetně všech požadovaných 
příloh a nosiče CD nebo DVD, na kterém budou 
naskenovány veškeré listinné dokumenty. 

Termín výzvy / uzávěrky: 
 » Jedná se o předběžné podmínky programu. Výzva by 

měla být vyhlášena na přelomu března a dubna.

Ostatní zkušenosti / postřehy: 
 » V případě, že PZ je nákup technologie a žadatel 

o dotaci hodlá realizovat PZ v pronajaté nemovitosti, 
je povinen doložit nájemní smlouvu s vlastníkem 
nemovitosti na dobu minimálně 5 let od ukončení PZ 
a výpis z katastru nemovitostí předmětné nemovitosti. 
Náklady spojené s  úpravou těchto pronajatých 
prostor nelze započíst do uznatelných nákladů PZ.

 » Konečný stav pracovníků (nově vytvořená pracovní 
místa + počáteční stav pracovních míst) je účastník 
programu povinen udržovat po dobu 3 let od roku, 
ve kterém byl naplněn konečný stav pracovníků.

Dotační programy pro výzkum a vývoj
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6. Dotační programy 
pro výzkum a vývoj

Aktualizováno!

6.1. Dotační programy 
a příležitosti  

6.1.1 Aktuální – Duben 2014
Aktuálně nejsou vyhlášené žádné výzvy.

 

Dotační programy pro výzkum a vývoj
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7. Dotační programy 
pro rozvoj lidských 
zdrojů

7.1. 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 vzdělávacích zařízení.

 » Vybavení učeben a odborné pomůcky. 

 » Počítače a počítačové sítě, internet.

 » Budování partnerství a sítí.

 » Vzdělávací moduly.

 » Nové technologie.

 » Vzdělávání.

Operační program Podnikání 
a inovace (OPPI)
Pro oblast rozvoje lidských zdrojů je zajímavý jeho program  
Školící střediska jehož cílem je zlepšit podmínky pro rozvoj  
lidských zdrojů prostřednictvím investic do infrastruktury 
potřebné pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání. 

Forma podpory: 
 » Dotace v režimu blokové výjimky.

Výše podpory: 
 » 0,2 - 150 mil.Kč (maximálně však podle % limitů daných  

mapou intenzity veřejné podpory)

Podporované činnosti: 
 » Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení 

nebo zařízení školicích center a školicích místností.

 » V rámci programu Školící střediska nebude podporována 
samotná realizace vzdělávacích aktivit tzv. neinvestičních.

Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost (OP LZZ)

Forma podpory: 
 » Bude upřesněna spolu s konkrétní výzvou  

k předkládání projektů.

Výše podpory: 
 » Bude upřesněna spolu s konkrétní výzvou  

k předkládání projektů.

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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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.

 » 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.

 » 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) Podpora sociální integrace  
příslušníků romských lokalit 

(Obsah aktivit na této úrovni v podstatě kopíruje obsah 
aktivit Oblast podpory 2.1 s tím rozdílem, že je specificky 
zaměřena na osoby žijících v tzv. romských lokalitách):

 » 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) 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.

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů



18 19Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

 » 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 pružných forem práce pro pracovní uplatnění.

 
 
Oblast podpory:  4) 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.

Priorita 4a a 4b: Veřejná 
správa a veřejné služby

Oblast podpory: 1) Posilování institucionální kapacity  
a efektivnosti veřejné správy

Podporované činnosti:
 » Zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě,  

včetně vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců  
úřadů veřejné správy, politiků včetně zastupitelů  
územních samosprávných celků, metodiků 
a školitelů pro veřejnou správu.

 » Rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních 
forem vzdělávání (vč. eLearningu).

 » Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a 
transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetně 
zavádění sledování výkonnosti a kvality 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 veřejné správy 
a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánů 
veřejné správy s důrazem na efektivnost.

 » Realizace procesních auditů směřujících 
k identifikaci rozvojových příležitostí a 
slabých míst v rámci resortu justice.

 » Podpora komunikace a koordinace 
subjektů v rámci resortu justice.

 » Podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné 
správy včetně podpory aplikace nástrojů 
zvyšování kvality a efektivity veřejné správy.

 » Vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, 
monitorování a evaluaci politik24.

 » Podpora koordinace mezi jednotlivými resorty, směrem 
k územním samosprávným celkům a dialogu mezi 
příslušnými veřejnými a soukromými subjekty.

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

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

 » Rozvoj hodnocení dopadu regulace a zavádění dalších 
nástrojů zvyšování kvality regulace (alternativní formy 
řešení, zjednodušování právních předpisů, konzultace).

 » Posilování etických standardů ve veřejné správě atd.

Operační program 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.

Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání
1.1  Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2  Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními  
vzdělávacími potřebami

1.3  Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

1.4  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

1.5  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Podporované činnosti osy 1:
 » Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerů  

na rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje,  
otevření školy).
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 » 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
2.1  Vyšší odborné vzdělání

2.2  Vysokoškolské vzdělání

2.3  Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.4  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.

Prioritní osa 3: Další vzdělávání
3.1  Individuální další vzdělávání

3.2  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)
4.1  Systémový rámec počátečního vzdělávání

4.2  Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje  
lidských zdrojů ve VaV

4.3  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)
5.1  Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

5.2  Informovanost a publicita programu

5.3  Zvýšení absorpční kapacity subjektů 
implementujících program

Příjemci:
 » řídící orgán

 » zprostředkující subjekty
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Nová informace: 
 
Řídící orgán OPVK vydal novou:

1)  Příručku pro žadatele OP VK finanční podpory  
z Operačního programu Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost:

 » Datum platnosti: 1. 1. 2014

 » Datum účinnosti: 10. 1. 2014

2) Příručku pro příjemce finanční podpory z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

 » Datum platnosti: 1. 1. 2014

 » Datum účinnosti: 29. 1. 2014

Oba dokumenty jsou ke stažení: http://www.msmt.cz/ 
strukturalni-fondy/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce 
 

Operační program Praha-Adaptabilita
 
Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti 
Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a 
zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto 
zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení.

OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. 
Kvůli rozdělení regionů EU pro účely strukturální politiky 
podle výše HDP, jež region vyprodukuje, Praha nemůže 
využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak 
jiné kraje než hlavní město Praha nemohou mít prospěch 
z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město.

OPPA má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v rámci 
kterých mohou projekty získat podporu. Tyto oblasti jsou  
v návaznosti na předpisy EU nazývány „prioritní osy“. Platí, 
že projekt může být podpořen pouze  
v rámci jedné prioritní osy.

Prioritní osa 1: Podpora rozvoje 
znalostní ekonomiky

Specifický cíl:
 » Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků  

a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality  
a produktivity práce.

Podporované aktivity:
 » Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání.

 » Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

 » Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí.

Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce

Specifický cíl: 
 » Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné 

osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce.

Podporované aktivity:
 » Začleňování znevýhodněných osob.

 » Rozvoj organizací podporujících 
začleňování znevýhodněných osob.

 » Podpora souladu pracovního a soukromého života.

 » Rozvoj kapacit malých organizací.

Prioritní osa 3: Modernizace počátečního  
vzdělávání

Specifický cíl: 
 » Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, 

které odpovídají požadavkům trhu práce.

Podporované aktivity:
 » Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ.

 » Další vzdělávání pedagogických a 
akademických pracovníků.

 » Rozvoj a zkvalitnění studijních 
programů na vysokých školách.

 » Podpora žáků a studentů se specifickými 
vzdělávacími potřebami.

Prioritní osa 4: Technická pomoc

Komunitární programy 
Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropského 
společenství, které jsou financovány přímo z evropského 
rozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci 
subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které  
přímo souvisejí s evropskými politikami. Stejně jako 
v případě operačních programů financovaných  
ze strukturálních fondů jde o programy víceleté.

Na rozdíl od operačních programů je spravování 
komunitárních programů a příprava konkrétních výzev 
zpravidla v pravomoci Evropské komise. Existují však 
výjimky. Komunitární programy se od operačních 
programů z pohledu žadatelů liší v několika ohledech – 
zatímco v případě operačních programů jsou žadatelé 
zpravidla z jedné členské země, projekty podané v rámci 
komunitárních programů zahrnují subjekty z více členských  
zemí. Projekty úspěšných žadatelů musí navíc v případě 
komunitárních programů obstát v mezinárodní konkurenci, 
zatímco v případě operačních programů mezi sebou 
soutěží pouze subjekty z dané členské země.

V rámci komunitárních programů je možné získat i dotace  
pro podporu rozvoje lidských zdrojů.

Více informací o komunitárních programech např:
http://www.euractiv.cz/komunitarni-programy
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7.2. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

7.2.1 Aktuální - duben 2014

Aktualizováno!

7.3. Dotační programy  
a příležitosti – Celostátní 

7.3.1 Aktuální - duben 2014

OPVK 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
je program, v rámci kterého je možné čerpat finanční 
prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) na rozvoj  
vzdělanosti společnosti za účelem posílení 
konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace 
systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, 
a jejich propojení do systému celoživotního učení.

 
 
Přeshraniční spolupráce

Stručný cíl a zaměření programu:
V rámci cíle Evropská územní spolupráce bude  
v programovém období 2007-2013 realizováno  
5 bilaterálních operačních programů Přeshraniční  
spolupráce, zkráceně: 

 » 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.

 » 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 jsou podporovány 
bilaterálně, vždy s příslušnou partnerskou zemí, dohodnuté 
priority zajišťující společná řešení ve stanovených oblastech. 
Každý z programů má svá specifika a cíle, které pomocí 
finančních dotací řeší. Projektové žádosti jsou podávány 
průběžně, přičemž jednotlivými milníky jsou plánované 
termíny zasedání monitorovacích výborů. Hlavní podmínkou 
přijatelnosti projektu je existence přeshraničního 
partnerství, které funguje v dotační oblasti programu.

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Aktualizováno!

Operační program Lidské zdroje  
a zaměstnanost 

1.1: Zvýšení adaptability zaměstnanců 
a konkurenceschopnosti podniků

Název výzvy: Výzva pro předložení individuálních 
projektů „Odborné vzdělávání lékařských a 
nelékařských zdravotnických pracovníků“

Číslo výzvy: D3

Pro: 
 » Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) 

 » Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

 » Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských  
zdravotnických oborů 

Vyhlašovatel: 
 » MPSV

Podporované činnosti: 
 » Prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných 

znalostí, dovedností a kompetencí lékařských 
a nelékařských zdravotnických pracovníků 
v jednotlivých medicínských oborech.

 » Tvorba a realizace nových a inovovaných vzdělávacích  
programů pro zdravotnické pracovníky zdravotnických  
zařízení včetně přípravy interních lektorů 
a instruktorů v organizacích.

 » Další odborné profesní vzdělávání zdravotnických 
pracovníků podporované zaměstnavateli zaměřené 
zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení 
nebo udržení odborné kvalifikace lékařů, farmaceutů 
a nelékařského zdravotnického personálu.

 » Aplikování odborného vzdělávání zdravotnických 
pracovníků dle specifických potřeb zaměstnavatelů 
ve zdravotnictví včetně přípravy na konkrétní 
náplň práce pro konkrétní pracovní pozici. 

 » V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, 
jejichž součástí je jazykové vzdělávání 
(s výjimkou znakového jazyka).

Cílové skupiny: 

Zaměstnanci

 » Cílovou skupinou výzvy jsou fyzické osoby - zaměstnanci 
(ve smyslu § 6 zákoníku práce) organizací zřizovaných 
MZ ČR, organizací zřizovaných a zakládaných kraji, 
organizací zřizovaných a zakládaných obcemi nebo 
ostatních poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž 
tito zaměstnanci musí zároveň být lékařskými nebo 
nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu 
zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb., 
popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu 
zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb. 

Osoby samostatně výdělečně činné a jejich zaměstnanci:

 » Dále jde o OSVČ a jejich zaměstnance, kteří jsou zároveň  
lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky  
ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004  
Sb., popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé  
k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona  
č.96/20004 Sb. 

Vymezení žadatelů o finanční podporu 

Oprávněnými žadatelem o finanční 
podporu v této výzvě jsou: 

 » Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 » Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

 » Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských  
zdravotnických oborů 

Žádost nemohou podávat: 
 » Ostatní právnické a fyzické osoby.

Termín výzvy
 » Výzva je vyhlášena od 24. 1. 2014. 

 » Projektové žádosti je možno předkládat průběžně  
od 4. 2. 2014, a to až do vyčerpání celkové částky určené 
pro tuto výzvu, nejdéle však do 3. 6. 2014 do 12 hodin. 

 » Doba trvání projektu musí být stanovena tak,  
aby byla realizace aktivit projektu ukončena  
nejpozději do 30. 6. 2015.

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-d3

Název projektu: „Podpora odborného 
vzdělávání zaměstnanců“

Realizátor projektu:
 » Úřad práce ČR

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční 
příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. 
Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady 
vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. 
Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch 
zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně 
výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky 
mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Podporované aktivity:
 » Další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na 

odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých  
zaměstnanců a to formou odborného rozvoje zaměřeného  
zejména na získání, zvýšení, rozšíření, prohloubení,  
obnovení nebo udržení kvalifikace, realizované  
ve vzdělávacím programu: 

 » a) Zařízením s akreditovaným 
vzdělávacím programem.

 » b) Zařízením s akreditovaným vzdělávacím 
programem podle zvláštního právního předpisu 
(například zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně kvalifikačního vzdělávání pracovníků 
dle příslušného právního předpisu).

 » c) Zařízením se vzdělávacím programem podle  
zvláštního právního předpisu (například vyhláška  
č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci  
obsluh stavebních strojů, normy a předpisy 
pro oblast svařování a další).

 » d) Školou v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný 
v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká 
škola s akreditovaným studijním programem.

 » Odborná jazyková výuka související s pracovní činností,  
kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo  
bude vykonávat.

 » Další profesní vzdělávání zaměstnanců 
v neakreditovaných vzdělávacích programech, 
jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele. Tyto 
potřeby popíše zaměstnavatel v žádosti a ÚP ČR 
posoudí jejich odůvodněnost, včetně přihlédnutí 
k významu vzdělávání pro zaměstnance a firmu, 
případně k provozním a organizačním možnostem 
zaměstnavatele. Do této skupiny náleží rovněž 
příprava zaměstnanců na konkrétní prac. pozici. 

 » Vzdělávání může být obecné a 
v odůvodněných případech i specifické.

Oprávněný žadatel: 
 » Žadatelem může být právnická osoba nebo 

fyzická osoba (OSVČ), musí vlastnit IČO.

 » Projektu se můžou účastnit zaměstnavatelé, kteří 
v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb 
než je 5% (pokles tržeb se dokládá z výkazu zisku a ztráty 
za poslední dvě časově srovnatelná uzavřená účetní 
období; v případě OSVČ se porovnávají daňová přiznání).

 » Příspěvek může obdržet zaměstnavatel, jehož firma  
má sídlo na území ČR, včetně hl. města Prahy, pokud  
se vzdělávací aktivity budou týkat zaměstnanců 
mimopražských provozoven.

Termíny:
 » Projekt je realizován v období od 1. 12. 2013 do 31. 8. 

2015, přičemž vzdělávací aktivity musí být  
ukončeny k 30. 6. 2015.

Bližší informace o projektu:
https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/
podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu

2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Název výzvy: Výzva pro předkládání regionálních 
individuálních projektů v rámci oblasti podpory 
2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Vyhlašovatel:
MPSV ČR

Číslo výzvy:
 » 70

Podporované aktivity (typy projektů):
 » Zprostředkování zaměstnání: podpora činností 

souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu,  
která se o práci uchází; dále s vyhledáváním zaměstnanců  
pro zaměstnavatele.

 » Poradenské činnosti a poradenské programy: rozvoj  
a podpora poradenských činností a poradenských  
programů.

 » Bilanční a pracovní diagnostika: podpora souladu mezi 
schopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálem 
individua a reálností uplatnění se na trhu práce.

 » Rekvalifikace: rozvoj a podpora při získávání nové 
kvalifikace a zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování 
dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo  
obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání 
kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která  
dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

 » Podpora uplatnění na trhu práce prostřednictvím 
vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených  
pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým  
skupinám na trhu práce formou příspěvku na úhradu  
mzdových nákladů.

 » Podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých  
pracovních příležitostí.

 » Zajištění odborné praxe.
 » Podpora pružných forem zaměstnání jako způsobu  

vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí  
na trhu práce.

 » Motivační aktivity: pro zvýšení orientace v požadavcích 
trhu práce, včetně obnovení pracovních návyků.

 » Programy prevence dlouhodobé nezaměstnanosti typu  
První příležitost (do 25-ti let věku) a Nový start  
(od 25-ti let věku).

 » Pracovní rehabilitace: podpora souvislé činnosti 
zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání  
osoby se zdravotním postižením.

 » Doprovodné aktivity: příspěvky přímé podpory (např. 
doprava a stravování účastníků, zdravotní průkazy apod.)  
a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění  
na trh práce v souladu s Metodikou OP LZZ.

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Cílové skupiny: 
 » Uchazeči o zaměstnání: jedná se o osoby vedené  

v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.

 » Zájemci o zaměstnání: jedná se o osoby vedené  
v evidenci úřadu práce jako zájemce o zaměstnání.

Oprávnění žadatelé:
 » Pověřené úřady práce. 

Příjem žádostí: 
 » 15. 12. 2010 - 31. 12. 2013

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-regionalnich- 
individualnich-projektu-v

 

2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo výzvy:
 » 3

Podporované činností oblasti podpory: 
 » Zprostředkování zaměstnání.

 » Poradenské činnosti a poradenské programy.

 » Bilanční a pracovní diagnostika.

 » Rekvalifikace.

 » Podpora uplatnění na trhu práce prostřednictvím 
vytváření nových pracovních míst nebo míst 
vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících 
k ohroženým skupinám na trhu práce formou 
příspěvku na úhradu mzdových nákladů.

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

 » Podpora pružných forem zaměstnání jako 
způsobu vytváření podmínek pro uplatnění 
žen a mladých lidí na trhu práce.

 » Motivační aktivity.

 » Programy prevence dlouhodobé nezaměstnanosti 
typu První příležitost (do 25-ti let věku) 
a Nový start (od 25-ti let věku).

 » Pracovní rehabilitace.

 » Doprovodné aktivity. 

Cílové skupiny oblasti podpory: 
 » Uchazeči o zaměstnání - jedná se o osoby vedené  

v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.

 » Zájemci o zaměstnání - jedná se o osoby vedené  
v evidenci úřadu práce jako zájemce o zaměstnání 
nebo osoby, které hledají uplatnění na trhu práce 
bez evidence u úřadu práce jako zájemce, s důrazem 
na skupiny znevýhodněné na trhu práce. 

Vymezení žadatelů: 
 » Odbor řízení projektů (odb. 14) 

 » Fond dalšího vzdělávání (FDV) 

Termín výzvy: 
 » Výzva je vyhlášena 15. 2. 2008, s platností  

do 31. 12. 2014.

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-03 

2.2: Modernizace institucí a zavedení  
systému kvality služeb zaměstnanosti  
a jejich rozvoj

Vyhlašovatel: 
MPSV

Číslo výzvy: 
 » 11

Specifické cíle: 
 » Posilování a transformace služeb zaměstnanosti, včetně  

vytvoření a rozvoje nestátních institucí trhu práce, 
posílení personálního zabezpečení Služeb zaměstnanosti, 
zvýšení kvalifikační úrovně zaměstnanců služeb 
zaměstnanosti spolupracujících organizací včetně 
modernizace stávající technické infrastruktury úřadu 
služeb zaměstnanosti a úrovní poskytovaných služeb. 

 » Rozvoj a rozšíření standardu přístupu a služeb pro 
jednotlivé skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání, 
posílení role individuálního přístupu ke klientovi. 

 » Rozvoj, zavádění a podpora nových nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti v souladu s Národním programem 
reforem ČR (Národní lisabonský program). 

 » Rozvoj informačních systémů, monitorovacích 
systémů a vyhodnocování účinnosti realizace 
aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické 
činnosti v oblasti úspěšnosti poradenských, 
vzdělávacích a zprostředkovatelských aktivit. 

Cílové skupiny oblasti podpory: 

Pro okruh činností 1 - Vzdělávání zaměstnanců: 

 » Instituce služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci.

 » Spolupracující organizace a instituce a jejich pracovníci.

 » Sociální partneři, jejich organizace a jejich zaměstnanci. 
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Pro okruh činností 2 - Rozvoj nástrojů a opatření: 

 » Instituce služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci.

 » Spolupracující organizace a instituce a jejich pracovníci. 

Pro okruh činností 3 - Rozvoj institucí 
služeb zaměstnanosti: 

 » Instituce služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci.

 » Spolupracující organizace a instituce a jejich pracovníci.

 » Sociální partneři, jejich organizace a jejich zaměstnanci. 

Vymezení žadatelů o finanční podporu: 
 » Odbor řízení projektů 

 » Státní úřad inspekce práce (SUIP) 

 » Fond dalšího vzdělávání (FDV)

Termín výzvy: 
 » Výzva je vyhlášena 15. 4. 2008, s platností  

do 31. 12. 2014.

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-11

3.1: Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Vyhlašovatel:
MPSV ČR

Číslo výzvy:
 » 5

Podporované aktivity (typy projektů):
 » Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů  

v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování  
(v rámci této činnosti budou především podporovány 
individuální projekty zaměřené na profesní vzdělávání  
pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.  
Vzdělávání pracovníků musí být realizováno v rámci  
vzdělávacích programů. 

 » Vzdělávací programy musí být akreditované nebo žadatel  
reaguje na absenci vzdělávacího programu jeho 
vytvořením a podáním žádosti o akreditaci).

 » Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch  
sociálního začleňování cílových skupin (v rámci této 
činnosti budou především podporovány individuální 
projekty zaměřené na zajištění dostupnosti poskytování 
a rozvoj vybraných sociálních služeb v souladu s plánem 
rozvoje sociálních služeb kraje. Jedná se především  
o tyto druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006, 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – 
azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní  
centra, nízkoprahová denní centra pro děti a mládež 
s důrazem na osoby ve věku 15-26 let, intervenční 
centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
terénní programy, sociální rehabilitace, sociálně 
terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení. 

 » V rámci jednotlivých služeb bude podporována zejména  
sociální práce s uživateli služby, dále budou podporovány  
i doprovodné programy pro uživatele služeb, které jim  
umožní získávat dovednosti a znalosti pro návrat a 
setrvání na trhu práce. Součástí projektu bude popis  
způsobu hodnocení efektivity služby).

 » Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně 
podpory partnerství na místní a regionální úrovni  
(v rámci této činnosti budou především podporovány 
individuální projekty zaměřené na podporu zavádění 
procesů plánování dostupnosti sociálních služeb a 
plánu rozvoje sociálních služeb, podporu transformace 
pobytových zařízení pro cílové skupiny, zavádění procesu 
kvality a kontroly poskytování sociálních služeb).

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

Cílové skupiny: 

Cílové skupiny osob:

 » Osoby se zdravotním postižením.

 » Děti, mládež a mladí dospělí.

 » Etnické menšiny a osoby z jiného 
sociokulturního prostředí.

 » Imigranti a azylanti.

 » Osoby bez přístřeší.

 » Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo  
ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu  
odnětí svobody.

 » Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti 
obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.

 » Osoby pečující o osobu blízkou.

Cílové skupiny organizací:

 » zadavatelé sociálních služeb

 » poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty  
poskytující služby napomáhající

 » sociální integraci cílovým skupinám

Oprávnění žadatelé:
 » Kraje (mimo hl.m. Prahy). 

Příjem žádostí: 
 » 5. 3. 2008 - 31. 12. 2013

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-k-predkladani-individualnich- 
projektu-v-ramci
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3.1: Podpora sociální integrace a sociálních 
služeb pro kraje, mimo hlavního  
města Prahy

Vyhlašovatel: 
MPSV

Číslo výzvy: 
 » A9

Podporované činností: 
 » Systémová podpora sociálních služeb a subjektů  

působících v oblasti sociálních služeb a sociálního  
začleňování cílových skupin. 

I. Podpora procesů poskytování sociálních služeb  
a sociální práce, včetně podpory partnerství 
na místní a regionální úrovni. 

V rámci této činnosti budou především podporovány 
individuální projekty zaměřené na: 

 » Nastavení optimálního, udržitelného systému 
sociálních služeb a sociální práce. 

 » Inovace zaměřené na vznik a nastavení udržitelných 
nástrojů pro zvyšování kvality sociálních služeb, 
měření a hodnocení efektivnosti sociálních služeb, 
kontroly poskytování sociálních služeb. 

 » Podpora transformace pobytových zařízení  
sociálních služeb. 

 » Podpora multidisciplinární spolupráce v oblasti plánování 
dostupnosti sociálních služeb na úrovni obcí a krajů. 

 » Podpora profesionální sociální práce s osobami 
a rodinami ohroženými soc. vyloučením. 

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

II. Podpora vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů  
v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování. 

 » V rámci této činnosti budou především podporovány 
individuální projekty zaměřené na profesní vzdělávání 
pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, 
vzdělávání v oblasti managementu a řízení a vzdělávaní 
v dalších oblastech, které umožní poskytování služeb 
zaměřených na sociální integraci a návrat uživatele na 
trh práce. Vzdělávání pracovníků musí být realizováno 
v rámci vzdělávacích programů. Vzdělávání musí být 
akreditované. Programy je možné v průběhu realizace 
projektu také vytvořit a podat žádost o akreditaci. 

 » Příklady témat: 
 » Síťování potřebné pomoci 

 » Současné teorie a metody sociální práce 

 » Krizová intervence 

 » Deinstitucionalizace 

 » Case management 

 » Pracovní rehabilitace a podporovaná 
práce (zaměstnání) 

 » Individuální plánování 

 » Způsoby sledování efektivity 

 » Podpora stáží a sdílení dobré praxe (v rámci ČR) 

 » Příklady formy: 
 » Vícedenní kurzy, školení, workshopy 

 » Výchova lektorů, supervizorů, intervizorů 
a mediátorů z řad zaměstnanců.

III. Podpora inovativních nástrojů pro začlenění 
cílových skupin na trh práce na regionální úrovni 

V rámci této činnosti budou především podporovány 
individuální projekty zaměřené na: 

 » Podporu a informovanost o nástrojích sociální 
ekonomiky v oblasti sociální integrace.

 » Vzdělávání zaměstnavatelů, poskytovatelů služeb nebo 
cílových skupin při vstupu do podnikatelského prostředí.

Cílové skupiny: 
Cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo  
ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se především  
o tyto cílové skupiny: 

A/ cílové skupiny osob 

 » Osoby se zdravotním postižením.

 » Osoby s chronickým duševním onemocněním.

 » Děti, mládež a mladí dospělí (ve věku 15-26 let).

 » Etnické menšiny a osoby z jiného 
sociokulturního prostředí.

 » Imigranti a azylanti.

 » Osoby bez přístřeší.

 » Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo  
ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu  
odnětí svobody.

 » Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti 
obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.

 » Osoby pečující o osobu blízkou. 

B/ cílové skupiny organizací 

 » Zadavatelé sociálních služeb. 

 » Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty  
poskytující služby napomáhající sociální integraci  
cílovým skupinám. 

 » Zaměstnavatelé. 

Vymezení žadatelů o finanční podporu: 
 » Kraje, mimo hlavního města Prahy.

Termín výzvy: 
 » Žádosti je možné podávat od 22. 2. 2013 do 30. 6. 2014

Bližší informace
http://www.esfcr.cz/vyzva-a9
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3.1: Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Název výzvy: Výzva pro předkládání grantových  
projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Podpora  
sociálních služeb komunitního typu vzniklých  
po transformaci

Vyhlašovatel: 
 » MPSV

 Číslo výzvy: 
 » D2

Cílem výzvy je podpora sociálních služeb komunitního typu,  
které vznikly jako výsledek procesu transformace 
pobytových služeb sociální péče1. Cílem je podpořit 
aktivizaci klientů zařízení a takovou práci, která podporuje 
samostatnost klientů v rámci jejich možností  
a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti.

Pro účely této výzvy se za registrované sociální služby  
ústavního typu považují: 
 » Domovy pro osoby se zdravotním postižením.

 » Domovy se zvláštním režimem.

 » Týdenní stacionáře.

 » Chráněné bydlení.

 » A které současně splňují alespoň jednu 
z následujících podmínek: 

 » V jedné budově/objektu (případně areálu nebo  
v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů) rovna 
nebo je vyšší než hodnota 19 (tj. v jednom místě 
poskytování). Podmínka je splněna i v případě, kdy 
v důsledku předchozích transformačních aktivit 
došlo ke snížení počtu uživatelů na méně než 19 
(musí být v žádosti o podporu jasně popsáno).

 » Kapacita je nižší než podle podmínky první, ale  
služba je poskytována v budově/objektu 
(případně areálu nebo v místě blízkém) s další 
pobytovou nebo ambulantní sociální službou 
a společná kapacita v budově/areálu (nebo 
v místě blízkém) přesahuje 19 lůžek.

Podporovány budou následující sociální služby: 
 » Chráněné bydlení 

 » Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 » Domovy se zvláštním režimem 

 » Týdenní stacionáře 

 » Odlehčovací služba 

 » Podpora samostatného bydlení 

 » Osobní asistence 

 » Pečovatelská služba 

 » Denní stacionáře 

 » Sociálně terapeutické dílny 

 » Sociální rehabilitace 

 » Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

 » Služby následné péče 

Výše uvedené soc. služby mohou být doplněny fakultativními 
činnostmi umožňujícími vstup na trh práce (např. vzdělávání  
cílové skupiny, poradenství v oblasti trhu práce, nácvik  
sociálních a pracovních dovedností). 

Aktivity podpořené v rámci této výzvy musí vždy 
splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: 
 » a) Aktivity umožní návrat podpořené osoby na trh práce.

 » b) Aktivity umožní podpořené osobě přístup  
ke službám, které umožňují návrat na trh práce.

 » c) Aktivity umožní prostřednictvím poskytnuté služby 
návrat na trh práce dalším cílovým skupinám.

 » d) Aktivity umožňující cílovým skupinám udržení  
se na trhu práce.

Cílové skupiny: 
 » Osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž 

zdravotní postižení představuje určité znevýhodnění 
ve vztahu k ostatním členům společnosti.

 » Osoby s chronickým duševním onemocněním. 

Vymezení žadatelů o finanční podporu: 
 » Kraje a organizace zřizované kraji 

působící v sociální oblasti.

 » Obce a organizace zřizované obcemi 
působící v sociální oblasti.

Nestátní neziskové organizace 
působící v sociální oblasti: 
 » O obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona  

č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,  
ve znění pozdějších předpisů.

 » O církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 
3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,  
ve znění pozdějších předpisů.

 » O spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 » O ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 » O sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních korporacích.

 » Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Omezení výše finanční podpory na jeden projekt: 
 » Minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč 

 » Maximální výše podpory na jeden projekt: 10 mil. Kč 

 » Uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze  
způsobilých výdajů. 

 » Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu  
z veřejných zdrojů (nikoliv celkové náklady projektu).

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Doba trvání projektu 
 » Délka trvání projektu předkládaného v rámci této výzvy 

je maximálně 14 měsíců. Realizace projektu musí být 
ukončena nejpozději do 31. 10. 2015. Předpokládané 
datum zahájení realizace projektu je nejdříve od září 2014.

Termíny výzvy 
 » Žádosti je možné podávat: od 19. 2. 2014. 

 » Ukončení příjmu žádostí: do 17. 4. 2014 do 12 hod. 
Žádosti doručené po termínu uzavření výzvy budou 
automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované 
poštou není rozhodující datum razítka na obálce, ale 
datum a čas doručení žádosti vyhlašovateli výzvy). 

 » Předběžný termín vyhlášení výsledků: do 3 měsíců od 
ukončení příjmu žádostí o finanční podporu z OP LZZ. 

Bližší informace o výzvě, způsobilosti 
výdajů a podmínkách naleznete na:
http://www.esfcr.cz/vyzva-d2

3.2: Podpora sociální integrace příslušníků  
romských lokalit 

Název výzvy: B4 Výzva pro IP 3.2 - k předkládání 
individuálních projektů v rámci OPLZZ pro kraje,  
mimo hlavního města Prahy

Vyhlašovatel:
MPSV

Číslo výzvy:
 » B4

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

Podporované aktivity (typy projektů):
 » Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů  

služeb a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování  
příslušníků romských komunit.

 » Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů působících 
ve prospěch sociálního začleňování příslušníků 
sociálně vyloučených romských komunit.

 » Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně 
rozvoje partnerství na místní a regionální úrovni.

Cílové skupiny: 
 » Příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit.

 » Zadavatelé sociálních služeb poskytujících služby pro 
příslušníky sociálně vyloučených romských komunit.

 » Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty 
poskytující nebo podporující poskytování sociálních služeb 
pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit.

Oprávnění žadatelé:
 » Kraje, mimo hlavního města Prahy.

Příjem žádostí: 
 » Od 3. 4. 2013 do 30. 6. 2014

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-b4

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.

Podpora likvidace autovraků - nabídka 
pro provozovatele autovrakovišť a obce
Program je určen pro právnické a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady, 
územní samosprávné celky, státní příspěvkové organizace 
a příspěvkové organizace územních samosprávných celků.

Podporované aktivity (typy projektů):
 » Program podporuje sběr, svoz a doprava vozidel  

na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských  
zařízení k tomu určených s přednostním materiálovým  
nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění  
nevyužitelných zbytků.

Ukončení výzvy: 
 » Žádost pro čerpání příspěvku se podává čtvrtletně 

v písemné formě na stanoveném formuláři žádosti, 
která musí být doručena podatelně Fondu písemně 
a elektronicky na adresu: autovraky@sfzp.cz

Bližší informace:
http://www.sfzp.cz/cs/narodni-programy/aktuality/7425-
prijem-zadosti-podporu-narodnich-programu.html
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8. Dotační programy 
pro rozvoj měst, 
obcí a nestátních 
neziskových 
organizací 

Aktualizováno!

8.1. Stručný přehled 
programů pro nové období  
2007-2013

8.1.1. 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.

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací
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 » Podpora k sebezaměstnávání.

 » Aplikace pružných forem práce  pro pracovní uplatnění.

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.esfcr.cz

Aktualizováno!

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1.1: Snížení znečištění vod

Indikativní výčet vhodných aktivit:
 » Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV  

v aglomeracích nad 2 000 EO včetně odstraňování dusíku  
a celkového fosforu a vhodného řešení kalového 
hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU.

 » Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV 
nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění  
v aglomeracích pod 2000 EO, které se nacházejí  
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 povodí  
vodního díla Nové Mlýny v souladu s platnými předpisy  
ČR i EU.

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

 » 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. 

 » Technická opatření u stávajících průmyslových zdrojů 
odpadních vod z výroby vedoucí k přijatelnému snížení  
obsahu nebo úplné eliminaci vypouštění zvlášť 
nebezpečných látek do vod povrchových  
(popř. do veřejné kanalizace) představující výstavbu  
zařízení určených k čištění nebo zneškodňování 
průmyslových odpadních vod s obsahem dané zvlášť  
nebezpečné látky.
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 » Technická opatření vedoucí k trvalému snížení vnosu  
nutrientů způsobujících eutrofizaci povrchových vod,  
zejména v povodích nádrží využívaných k vodárenským  
účelům a ke koupání:

 - odstraňování nutrientů (především fosforu) na komunálních 
ČOV (např. terciární stupeň čištění, chemické srážení fosforu)

 - vodní díla k zachycení sedimentů (sedimentační nádrže,  
příkopy)

 » Biologická a další technická opatření k dlouhodobému  
snížení eutrofizace povrchových vod realizovaná zejména  
v nádržích využívaných k vodárenským účelům  
a ke koupání.

 » Investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází 
a digitálních mapových podkladů v oblasti pro komplexní 
vyhodnocení stavu a řešení ohroženosti jednotlivých 
ucelených územních celků (povodí) z pohledu rizikovosti 
vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod. Podpora tvorby  
webového portálu zpřístupňujícího vhodné návrhy 
opatření pro veřejnost i žadatele o podporu.

 » Budování a podpora systémů komplexního sledování a 
zjišťování stavu povrchových a podzemních vod včetně 
vybavení provozovatelů monitorovacích systémů.

 » Budování a podpora systémů hodnocení stavu 
povrchových a podzemních vod včetně vybavení pracovišť.

 » Investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází  
a digitálních mapových podkladů v oblasti vod, zejména  
pro komplexní vyhodnocení monitoringu vod a dopadů  
opatření ke snižování znečištění vod.

Oblast podpory 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.

Oblast podpory 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.

 » Budování a modernizace varovných a výstražných 
systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální 
a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování 
rizikových a jiných hydrologicky významných míst  
na vodních tocích a na vodních dílech.

 » Investiční podpora zpracování podkladových analýz, 
digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných 
přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích,  
v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) 
s vazbou na protipovodňovou ochranu a plány oblasti 
povodí, mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a 
povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní 
a regionální úrovni a jejich zpřístupnění v Digitálním  
povodňovém plánu ČR a v Mapách záplavových území  
ČR 1:10 000. Podpora tvorby webového portálu  
zpřístupňujícího návrhy opatření pro veřejnost i žadatelé  
o podpory.

 » Vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných  
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých  
protipovodňových opatření.

 » Úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu  
prováděná přírodě blízkým způsobem, realizace opatření  
podporující přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách  
formou tzv. biotechnických opatření, v současně  
zastavěných územích obcí. V případě, kdy to charakter  
akce vyžaduje z hlediska komplexnosti a účelnosti  
realizované akce, je možný přesah do nezastavěného  
území.

 » Výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu  
nad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě.

Aktuální výzva v oblasti 1.3: 

 » Omezování rizika povodní: od 5. 3. 2014 do 15. 4. 2014

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší  
a snižování emisí

Oblast podpory 2.1: Zlepšování kvality ovzduší

Indikativní výčet vhodných aktivit:
 » Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém 

tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší 
emisní třídy a případné současné zlepšení energetických 
vlastností obálky budov. Nebudou podporována 
zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu.

 » Výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově 
budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících 
rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou 
spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce 
stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního  
na teplovodní systém) a případná rekonstrukce  
centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého  
tepelného výkonu.

 » 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.

 » Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší  
v celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě,  
laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu  
dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích  
systémů.

 » Investiční podpora výstavby a aktualizace databází 
a digitálních mapových podkladů v oblasti ochrany 
kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní 
hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení 
dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Oblast podpory 2.2: Omezování emisí
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Indikativní výčet vhodných aktivit:
 » Oblast podpory omezování emisí zahrnuje podoblasti  

zaměřené na omezování emisí NOX, VOC, NH3 a prachu  
ze zdrojů znečišťování ovzduší, přičemž mezi přijatelné  
projekty patří:

 
a)  Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem  
 větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX  
 a prachových částic.

 b)  Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení  
 emisí NOX nebo prachových částic nebo instalace   
 dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo   
 prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů.

 c)  Záměna technologií a technická opatření na zdrojích   
 vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší  
 (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla,  
 instalace katalytických či termooxidačních jednotek,  
 instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek).

 d)  Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění  
 či snížení emisí NH3 do ovzduší (v sektoru zemědělství  
 se jedná zejména o snížení NH3 ze stájí, chovu prasat  
 a jímek na kejdu).

 e)  Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích  
 stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí zejména  
 NOx, SO2 a prachových částic a současně vytvoření  
 nových kapacit na spoluspalování odpadu  
 (např. náhrada původního kotle novým, rekonstrukce  
 spalovací komory, úpravy dopravních cest apod.).

 f)  Rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích   
 stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí NOx nebo  
 prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení  
 pro záchyt emisí NOx nebo prachových částic u velkých  
 stacionárních nespalovacích zdrojů a současně vytvoření  
 nových kapacit (včetně zvýšení stávajících kapacit) na  
 spoluspalování odpadu. 

Aktuální výzva v oblasti 2.1: 

 » Zlepšení kvality ovzduší: od 5. 3. 2014 do 30. 5. 2014

Aktuální výzva v oblasti 2.2: 

 » Omezování emisí: od 5. 3. 2014 do 15. 4. 2014

Prioritní osa 3: Udržitelné využívání  
zdrojů energie

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

Indikativní výčet vhodných aktivit:
 » Výstavbu 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.

 » Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny.

 » Výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren.

 » Výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou,  
plynnou nebo kapalnou).

 » Výstavba větrných elektráren.

 » Výstavba geotermálních elektráren.

 » 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.

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

Indikativní výčet vhodných aktivit:
 » Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně 

technických vlastností obvodových konstrukcí budov 
(zateplení  obvodových plášťů a střešních konstrukcí, 
výměna či rekonstrukce otvorových výplní).

 » Aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. 
rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Aktuální výzva v prioritní ose 3: 

 » od 5. 3. 2014 do 30. 4. 2014

 
Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání  
s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží

Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady

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

 » Budování systémů odděleného sběru odpadů, 
skladování a manipulace s odpady.

 » Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména  
na třídění, úpravu a recyklaci odpadů.

 » Rekultivace starých skládek a odstranění 
nepovolených skládek.

Oblast podpory 4.2: Odstraňování starých  
ekologických zátěží

Indikativní výčet vhodných aktivit:
 » Inventarizace kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr  
nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.

 » Realizace průzkumných prací, analýz rizik.

 » Sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze  
v případech, kdy žadatel o podporu není původcem 
kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, 
že tato povinost je vázána na organizační složku státu 
nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou).

Aktuální výzva v prioritní ose 4: 

 » od 5. 3. 2014 do 15. 4. 2014
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Prioritní osa 5: Omezování 
průmyslového znečištění a snižování 
environmentálních rizik

Oblast podpory 5.1: Omezování průmyslového  
znečišťování

Indikativní výčet vhodných aktivit:
 » Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie 

průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002  
Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů,  
(zákon o integrované prevenci).

 » Rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring  
průmyslového znečištění jednotlivých složek životního  
prostředí (například: vody, ovzduší, půdy)  
(souvislost s BAT a IPPC).

 » Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení 
průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).

 » Vytvoření informačních systémů prevence  
závažných havárií.

 » Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 
zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků 
závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb.).

 » Vytvoření výukových a expertních center REACH.

 » Vytvoření celostátního informačního systému sběru 
a hodnocení znečištění životního prostředí.

 » Rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících 
objektů center, v případě, že je po dobu 20 let od podání  
žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi  
schválen celoroční plán činnosti včetně zhodnocení  
činnosti a příjmů za uplynulý rok.

 » Nákup, rekonstrukci, dostavbu, přístavbu a výstavbu 
objektů za účelem vzniku nových center, v případě, že je 
po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen 
na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční plán činnosti 
včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok.

 » Technické vybavení center investičního charakteru,  
v případě, že je po dobu 5 let od podání žádosti  
každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen  
celoroční plán činnosti včetně zhodnocení činnosti  
a příjmů za uplynulý rok.

Prioritní osa 6: Zlepšování stavu  
přírody a krajiny

Oblast podpory 6.2: Podpora biodiverzity

indikativní výčet vhodných aktivit:
 » Opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů,  

realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a 
ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich  
další existenci.

 » Zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování 
výsledků péče s vyuţitím zásad ekosystémového 
přístupu při ochraně biodiverzity in situ.

 » Opatření k minimalizaci a předcházení škodám 
způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště 
chráněnými druhy živočichů na komunikacích, 
vodohospodářských objektech, zemědělských 
a lesních kulturách, chovech ryb a včel.

 » Investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních 
schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci 
krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory  
životního prostředí včetně opatření v souvislosti 
s péčí o handicapované živočichy.

 » Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací  
invazních druhů rostlin a živočichů.

 » Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní  
a krasových jevů.

 » Investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické 
infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích 
oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních 
parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).

Oblast podpory 6.3: Obnova krajinných struktur

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 k zachování a celkovému zlepšení přírodních 
poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích  
soustavy Natura 2000, vymezených regionálních 
a nadregionálních biocentrech územních systémů 
ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové  
skladby porostů, odpovídající místním přírodním  
podmínkám. 

 » Realizace lesopěstebních opatření biologického 
charakteru pro vytvoření základních podmínek a 
nastartování procesu regenerace současného stavu lesů 
v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle 
stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště 
chráněných územích a územích soustavy Natura 2000.

Oblast podpory 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 ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny 
podle Rámcové směrnice o vodách obsažená:

 » v Plánu oblasti Horního a středního Labe,

 » v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,

 » v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti 
povodí Berounky, Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,

 » v Plánu oblasti povodí Odry,

 » v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti  
povodí Dyje.

 » Zpracování studií podélných revitalizací toků a niv.

 » 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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Oblast podpory 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.

Oblast podpory 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.

 » 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.

Aktuální výzva v prioritní ose 6:

 » od 5. 3. 2014 do 15. 4. 2014

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

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.opzp.cz

Operační program Doprava

Priorita 1: Modernizace 
železniční sítě TEN - T
 » Modernizace železniční dopravní infrastruktury zahrnuté  

do sítě TEN-T, která má rozhodující význam  
pro ekonomiku ČR.

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.
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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

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 – eGovernment,  
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.

 » 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: Zavádění ICT v územní  
veřejné správě

Oblast intervence 2.1: Zavádění ICT v územní  
veřejné správě

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Kraje, obce a jimi zakládané a zřizované organizace,  
svazky obcí:

 » Výstavba regionálních datových sítí pro potřeby služeb 
veřejné správy a přípojných bodů ve vybraných regionech.

 » 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.
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Prioritní osa 3: Zvýšení kvality a dostupnosti  
veřejných služeb

Oblast intervence 3.1: Služby v oblasti  
sociální integrace

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Kraje, obce a jimi zřizované organizace:

 » Investiční podpora procesu a zavádění jednotného 
přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních  
služeb v jiné typy sociálních služeb.

Obce, svazky obcí a jimi zřizované organizace, NNO:

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

Obce a jimi zřizované organizace, NNO, podnikatelé:

 » Investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb,  
zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování 
a realizaci nástrojů sociální ekonomiky.

Oblast intervence 3.2: Služby v oblasti  
veřejného zdraví

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi,  
fyzické a právnické osoby, poskytující veřejnou službu  
v oblasti zdravotní péče:

 » Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení  
(zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických  
zařízení včetně technického zázemí.

NNO, fyzické a právnické osoby, poskytující veřejnou  
službu v oblasti zdravotní péče:

 » Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik 
obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob 
znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.

Oblast intervence 3.3: Služby v oblasti zaměstnanosti

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Kraje a jimi zřizované organizace:

 » Vybudování a podpora poradensko-vzdělávacích středisek  
pro klienty služeb zaměstnanosti.

Oblast intervence 3.4: Služby v oblasti bezpečnosti,  
prevence, řešení rizik

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Kraje – bude-li řešení součástí jednotného celostátního 
systému směřujícího k dosažení jednotné národní  
úrovně IZS:

 » Integrace operačních středisek IZS na území krajů. 

Organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi:

 » Pořízení technologie pro zajištění efektivní  
akceschopnosti IZS.

Prioritní osa 4: Národní podpora 
územního rozvoje

Oblast intervence 4.1: Národní podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Indikativní výčet vhodných aktivit:

NNO s celorepublikovou působností v CR s minimálně 
tříletou historií, zájmová sdružení právnických osob  
s celorepublikovou působností v CR:

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

Prioritní osa 5: Národní podpora 
územního rozvoje

Oblast intervence 5.1: Národní podpora využití  
potenciálu kulturního dědictví

Indikativní výčet vhodných aktivit:

NNO:

 » Vytváření a zefektivnění národních metodických center  
pro vybrané oblasti kulturního dědictví.

NNO, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí,  
zájmová sdružení právnických osob:

 » Realizace vzorových projektů obnovy a využití  
nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového  
fondu ČR.

NNO, zájmová sdružené právnických osob:

 » Budování infrastruktury pro moderní kulturní služby  
s vyšší přidanou hodnotou.

Oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí 
problémových panelových sídlišť

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Obce nad 20 tis. obyvatel, které mají zpracovaný IPRM:

 » Revitalizace veřejných prostranství v rámci  
problémových sídlišť. 

Vlastníci bytových domů:

 » Regenerace bytových domů v těchto problémových 
lokalitách (energeticky efektivní sanace bytových domů, 
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).
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 » 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 5.3: Modernizace a rozvoj  
systémů tvorby územních politik

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Obce s rozšířenou působností, kraje:

 » Podpora zavedení systému územně-analytických 
podkladů na úrovni ORP a krajů.

Obce nad 500 obyvatel:

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

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

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

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. 
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Specifickými cíli programů přeshraniční  
spolupráce jsou:  

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

2. Posilování dostupnosti dopravy a informačních  
a komunikačních sítí. 

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

4. 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. 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

Aktualizováno!

Program rozvoje venkova České 
republiky na období 2007 - 2013

Stručný popis zaměření programu: 
PRV je zaměřen na pozitivní změnu tváře venkova 
České republiky a hlavně jeho hospodářské struktury. 
Investice, které dotacemi podporuje, vedou k výraznému 
zlepšení životní úrovně, životních podmínek jeho 
obyvatel a v neposlední řadě ke zkvalitnění vlastního 
životního prostředí ve venkovských obcích.

Obecně je PRV svým zaměřením velmi rozmanitý a 
obsáhlý. Podpora samozřejmě primárně směřuje do 
zlepšení vzhledu obcí, zkvalitnění života místních obyvatel, 
podnikatelů a návštěvníků a do oblasti zemědělství,. Ale 
současný český venkov potřebuje daleko víc. Proto si PRV 
klade za stěžejní cíl daleko více rozvinout ostatní druhy 
podnikání ve venkovských obcích. Zajímavé dotace tak míří 
drobným a malým podnikatelům, živnostníkům i firmám, 
zabývajícím se nejrůznějšími obory. Dotacemi však nejsou 
opomenuti ani podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, 
provozovatelé penzionů a hotelů, dále pak zpracovatelé 
zemědělské produkce a subjekty hospodařící v lesích.

Program rozvoje venkova je tak výrazným prostředkem  
k udržitelnému rozvoji českého venkova, 
jdoucím ruku v ruce s péčí o naší krajinu.

Cílové skupiny:
 » Zemědělští podnikatelé - fyzické i právnické osoby.

 » Podnikatelé na venkově obecně (v obcích do 2000 
obyvatel), z mnoha oborů - fyzické i právnické osoby.

 » Provozovatelé penzionů, hotelů, kempů – oblast  
cestovního ruchu.

 » Zpracovatelé zemědělské produkce (tzv. potravináři)  
- fyzické i právnické osoby.

 » Podnikatelé v lesích a zpracovatelé dřeva  
a ostatní biomasy.

 » Obce, sdružení obcí (většinou obce do 500 obyvatel, 
u některých opatření do 2000 obyvatel).

 » Neziskové organizace.

 » Církve.

Cíle oblasti podpory:
 » Rozvoj podnikání zejména na venkově.

 » Rozvoj cestovního ruchu – posílení infrastruktury 
ubytování, stravování a rekreačních služeb.

 » Zlepšení infrastruktury zejména venkovských obcí.

 » Zlepšení vzhledu venkovských obcí, i formou oprav  
a výstavby zejména veřejnosti sloužících budov a objektů.

 » Zextensivnění zemědělského hospodaření 
– zemědělští podnikatelé.

Typ podpory
 » Přímá nenávratná dotace.

Forma a výše podpory 
 » až 50 % - podnikatelé hospodařící v lesích (nákup 

lesnické techniky, technologie na zpracování dřeva).

 » až 60 % - zemědělští podnikatelé, ostatní podnikatelé 
na venkově, podnikatelé v cestovním ruchu, investice 
do občanského vybavení a služeb v obcích.

 » až 90 % - obce, sdružení obcí, neziskové organizace 
- neziskové projekty.

 » až 100% - podnikatelé hospodařící v lesích 
(jen na lesnickou infrastrukturu).

Vzhledem k nevyčerpání 100 % alokovaných finančních 
prostředků na Program rozvoje venkova ČR (PRV) pro  
období 2007-2013, schválil Monitorovací výbor PRV  
úpravu finančních plánů s cílem účelně a plně alokované  
finanční prostředky vyčerpat.

V ose I bylo schváleno navýšení alokovaných finančních 
prostředků opatření I.1.1 Investice do zemědělských podniků. 

Dále bylo schváleno navýšení alokovaných finančních 
prostředků u opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků  
a jejich rozvoje. V tomto přijatém opatření identifikujeme  
cíl podpořit zaměstnanost v regionech, zejména Ústeckém  
a Moravskoslezském kraji.

Také u podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových 
produktů, postupů a technologií v potravinářství došlo  
ke schválení dílčích úprav, které by měly být reflektovány 
pravděpodobně ve 20. kole příjmu žádostí, které bude dle  
odhadů vyhlášeno na jaře 2014.

Důležitou informací je fakt, že všechny projektové žádosti  
podpořené z PRV musí mít ukončenou realizaci a být  
předloženy k proplacení na Státní zemědělský intervenční  
fond do konce června 2015.
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8.1.2. Státní programy ČR

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

Státní regionální programy 

Vyhlašovatel: 
 » Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora regionálního rozvoje:
 » Podpora úprav bývalých vojenských areálů  

k obecnímu využití.

 » Podpora obnovy venkova.

 » Obnova obecního a krajského majetku postiženého  
živelní nebo jinou pohromou.

 » Podpora při odstraňování bariér v budovách.

 » Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně  
postižených regionů.

Bližší informace: 
 » www.mmr.cz
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Národní program podpory 
cestovního ruchu

Vyhlašovatel: 
 » Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Národní program podpory cestovního ruchu je jedním  
z nástrojů implementace Koncepce státní politiky cestovního 
ruchu ČR na období 2007 - 2013, která byla schválena 
usnesením vlády č. 1239 ze dne 7. 11. 2007 a Prováděcího 
dokumentu ke koncepci, který byl následně schválen 
usnesením vlády č. 913 ze dne 23. 7. 2008. 
Hlavním cílem Národního programu podpory cestovního 
ruchu je vytvořit nástroj, který efektivním způsobem 
přispěje k rozvoji cestovního ruchu pro všechny.  

V roce 2010 byl schválen Národní program podpory 
cestovního ruchu na roky 2010 - 2013. Ve stejném roce byl  
realizován podprogram Cestovní ruch pro všechny se 
zaměřením na tvorbu nových produktů v cestovním ruchu  
včetně vytvoření podmínek pro jejich realizaci a marketingu  
těchto produktů. V roce 2011 je realizován podprogram  
Cestování dostupné všem.

Bližší informace:
http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-
Dotace/Narodni-program-cestovniho-ruchu

Aktualizováno!

8.2. Dotační programy 
a příležitosti - 
celorepublikové

8.2.1. Aktuální – duben 2014

Aktualizováno!

V roce 2014 jsou plánovány výzvy v následujících 
oblastech podpor s těmito termíny:

1.1: Modernizace regionální silniční sítě 
 » 23. 4. 2014 – 26. 5. 2014

3.1: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
 » polovina roku 2014 (pouze v případě dostatečných 

disponibilních finančních prostředků)

Bližší informace: 
www.rr-jihozapad.cz

Regionální operační program  
Severovýchod 

Prioritní osa 2: Rozvoj městských 
a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center

Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích  
projektů, které jsou součástí schváleného 
Integrovaného plánu rozvoje města:

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové 
„Centrum města = pól růstu a rozvoje města“

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
 » Regenerace a revitalizace brownfields a investice  

do dopravní a technické infrastruktury průmyslových  
zón a lokalit menšího rozsahu. 

 » Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury 
v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. 

Kdo může žádat:
 » Kraje

 » Obce s více než 50 tis. obyvatel

 » Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi

 » Nestátní neziskové organizace

Podpora (typ, max., min):
 » Min. výše celkových způsobilých výdajů:  5 mil. Kč 

(1 mil. Kč v případě investic do vybavení a zařízení 
škol nebo související s rozšířením nabídky vzdělávání, 
100 tis. Kč na přípravu a realizaci IPRM).

 » Výše dotace: 40 – 85% 

Ukončení výzvy: 
 » 5. 1. 2015 ve 12:00 hod.
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Bližší informace: 
 » www.rada-severovychod.cz

Aktualizováno!

Regionální operační program  
Jihovýchod  

Prioritní osa 1: Dostupnost dopravy

Oblast podpory 1.1: Rozvoj dopravní infrastruktury  
v regionu 

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 

 » Výstavba, technické zhodnocení a zlepšení technických 
parametrů silnic II. a III. třídy (včetně mostů) tvořících 
hlavní regionální dopravní síť regionu soudržnosti 
Jihovýchod, která region napojuje na silniční síť vyššího 
řádu nebo TEN–T nebo propojuje urbanizační a regionální 
centra, včetně jejich modernizace ve smyslu vytvoření 
infrastrukturních podmínek pro realizaci a rozvoj 
nekomerčních veřejných telematických a datových služeb.

 » Technické zhodnocení a výstavba mostů, protihlukových 
zdí a bariér, obchvatů nebo jejich částí, zklidnění průtahů,  
výstavba okružních křižovatek, přeložek silnic, a dalších  
dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy  
(např. propustky, podchody, vyjma chodníky).

Kdo může žádat:
 » Kraje.

 » Organizace zřizované nebo zakládané krajem.

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

 » Minimální přípustná výše celkových způsobilých 
výdajů na jeden projekt: 2 mil. Kč. 

Vyhlášení výzvy:  
 » 1. 8. 2013

Příjem žádostí:  
 » Od vyhlášení výzvy

Ukončení příjmu žádostí:  
 » Do vyčerpání finanční alokace, nebo do ukončení 

výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady 

Bližší informace: 
www.jihovychod.cz 

Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj měst  
a venkovských sídel

Oblast podpory 3.1: Rozvoj urbanizačních center 
- Projekty – Integrovaný plán rozvoje měst

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
 » Regenerace historických center a městských 

památkových rezervací a obnova vhodného funkčního  
využití stavebního fondu ve starší zástavbě těchto  
center a rezervací.

 » Revitalizace veřejných prostranství ve městech  
(např.: náměstí, parky, dětská hřiště včetně ploch veřejné 
zeleně a jiné), včetně řešení související infrastruktury.

 » Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení  
neziskové sociální péče registrovaných dle zákona  
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve smyslu zvýšení  
kvality a komfortu zařízení sociálních služeb v návaznosti  
na komunitní plán měst.

 » Řešení kvalitativně i kapacitně nedostatečné dopravní 
infrastruktury související s rostoucí automobilovou 
dopravou (např. místní komunikace, automatické 
parkovací domy určené pro veřejnost, aj.).

 » Výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení 
a infrastruktury pro další vzdělávání zaměřené na zvýšení  
uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení a 
modernizace učebních pomůcek a vybavení sloužících 
přímo k výuce. Technické zhodnocení musí být využito 
ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky.

 » Technické zhodnocení zdravotnických zařízení 
poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, ve smyslu 
zákona č. 20/1966 v platném znění (zřizovaných a 
zakládaných územně samosprávnými celky) a jejich 
vybavení informačními technologiemi, přístrojovým 
vybavením včetně souvisejících stavebních úprav (např. 
přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť,  
rehabilitačních zařízení a zařízení následné péče,  
informační systémy aj.).

 » Technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení 
sloužících k poskytování služeb pro sociální integraci 
skupin ohrožených a postižených sociální exkluzí.

 » Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro 
kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží, zařízení  
pro neformální aktivity.

 » Regenerace, revitalizace a konverze brownfields a s tím  
souvisejících zanedbaných území, včetně úpravy  
a dostavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy,  
místní účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technické 
infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod,  
telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.).

 » Součástí realizace projektů může být (do 10 % celkových 
způsobilých výdajů) budování partnerství a rozvoj sítí 
mezi městy a dalšími subjekty (semináře, konference) 
za účelem přenosu dobré praxe (včetně mezinárodního 
partnerství s úspěšnými podobnými regiony a městy) 
v oblasti inovačních strategií zaměřených na oblasti 
vzdělávání, veřejných služeb a veřejné správy.
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Regionální operační 
program Severozápad  

V roce 2014 jsou plánovány výzvy v následující 
oblasti podpory s předpokládanými termíny:

1.1: Podpora rozvojových pólů regionu  
– IPRM I. (Karlovy Vary, Ústí nad Labem,  
Děčín) 
– 26. 3. 2014 – 25. 6. 2014

1.1: Podpora rozvojových pólů regionu 
– IPRM III. (Most, Ústí nad Labem) 
– 26. 3. 2014 – 25. 6. 2014

Bližší informace: 
www.nuts2severozapad.cz

Aktualizováno!

Regionální operační program 
Moravskoslezko 

Prioritní osa 1: Regionální infrastruktura  
a dostupnost

Oblast podpory 1.2: Rozvoj a 
dostupnost letiště Ostrava

Zaměření výzvy: Rekonstrukce a rozšíření  
infrastruktury letiště

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
 » Rozšíření infrastruktury a technického vybavení 

pro provoz letiště (rozšíření pojezdových drah, 
rozšíření odbavovací plochy pro letadla)

Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj 
měst a venkovských sídel

Oblast podpory  3.4:  Veřejné služby 
regionálního významu

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
 » Výstavba a technické zhodnocení zařízení pro celoživotní  

vzdělávání (střední školy, speciální školy, knihovny aj.)  
včetně technického vybavení. 

Kdo může žádat:
 » Kraje.

 » Organizace zřizované nebo zakládané kraji.

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

 » Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů  
na jeden projekt: 2 mil. Kč. 

Vyhlášení výzvy:    
 » 3. 10. 2013

Příjem žádostí:    
 » Od vyhlášení výzvy 

Ukončení příjmu žádostí:  
 » Do vyčerpání finanční alokace, nebo do ukončení výzvy  

rozhodnutím Výboru Regionální rady 

Bližší informace: 
www.jihovychod.cz 

Kdo může žádat:
 » Statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod  

(Brno, Jihlava).

 » Organizace zřizované nebo zakládané statutárními 
krajskými městy regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, 
Jihlava) se souhlasem zřizovatele (jen pokud budou svůj 
projekt realizovat na správním území vymezených měst).

 » Nestátní neziskové organizace (jen pokud budou svůj 
projekt realizovat na správním území vymezených měst).

 » Vzdělávací instituce (jen pokud budou svůj projekt 
realizovat na správním území vymezených měst).

 » Malí a střední podnikatelé (jen pokud budou svůj projekt 
realizovat na správním území vymezených měst).

Projekty (aktivity) všech příjemců podpory musí být 
obsaženy v Integrovaném plánu rozvoje města (dále jen 
„IPRM“), který je schválen zastupitelstvem města Brna 
(pro IPRM realizované v Brně), nebo zastupitelstvem 
města Jihlavy (pro IPRM realizované v Jihlavě).

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

 » Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů  
na jeden projekt: 2 mil. Kč. 

 » Maximální výše dotace: není omezena.

Vyhlášení výzvy: 
 » 21. 2. 2011

Příjem žádostí: 
 » od 21. 2. 2011

Ukončení příjmu žádostí: 
 » max. do 31. 12. 2013

Bližší informace: 
www.jihovychod.cz 
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Kdo může žádat:
Moravskoslezský kraj

Podpora (typ, max., min):
 » Min. výše celkových způsobilých výdajů:  2 mil. Kč 

 » Max. výše dotace poskytnuté na projekt: není stanovena

 » Výše dotace: max.75 - 85% 

Ukončení výzvy: 
 » 16. 5. 2014, 12:00 hodin

Bližší informace: 
www.rr-moravskoslezsko.cz

 
 
Prioritní osa 1: Regionální infrastruktura  
a dostupnost 

Oblast podpory 1.3: Rozvoj dopravní obslužnosti 

Dílčí oblast podpory 1.3.1: Integrace veřejné dopravy  
a rozvoj její infrastruktury 

Zaměření výzvy:  Rozvoj inteligentních dopravních  
systémů ve veřejné dopravě, zvýšení atraktivity  
veřejné hromadné dopravy

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
 » Zavádění či modernizace elektronických (řídících,  

informačních, odbavovacích) systémů do veřejné  
dopravy a jejich integrace.

 » Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro 
přestup mezi jednotlivými dopravními systémy.

 » Opatření na infrastruktuře MHD, směřující ke zlepšení  
životního prostředí ve městech.

 » Rekonstrukce a budování zastávek veřejné dopravy  
(železniční, autobusové, MHD) - nad 10 mil. Kč  
celkových výdajů.

 » Doplňující stavby integrující jednotlivé druhy  
dopravy ve městech – menší projekty zvyšující  
dostupnost, bezpečnost a atraktivitu přestupních  
terminálů (bezbariérový přístup, nástupní ostrůvky,  
úschovny kol apod.).

 » Opatření pro preferenci hromadné, cyklistické a pěší 
dopravy ve městech před dopravou individuální (dopravní 
signalizace, vyhrazené pruhy pro MHD apod.).

Kdo může žádat:
 » Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené.

 » Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené 
a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

 » Vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy.

 » Dopravci zajišťující veřejnou dopravu na 
základě závazku veřejné služby.

Podpora (typ, max., min):
 » Min. výše celkových způsobilých výdajů:  2 mil. Kč 

 » Max. výše dotace poskytnuté na projekt: není stanovena

 » Výše dotace: až 85% 

Ukončení výzvy: 
 » 13. 5. 2014, 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.rr-moravskoslezsko.cz

 
 

Prioritní osa 2: Podpora prosperity regionu 

Oblast podpory 2.1: Infrastruktura veřejných služeb 

Dílčí oblast podpory 2.1.3: Podpora zajištění efektivnosti 
a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb 

Zaměření výzvy: Infrastruktura 
zdravotnických služeb - nemocnice 

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
 » Výstavba, dostavba, rekonstrukce a rozvoj zázemí, včetně  

technického vybavení, lůžkových zdravotnických zařízení  
páteřní sítě poskytujících zdravotnické služby v rámci  
Moravskoslezského kraje. 

 » Vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou 
s ohledem na jejich dostupnost, kvalitu a efektivní  
využívání (pořízení nových přístrojů, 
obnova stávajících přístrojů).

 » Zavádění informačních technologií souvisejících 
s pořízením zdravotnické techniky.

 » Stavební úpravy nutné při pořízení nového vybavení 
zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou.

Kdo může žádat:
 » Moravskoslezský kraj

Podpora (typ, max., min):
 » Min. výše celkových způsobilých výdajů:  2 mil. Kč 

 » Max. výše dotace poskytnuté na projekt: není stanovena

 » Výše dotace: 40 - 85% 

Ukončení výzvy: 
 » 15. 4. 2014, 12:00 hod., či do vyčerpání 

celkové alokace na tuto výzvu

Bližší informace: 
www.rr-moravskoslezsko.cz
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Bližší informace: 
www.rr-moravskoslezsko.cz

Prioritní osa 2: Podpora prosperity regionu 

Oblast podpory 2.1: Infrastruktura veřejných služeb 

Dílčí oblast podpory 2.1.1: Rozvoj infrastruktury  
pro vzdělávání 

Zaměření výzvy: Modernizace výuky technických  
a přírodovědných předmětů ve středních školách  
 

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
 » Modernizace a pořízení vybavení škol pro výuku 

technických a přírodovědných předmětů, které 
odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým 
metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby 
bylo na požadované úrovni technického vývoje anebo 
odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce.

 » Stavební úpravy objektů v rozsahu nutném pro 
modernizaci výuky (např. rekonstrukce třídy na 
novou učebnu s modernizovaným vybavením 
nebo výstavba nové učebny s novým vybavením 
apod.), nebude podporována rekonstrukce 
objektů bez vazby na modernizaci výuky.

 » V rámci křížového financování: vzdělávání personálu 
související se změnou charakteru poskytovaných služeb 
nebo zaváděním nových služeb, tvorba vzdělávacích 
programů v souvislosti s infrastrukturou pro vzdělávání.

Kdo může žádat:
 » Moravskoslezský kraj a organizace 

zřízené a založené krajem

Prioritní osa 3: Rozvoj měst 

Oblast podpory 3.1: Rozvojové póly regionu 

Zaměření výzvy: Výzva k předkládání náhradních projektů 
v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM)

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
 » Ekonomický rozvoj

 » Sociální integrace

 » Přitažlivá města

 » Dostupnost a mobilita

 » Správa věcí veřejných

Kdo může žádat:
 » Obce nad 50 tis. obyvatel (města Frýdek Místek,  

Havířov, Karviná, Opava a Ostrava), organizace zřízené  
a založené obcemi nad 50 tis. obyvatel, realizující  
projekt v rámci IPRM.

 » Nestátní neziskové organizace, realizující projekt  
v rámci IPRM.

 » Moravskoslezský kraj, realizující projekt v rámci IPRM  
a organizace jím zřízené a založené, realizující projekt  
v rámci IPRM.

 » Podniky, realizující projekt v rámci IPRM.

Podpora (typ, max., min):
 » Min. výše celkových způsobilých výdajů:  2 mil. Kč 

 » Max. velikost dotace: bez omezení do vyčerpání 
schválené výše dotace na daný IPRM

 » Výše dotace: 25 - 85% 

Ukončení výzvy: 
 » 17. 2. 2015, 12:00 hod.

Podpora (typ, max., min):
 » Min. výše celkových způsobilých výdajů:  2 mil. Kč 

 » Max. výše dotace poskytnuté na projekt: není stanovena

 » Výše dotace: 40 - 85% 

Ukončení výzvy: 
 » 13. 5. 2014, 12:00 hod. či do vyčerpání 

celkové alokace na tuto výzvu

Bližší informace: 
www.rr-moravskoslezsko.cz

Aktualizováno!

Regionální operační program  
Střední Čechy 

Prioritní osa 1: Doprava 

Oblast podpory 1.1: Regionální dopravní 
infrastruktura – místní komunikace

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
 » Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních 

komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup 
k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského 
rozvoje ve vlastnictví obcí, v obcích nad 500 obyvatel.  
Do způsobilých výdajů je možné zahrnout rovněž 
parkovací plochy, které jsou součástí řešené komunikace.  
Musí se však jednat pouze o podélné nebo příčné stání  
u krajnice (popř. řešení pomocí zálivu) a výdaje spojené  
s parkovacími plochami lze uznat pouze do 15 %  
základních rozpočtových nákladů přímo souvisejícího  
úseku místní komunikace. 
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Kdo může žádat:
 » Obce nad 500 obyvatel

 » Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi nad 500 obyvatel 

Podpora (typ, max., min):
 » Min. výše celkových způsobilých výdajů:  3 mil. Kč 

 » Max. výše celkových způsobilých výdajů: není 
stanovena, přičemž max. celková výše dotace 
z ROP SČ nesmí přesáhnout 20 mil. Kč

Výše dotace: 
 » 40 - 85 % 

Termín výzvy: 
 » 27. 1. 2014 – 11. 4. 2014 do 12.00 hod.

Bližší informace: 
www.ropstrednicechy.cz

Aktualizováno!

Regionální operační program 
Střední Morava 

V současné době nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

Bližší informace: 
www.rr-strednimorava.cz

Aktualizováno!

Operační program Praha 
Konkurenceschopnost

Prioritní osa 1: Dopravní 
dostupnost a rozvoj ICT

Oblast podpory 1.1: Podpora ekologicky příznivé  
povrchové veřejné dopravy

Podporované aktivity: 
 » Rozvoj sítě tramvajových tratí.

 » Zatraktivnění stávajících tramvajových tratí.

 » Zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy.

 » Rozvoj systému park & ride, resp. doplnění 
o systémy bike & ride a kiss & ride.

 » Realizace informačních systémů pro cestující 
v kombinaci s jinou podporovanou aktivitou.

 » Bezbariérová přístupnost veřejné dopravy.

 » Projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy.

 » Výstavba cyklostezek jako alternativní formy 
zajištění propojení lokalit zaměstnání a bydlení.

Kdo může žádat:
 » Hlavní město Praha.

 » Provozovatel městské hromadné dopravy 
(Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., apod.).

 » Vlastníci železniční infrastruktury, stanic 
a zastávek (Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace apod.).

Podpora (typ, max., min):
 » Min. výše celkových způsobilých výdajů:  5 mil. Kč 

 » Výše dotace: 92,5 - 100 % 

Ukončení výzvy: 
 » 31. 3. 2015 ve 14.00 hodin nebo  

do vyčerpání alokace

Bližší informace: 
www.prahafondy.eu

Prioritní osa 2: Životní prostředí

Oblast podpory 2.1: Revitalizace a ochrana území

Podporované aktivity: 
 » Revitalizace ploch s ekologickou zátěží.

 » Revitalizace ploch významných pro rozvoj města.

 » Regenerace veřejných prostranství v obytných územích.

 » Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných  
zelených ploch (parky aj.).

 » Revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících  
budoucí rozvoj území.
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Aktualizováno!

Přeshraniční spolupráce
Výzvy v programu jsou průběžné, níže uvádíme pouze 
uveřejněné předběžné termíny sběru žádostí, tyto termíny 
jsou stanoveny vždy tak aby sběr projektů korespondoval 
s ohlášenými termíny zasedání Monitorovacích výborů 
a projekty tak mohly být co nejdříve vyhodnoceny.

ČR – Sasko                

 » Ve všech prioritních osách jsou finanční prostředky 
navázány. Monitorovací výbor schvaluje pouze 
náhradní projekty. Termín dalšího Monitorovacího 
výboru je stanoven na 29. 4. 2014.

ČR – Bavorsko
 » Na zasedání 14. Monitorovacího výboru (termín 

konání 19. a 20. 11. 2013) bylo schváleno 
17 projektů ve výši 2,8 mil. EUR.

 » Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční  
21 a 22. 5. 2014 (termín podávání žádostí  
do 5. 3. 2014). V tomto programu aktuálně zbývají 
prostředky z ERDF ve výši cca 2,1 mil. EUR

ČR – Rakousko
 » Dne 7. 5. 2014 proběhne zasedání Monitorovacího 

výboru ve Vídni (termín podávání žádostí bylo 
do 26. 2. 2014). Termíny dalších Monitorovacích 
výborů nejsou známy, z důvodu navázání finančních 
prostředků jsou však nepravděpodobné.

ČR – Slovensko
 » Informace pro nové dotační období zatím nejsou známy.

 » Obnova nevyužívaných historicky cenných  
objektů a areálů.

 » Revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně  
revitalizace doprovodné zeleně.

 » Výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně.

 » Doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující 
ochranu území ohrožených povodněmi.

Kdo může žádat:
 » Hlavní město Praha

 » Městské části hl. m. Prahy

 » Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou 
a městskými částmi hl. m Prahy

 » Nestátní neziskové organizace

Podpora (typ, max., min):
 » Min. výše celkových způsobilých výdajů:  1 mil. Kč 

 » Výše dotace: 80 - 100% 

Ukončení výzvy: 
 » 17. 4. 2014 ve 14:00 hodin 

Bližší informace: 
www.prahafondy.eu

ČR – Polsko
 » Základní informace pro nové dotační období naleznete 

zde: www.cz-pl.eu/nove-obdobi-2014-2020.html.

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

Operační program Meziregionální 
spolupráce – INTERREG IV C 

POZOR: Dne 1. 4. 2011 byla uzavřena  
4. a pravděpodobně poslední výzva v tomto programu.  
Zda bude vyhlášena ještě další dodatečná výzva,  
není zatím rozhodnuto.

Poslední aktualita: Byla zveřejněna Aktualizace 
„Doplňujícícho výkladu k postupům pro zadávání  
veřejných zakázek“. Plné znění naleznete na  
www.strukturalni-fondy.cz.

Operační program  
Nadnárodní spolupráce 

Poslední aktualita programu: Uzavření 4. a poslední  
výzvy tohoto programu a Aktualizace Postupů pro 
zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem. 

Plné znění naleznete na  
www.strukturalni-fondy.cz.
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ESPON 2013 

POZOR: Dne 21. 3. 2011 byla uzavřena  
8. a pravděpodobně poslední výzva v tomto programu.  
Zda bude vyhlášena ještě další dodatečná výzva,  
není zatím rozhodnuto.

Poslední aktualita programu: Seminář k projektu TOWN  
v Praze 22. 11. 2012. Plné znění naleznete na  
www.strukturalni-fondy.cz.

Aktualizováno!

Integrovaný operační program 

Prioritní osa 1a a 1b: Modernizace  
veřejné správy

Oblast intervence 1.1a, 1.1b: Rozvoj informační  
společnosti ve veřejné správě

Cíl podpory: Konvergence, Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost

Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména 
formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých 
agend v oblasti justice, daňové a celní správy, kultury, 
vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, 
sociální péče, hospodářství a archivnictví:

 » (i) Vytváření, rozvoj a údržba modernizace 
tvorby práva „e-Legislativa“

 » (ii) Vytváření, rozvoj a údržba přístupu 
k informacím o platném právu „e-Sbírka“

Oprávnění žadatelé/příjemci:
 » Ministerstvo vnitra

Termíny výzvy ukončení příjmu žádostí:
 » je 15. 4. 2014

Další informace:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-
15-vyzvy-v-oblasti-intervence-1-1-IOP

Prioritní osa 2: Zavádění ICT v územní  
veřejné správě

Oblast podpory 2.1: Zavádění ICT v územní  
veřejné správě 

Podporované aktivity:
 » 1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace 

aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury 

 » 2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK

 » 3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní 
infrastruktura TC ORP

 » 4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a 
propojení lokálních AIS s registry veřejné správy 

Oprávnění žadatelé:
 » Obce (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů).

 » Žadatel může předložit pouze jeden projekt.
Projekt může zahrnovat více podporovaných 
aktivit, které hodlá žadatel realizovat.

Místo realizace projektu a územní vymezení:
 » Všechny regiony NUTS II, vymezené zákonem 248/2000 

Sb., o regionálním rozvoji, s výjimkou hl. m. Prahy.

Forma a výše podpory
 » Dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje 

(ERDF) činí 85 % celkových způsobilých výdajů. 
Příjemcise na financování projektu podílí 15% 
spolufinancováním způsobilých výdajů.

Další informace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-
vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu

Prioritní osa 3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti veřejných služeb

Oblast podpory: 3.4 Služby v oblasti  
bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Cíl podpory: Konvergence

Podporované aktivity

3.4 a) Vybudování informačního systému  
operačních středisek IZS

3.4 d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní  
akceschopnosti IZS 

 » Výzva je zaměřená na projekty modernizace a výstavby  
moderních radiokomunikačních sítí pro složky 
integrovaného záchranného systému (IZS).

1. Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS

2. Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz  
technologií

3. SlužbyeHealth pro ZZS

4. Komunikační technologie operačního  
střediska pro LZS 
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Minimální a maximální přípustné 
výše výdajů projektu:
 » Minimální výše celkových způsobilých výdajů 

na jeden projekt není stanovena.

 » Maximální přípustná výše celkových způsobilých 
výdajů na projekt je stanovena na 80mil. Kč.

Žadatelé:
 » Kraje a jimi zřizované organizace(zdravotnické 

záchranné služby)

Další informace:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-
23-vyzvy-v-o-i-3-4-IOP-hlasova-a-datova

Tištěné verze projektových žádostí finálně uložených  
v aplikaci Benefit7 bude od 10. 3. 2014 od 9 hod. do  
30. 6. 2014 do 14 hod. přijímat Hlavní kancelář Centra pro 
regionální rozvoj ČR se sídlem v Praze 2, Vinohradská 46.

Prioritní osa 3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti veřejných služeb 

Oblast podpory: 3.4 a: Služby v oblasti  
bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Cíl podpory: Konvergence

Podporované aktivity dle 
Programového dokumentu IOP:

3.4 a) Vybudování informačního systému  
operačních středisek IZS

3.4 d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní  
akceschopnosti IZS 

 » Výzva je zaměřená na projekty modernizace a výstavby  
moderních radiokomunikačních sítí pro složky 
integrovaného záchranného systému (IZS).

Podporované aktivity:
 » Zajištění efektivity působení složek IZS při řešení 

mimořádných událostí prostřednictvím efektivní 
hlasové a datové komunikace složek IZS. 

 » Pořizovaná technika, technologie a vybavení 
musí přispívat kezvýšení efektivnosti, kapacity 
a spolehlivosti hromadné radiokomunikační 
sítě integrovaného záchranného systému.

Aktivity:
 » Zavedení nových funkcí hromadné radiokomunikační 

sítě Integrovaného záchranného systému.

 » Zajištění bezpečného a spolehlivého propojení sítě  
s další komunikační a operační technikou a vybavením  
složek integrovaného záchranného systému, která  
se nachází mimo tuto síť.

 » Posílení, modernizace a výstavba infrastruktury 
základnových stanic a ústředen.

 » Nákup, modernizace a aktualizace 
programového vybavení sítě.

 » Zvýšení propustnosti a spolehlivosti sítě při nasazení 
většího počtu jednotek IZS nebo v oblastech 
s nepříznivým terénem pro šíření radiového signálu 
pomocí mobilních opakovačů a spojových vozidel.

 » Pořízení moderních koncových zařízení sítě  
a příslušenství k nim.  

Žadatelé:
 » Ministerstvo vnitra ČR

 » Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR

 » Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR

 » Krajská ředitelství Policie ČR

Další informace:
 » Alokace výzvy je 447 100 000,- Kč, 

příjem žádostí končí 25. 4. 2014.

Bližší informace:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/ 
Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-21-vyzvy- 
v-oblasti-intervence-3-4-IOP

Oblast podpory 4.1: Národní podpora  
cestovního ruchu

Podporovaná aktivita
 » Prioritní osa 4 a Národní podpora cestovního 

ruchu, Cíl Konvergence, Prioritní osa 4 b Národní 
podpora cestovního ruchu, Cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost

Aktivita c) 

 » Příspěvek Společenství (ERDF) 43 750 621 Kč  
(1 699 713 EUR)

 » Příspěvek státního rozpočtu 7 720 697 Kč

Aktivita e) 

 » Příspěvek Společenství (ERDF), 339 115 961 Kč  
(13 174 668 EUR)

 » Příspěvek státního rozpočtu 59 843 993 Kč

Částka v Kč byla přepočtena podle kurzu 25,740 Kč/EUR. 

Podporované aktivity 
 » c) Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby  

zdrojových databází.

 » e) Podpora prezentace ČR jako destinace  
cestovního ruchu. 
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Specifické zaměření výzvy: 
 » Žadatel předloží projekt formou dvou oddělených 

identicky zaměřených žádostí, obě se všemi povinnými  
přílohami. Jednu žádost vypracuje pro cíl Konvergence  
a druhou pro cíl Regionální konkurenceschopnost  
a zaměstnanost. 

Oprávnění žadatelé/ příjemci
 » Organizační složky státu a jimi zřizované 

příspěvkové organizace.

Termíny výzvy
 » Kontinuální výzva č. 12 se navyšuje z důvodu úspor 

z realizovaných projektů a také nutnosti rozdělení 
zbývajících prostředků z celkové alokace určené na oblast 
intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu. 

Datum vyhlášení výzvy:  
 » 7. 9. 2011

Další informace: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-
a-akce-(1)/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP-(2)

Operační program Doprava

Oblast podpory 6.2: Rozvoj a modernizace 
vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T  
a mimo TEN-T

Vyhlašovatel:
Ministerstvo dopravy ČR

Typy podporovaných projektů: 
 » Projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních  

objektů na stávající vodní cestě.

 » Projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů.

 » Projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest 
chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodních 
cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní.

 » Projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a 
dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením 
problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu  
na dopravně významných vnitrozemských 
vodních cestách. 

Typ žadatele: 
 » Jiné subjekty/ostatní.

Poznámka: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury  
a Ředitelství vodních cest ČR. 

Výše podpory: 
 » Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé  

projekty, až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu. 

 » Podrobnější údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele. 

 

Oblast podpory 4.1: Rekonstrukce a modernizace  
na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Typy podporovaných projektů: 
 » Projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy. 

 » Projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad  
na silnicích I. třídy.

 » Projekty zaměřené na postupnou implementaci 
telematických systémů na silnicích I. třídy. 

 » Projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování  
dopravy v obydlené zástavbě. 

 » Projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity  
silniční infrastruktury v příhraničních 
a citlivých oblastech .

 » Projekty zaměřené na realizaci technických opatření 
vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb  
na jednotlivé složky životního prostředí  
a veřejného zdraví .

 » Projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního  
provozu silnic I. třídy. 

Typ žadatele:
 » Jiné subjekty/ostatní. 

Poznámka: Příjemci podpory: vlastníci/ správci dotčené  
infrastruktury. 

Výše podpory: 
 » Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé 

projekty, až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu. 

 » Podrobnější údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele. 
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Oblast podpory 3.1: Modernizace a rozvoj 
železničních tratí mimo síť TEN-T 

Typy podporovaných projektů: 
 » Modernizace důležitých tratí a železničních uzlů,  

včetně budování přeložek. 

 » Rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění  
interoperability a budování přeložek. 

 » Rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků  
(na území ČR). 

 » Postupná elektrizace dalších železničních tratí. 

 » Uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních  
a vybraných regionálních tratí včetně navázání na drážní  
systémy regionální a městské hromadné dopravy  
případně jejich kombinace. 

 » Realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci  
vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejného zdraví. 

Typ žadatele: 
 » Jiné subjekty/ostatní. 

Poznámka: Příjemci podpory: vlastníci/správci železniční  
infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská  
organizace zřízená MD. 

Výše podpory: 
 » Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé 

projekty, až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu. 

 » Podrobnější údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele. 

Oblast podpory 2.1: Modernizace a rozvoj dálnic  
a silnic sítě TEN-T 

Typy podporovaných projektů:
 » Pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T. 

 » Modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků 
kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T. 

 » Realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci 
vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti. 

 » Realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení  
dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. 

Typ žadatele: 
 » Jiné subjekty/ostatní.

Poznámka: Příjemci podpory: vlastníci/správci dotčené  
infrastruktury. 

Výše podpory: 
 » Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé  

projekty, až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu. 

 » Podrobnější údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele.

Oblast podpory 1.2: Zajištění interoperability 
na stávajících železničních tratích 

Typy podporovaných projektů: 
 » Projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové 

ovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy. 

 » Projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu 
novými dokonalejšími technologickými zařízeními. 

 » Projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti,  
bezpečnosti cestování. 

 » Projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a 
pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě. 

Typ žadatele: 
 » Jiné subjekty/ostatní. 

Poznámka: Příjemci podpory budou vlastníci/správci dotčené 
infrastruktury, či státní investorská organizace zřízená MD. 

Výše podpory: 
 » Do výše 85 % uznatelných nákladů projektu. 

Oblast podpory 1.1: Modernizace a rozvoj 
železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů 

Typy podporovaných projektů:
 » Modernizace tranzitních koridorů.

 » Pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T. 

 » Modernizace rozhodujících železničních uzlů  
na síti TEN-T .

 » Rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených  
do sítě TEN-T za účelem zajištění požadovaných  
parametrů. 

 » Realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci  
vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního  
prostředí a veřejné zdraví. 

Typ žadatele: 
 » Jiné subjekty/ostatní. 

Poznámka: Příjemci podpory: vlastníci/správci železniční  
infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská  
organizace zřízená MD. 

 
Výše podpory: 
 » Do výše 85 % uznatelných nákladů projektu. 

Ukončení výzvy: 
 » 30. 6. 2015 
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Bližší informace:
http://www.opd.cz/cz/Pokyny-pro-zadatele 

Vyhlášení programu na webu OP Doprava. 

Aktualizováno!

Operační program Životní prostředí 

Aktuální výzva č. 58
 » Od 5. 3. 2014 do 15. 4. 2014

Prioritní osa 1

Oblast  podpory 1.3: Omezování rizika povodní

Podporované aktivity:
 » Budování, rekonstrukce a modernizace 

systémů předpovědní a hlásné povodňové 
služby (vč. měřicích stanic)

 » Varovné a výstražné systémy ochrany před povodněmi

 » Podkladové analýzy, digitální mapové podklady 
o povodňovém nebezpečí a riziku

Prioritní osa 2

Oblast podpory 2.2: Omezování emisí

Podporované aktivity:
 » Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace 

dodatečných záchytných zařízení pro záchyt emisí

 » Technická opatření na zdrojích vedoucí 
k odstranění či snížení emisí NH3

Prioritní osa 4

Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady

Podporované aktivity:
 » Systémy pro separaci a svoz biologicky 

rozložitelných odpadů.

 » Systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, 
textilu a nápojových kartonů. Komunální odpad a 
odpad podobný komunálnímu odpadu musí tvořit 
minimálně 50% kapacity systému pro separaci a svoz.

 » Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání  
směsného komunálního odpadu nebo separovaného 
komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu  
odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, objemný  
odpad, biologicky rozložitelný odpad), které budou  
dále směřovat k dalšímu materiálovému 
či energetickému využití.

 » Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu 
plastů, papíru, skla, textilu, nápojových kartonů, 
biologicky rozložitelných odpadů, nebezpečných odpadů 
a objemných odpadů umožňující kvalitnější zpracování 
s cílem zlepšení následného materiálového nebo 
energetického využití těchto odpadů (např. dotřídění, 
granulace, drcení, praní atd.), jeho zpracování na 
finální produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové 
využití uvedených složek odpadů. Odpady komunálního 
původu (skupina 19 12 katalogu odpadů), komunální 
odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu.

 » Vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích 
linek pro separaci odpadů. Komunální odpad 
a odpad podobný komunálnímu odpadu.

Prioritní osa 4

Oblast podpory 4.2: Odstraňování starých  
ekologických zátěží

Podporované aktivity:
 » Realizace průzkumných prací, analýz rizik

Prioritní osa 6: Zlepšování stavu  
přírody a krajiny

Podporované aktivity:
 » Podpora biodiverzity

 » Obnova krajinných struktur

 » Optimalizace vodního režimu krajiny

 » Podpora regenerace urbanizované krajiny

 » Prevence sesuvů a skalních řícení

Aktuální výzva č. 59
 » Od 5. 3. 2014 do 30. 5. 2014

Prioritní osa 2

Oblast  podpory 2.1: Zlepšení kvality ovzduší

Podporované aktivity:
 » Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (o výkonu 

do 5 MW), který splňuje hodnoty nejlepší emisní 
třídy a případné současné zateplení budovy

 » Výstavba nového centrálního zdroje tepla (do 5 MW)

 » Výsadba a regenerace izolační zeleně pro 
omezení prašnosti z plošných zdrojů

 » Pořízení strojů na úklid zpevněných 
cest za účelem snížení prašnosti

Aktuální výzva č. 60
 » Od 5. 3. 2014 do 30. 4. 2014
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Prioritní osa 3: Udržitelné využívání  
zdrojů energie

Podporované aktivity:

Oblast podpory 3.1.1: Výstavba a rekonstrukce 
zdrojů tepla využívajících OZE 

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

Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie

 » Snižování spotřeby energie zlepšení tepelně 
technických vlastností obvodových konstrukcí 
budov (zateplení, výměna otvorových výplní

 » Nelze podpořit projekty realizované 
v rodinných a bytových domech

 » Žadatel musí spadat do veřejného sektoru

 

8.3. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

8.3.1. Aktuální – Duben 2014

Fond Ústeckého kraje 2014

Vyhlašovatel:
Krajský úřad Ústeckého kraje

 
Stručný cíl a zaměření programu:
 » Účelem, pro který byl tento Fond zřízen, je snaha o 

zajištění finančních prostředků pro podporu projektů  
a akcí, u kterých není možné financování z ostatních  
dotačních programů Ústeckého kraje. Jedním z hlavních  
účelů Fondu je podpora obecně prospěšné činnosti  
na území Ústeckého kraje.  

Podporované činnosti:
 » O poskytnutí podpory z Fondu může zažádat jakákoliv 

právnická i fyzická osoba, která splňuje podmínky 
stanovené Zásadami. Hlavní oblasti, které lze podpořit, 
je možné shrnout do následujícího přehledu: 

 » Podpora akcí regionálního významu 

 » Podpora činnosti neziskových organizací 

 » Podpora revitalizace a resocializace území dotčeného  
těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad  
Labem, Teplice, Most a Chomutov 

 » Finanční dary v případě mimořádných nebo  
významných událostí 

Podpora:
 » V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích  

je kompetentním orgánem pro rozhodnutí  
o poskytnutí dotace: 

 » Do výše 200 000 Kč jednomu žadateli v jednom 
kalendářním roce Rada Ústeckého kraje 

 » Nad 200 000 Kč jednomu žadateli v jednom 
kalendářním roce a u všech dotací poskytovaných 
městům, obcím a jejich příspěvkovým organizacím  
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

Ukončení výzvy: 
 » Průběžně

Bližší informace:
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.
asp?id_org=450018&id=1671770&p1=177540
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Aktualizováno!

8.4. Dotační programy  
a příležitosti – Ostatní  
kraje ČR

8.4.1. Aktuální – Duben 2014

Olomoucký kraj

Významné projekty

Vyhlašovatel:
Olomoucký kraj

Oprávnění žadatelé:
 » Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu 

Olomouckého kraje občanským sdružením, 
humanitárním organizacím a jiným právnickým a 
fyzickým osobám (dále jen žadatelům), které provozují 
veřejně prospěšnou činnost na území Olomouckého 
kraje zejména v následujících oblastech: 

 » a) vzdělávání a věda 

 » b) mládež 

 » c) kultura 

 » d) sport a tělovýchova 

 » e) prevence kriminality, sociální patologie a 
primární prevence drogových závislostí 

 » f) zdravotnictví 

 » g) sociální služby a humanitární pomoc 

 » h) turistický ruch 

 » i) životní prostředí 

Výše podpory:
 » Celková výše prostředků na příspěvky je 

limitovaná objemem finančních prostředků, 

Termíny pro předkládání žádostí:  
 » do 15. 5. 2014 do 14:00 hodin 

Bližší informace: 
http://www.kr-olomoucky.cz/
vyznamne-projekty-cl-680.html

 
Studijní stipendium Olomouckého kraje

Vyhlašovatel:
Olomoucký kraj

Podporované aktivity:
 » Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních 

škol a studentů vyšších odborných škol a studentů 
vybraných studijních oborů vysokých škol (viz Seznam 
studijních oborů vysokých škol určených k podpoře pro 
rok 2014) v zahraničí po dobu nejméně jednoho měsíce. 

Oprávnění žadatelé:
Žadatel o stipendium musí být v době podání žádosti: 

 » a) Žákem denního studia na některé ze středních škol na 
území Olomouckého kraje (žadatelé z víceletých gymnázií 
musí mít dokončenou povinnou školní docházku).

 » b) Studentem denního studia na některé z vyšších 
odborných škol na území Olomouckého kraje.

 » c) Studentem bakalářského či magisterského 
studijního programu na vysoké škole na území ČR. 

 » Maximální věková hranice pro uchazeče v době 
podání žádosti o stipendium je 30 let. 

Výše podpory:
 » Stipendium pro jednoho studenta je stanoveno 

ve výši maximálně 3 500 Kč za každý celý 
kalendářní měsíc studia v zahraničí. 

Termíny pro předkládání žádostí:  
 » Neuvedeno 

Bližší informace: 
http://www.kr-olomoucky.cz/studijni-stipendium- 
olomouckeho-kraje-cl-682.html

Stipendium pro žáky technických 
oborů vzdělání zakončených 
maturitní zkouškou

Vyhlašovatel:
Olomoucký kraj

Podporované aktivity:
 » Žákům vybraných technických oborů vzdělání středních 

škol zakončených maturitní zkouškou je poskytován 
v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek  
ve formě stipendia (dále jen stipendium) z rozpočtu 
Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat 
aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických 
oborech středního školství perspektivních na trhu práce.
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Oprávnění žadatelé:
 » 1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání v některém 

z podporovaných oborů vzdělání (viz Seznam 
podporovaných technických oborů vzdělání zakončených 
maturitní zkouškou pro školní rok 2014/15).

 » 2. Žák za příslušné pololetí školního roku nesmí mít 
neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka 
ředitele školy, podmíněné vyloučení ze školy  
či snížená známka z chování. 

 » 3. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního 
roku horší studijní průměr než 1,70 včetně.

 » 4. Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen 
z odborných předmětů horší známkou než dobrý. 

 » 5. Žák nesmí být za příslušné období 
z některého předmětu neklasifikován.

 » 6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení 
všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok.

 » 7. Žák studuje obor vzdělání na škole, 
jehož zařazení do vzdělávací nabídky školy 
schválil či doporučil Olomoucký kraj.

 » 8. V případech hodných zvláštního 
zřetele rozhoduje ředitel školy.

Seznam podporovaných technických oborů  
vzdělání zakončených maturitní zkouškou  
od školního roku 2014/15
 » 23-41-M/01 Strojírenství 

 » 26-41-M/01 Elektrotechnika 

 » 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

 » 36-47-M/01 Stavebnictví  

 » 23-62-L/01 Optik

 » 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

 » 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Výše podpory:
 » 1. ročník:   1500,-- Kč za pololetí/žáka

 » 2. ročník:   2000,-- Kč za pololetí/žáka

 » 3. ročník:   2500,-- Kč za pololetí/žáka 

 » 4. ročník:   3000,-- Kč za pololetí/žáka

Termíny pro předkládání žádostí:  
 » Neuvedeno 

Bližší informace: 
http://www.kr-olomoucky.cz/stipendia-pro-
zaky-technickych-oboru-vzdelani-zakoncenych-
maturitni-zkouskou-cl-1523.html

Učňovské stipendium

Vyhlašovatel:
Olomoucký kraj

Oprávnění žadatelé:

Podmínkou pro obdržení příspěvku je: 

 » 1. Žák se vzdělává v denní formě studia  
ve vybraných oborech.

 » 2. Žák v daném školním roce nesmí mít neomluvenou 
absenci, kázeňské opatření typu důtka ředitele školy  
či podmíněné vyloučení ze studia. V tomto případě 
je vyplácení stipendia pozastaveno od prvního dne 
následujícího měsíce po zbytek klasifikačního období. 
Omlouvání absence musí být v souladu s § 67  
odst. 1 a 3 školského zákona. 

 » 3. V případě snížené známky z chování pozbývá nárok  
na stipendium po dobu následujícího klasifikačního 
období, tj. následujících pěti měsíců.

 » 4. U kázeňských opatření, jakými jsou napomenutí, důtka 
třídního učitele apod. žák pozbývá nárok na vyplacení 
stipendia za měsíc, ve kterém mu bylo uděleno. 

 » 5. V rámci odborného výcviku není hodnocen hůře než 
známkou dobrý, jinak pozbývá nárok na stipendium 
po dobu následujícího klasifikačního období.   

 » 6. Podmínkou pro vyplacení částky za měsíc červen 
je, že žák úspěšně ukončil příslušný ročník studia 
(nebyl klasifikován známkou nedostatečný).

 » 7. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení  
všech podmínek na příspěvek nárok počínaje prvním  
dnem následujícího měsíce.

 » 8. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních  
prázdnin a po dobu přerušení studia. 

 » 9. V případech hodných zvláštního zřetele  
rozhoduje ředitel školy.

Seznam podporovaných oborův rámci učňovských  
stipendií Olomouckého kraje od školního  
roku 2013/2014
23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-55-H/01 Klempíř

36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví

36-67-H/01 Zedník

36-67-E/01 Zednické práce

36-64-H/01 Tesař

26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

23-52-H/01 Nástrojař

33-56-H/01 Truhlář

33-56-E/01   Truhlářská a čalounická výroba

23-51-E/01 Strojírenské práce

39-41-H/01 Malíř a lakýrník
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36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

29-56-H/01 Řezník – uzenář

29-53-H/01 Pekař  

32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží 

29-51-E/02 Potravinářské práce 

23-68-H/01   Mechanik opravář motorových  
   vozidel se školním vzdělávacím 
   programem Mechanik opravář  
   kolejových vozidel

23-62-H/01 Jemný mechanik se školním  
   vzdělávacím programem Jemný  
   mechanik-Optik

29-51-H/01 Výrobce potravin se školním  
   vzdělávacím programem Výrobce 
   potravin zaměření na výrobu cukrovinek

36-56-H/01  Kominík

Pozn. pro obory pod čarou - ve školním roce 2013/2014 
budou podporováni pouze žáci 1. ročníků. U ostatních 
oborů se podpora bude týkat žáků 1., 2. i 3. ročníků.

Výše podpory

1. ročník:   
 » 300 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního  

roku jednorázově 1 500 Kč

2. ročník:   

 » 400 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního  
roku jednorázově 2 500 Kč

3. ročník:   

 » 500 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního  
roku jednorázově 5 000 Kč

Termíny pro předkládání žádostí:  
 » Neuvedeno

Bližší informace:
http://www.kr-olomoucky.cz/ucnovske-
stipendium-cl-683.html

Finanční příspěvky na hospodaření 
v lesích na území Olomouckého 
kraje 2014 - 2020

Vyhlašovatel:
Olomoucký kraj

Podporované aktivity: 
 » Podle těchto „Pravidel pro poskytování finančních 

příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého 
kraje pro období 2014 - 2020 a způsobu kontroly 
jejich využití“ (dále jen „Pravidla ”) se poskytují 
finanční příspěvky (dále jen „příspěvky”) na: 

I. obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů. 
obnova a zajištění lesních porostů: 
 » a) Přirozená obnova.

 » b) Umělá obnova sadbou - první.

 » c) Zajištění lesních porostů5) v zákonné lhůtě,6).

 » Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku 
porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba). 

Oprávnění žadatelé:
 » Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle 

zvláštního právního předpisu 12) vztahují 
práva a povinnosti vlastníka lesa.

Výše podpory:

I. obnova, zajištění a výchova lesních porostů. 

Indikace Předmět 
příspěvku

Technické 
jednotky

Sazba

1. Přirozená obnova:

a základní dřeviny Kč/ha 5 000

b meliorační a 
zpevňující dřeviny

Kč/ha 15 000

2. a Uměla obnova 
sadbou – první
meliorační a 
zpevňující dřeviny

Kč/sazenice 9

3. a Zajištění lesních 
porostů:
meliorační a 
zpevňující dřeviny

Kč/ha 25 000

4. Výchova lesních 
porostů do 40 let 
skutečného věku:

a prořezávka Kč/ha 4 000

b předmýtní 
úmyslná těžba

Kč/ha 3 200

Termíny pro předkládání žádostí:  
 » Do vyčerpání

Bližší informace:
http://www.kr-olomoucky.cz/financni-
prispevky-na-hospodareni-v-lesich-na-uzemi-
olomouckeho-kraje-2014-2020-cl-741.html
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Aktualizováno!

Jihomoravský kraj

Individuální dotace JMK 2013

Oprávnění žadatelé:
NNO

Podporované aktivity:
 » Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele  

z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro 
okruh projektů, které nejsou v předmětném období 
podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Výše podpory: 
 » Není stanoveno

Termíny pro předkládání žádostí: 
 » Celoročně

Bližší informace:
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1964-
506-Individualni+dotace+JMK+2012.aspx

Hospodaření v lesích Jihomoravského 
kraje 2013 – 2019 

Podporované aktivity:
 » Vybrána byla jedna prioritní oblast poskytování podpory,  

a to obnova, zajištění a výchova lesních porostů. Výše  
podpory je stanovena sazbami na technickou jednotku,  
a to s ohledem na to, že náklady při těchto činnostech  
nelze vždy zcela prokázat. Všechny podpory budou  
poskytnuty zpětně až po provedení kontroly splnění  
stanovených podmínek.

Oprávnění žadatelé:
 » Neuvedeno

Výše podpory:
 » Minimální výše přiznané podpory je 1.000 Kč.

 » Maximální výše přiznané podpory je 5.000.000 Kč  
pro jednoho žadatele a rok.

Termíny pro předkládání žádostí:
 (viz Pravidla Dotačního programu)

Bližší informace:
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2587-506-Pra
vidla+pro+poskytovani+financni+podpory+na+hospodar
eni+v+lesich+v+Jihomoravskem+kraji+2013-2019.aspx

„Do světa!“ 2014 

Okruh C - Podpora dofinancování projektů 
COMENIUS a LEONARDO DA VINCI

Vyhlašovatel:
Jihomoravský kraj

Podporované aktivity:
 » Podpora spolupráce právnických osob na území JMK  

vykonávajících činnost středních nebo vyšších 
odborných škol se zahraničními partnery.

 » Rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů.

 » Zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších  
odborných školách.

 » Podpora zahraničních aktivit právnických osob na území 
JMK vykonávajících činnost středních nebo vyšších 
odborných škol v partnerských regionech JMK. 

Okruh C - Podpora dofinancování projektů 
COMENIUS a LEONARDO DA VINCI
 » Podpora dofinancování projektů Programu celoživotního 

učení EU COMENIUS –Partnerství škol a LEONARDO 
DA VINCI – Projekty mobility a Projekty partnerství.

 

Oprávnění žadatelé:
 » SŠ nebo VOŠ

Výše podpory:

Okruh C

 » Minimální výše přiznané podpory je 20.000 Kč.

 » Maximální výše přiznané podpory je 75.000 Kč 
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Termíny pro předkládání žádostí:
 » okruh C do 6. 12. 2013 a od 1. 8. 2014 do 30. 9. 2014

Bližší informace:
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
Grants/3219-506-Do+sveta!+2014.aspx

Podpora rozvoje cyklistiky 
a cyklistické dopravy

Vyhlašovatel: 
Jihomoravský kraj

Podporované aktivity:
 » Program je zaměřený na realizaci efektivních, 

bezpečných a maximálně ekonomicky levných opatření, 
které odpovídají požadavkům místních samospráv, 
podmínkám tohoto Programu, koncepčním přístupům 
rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy Jihomoravského 
kraje a uplatňování zákonných podmínek daných 
platným zákonem o veřejných zakázkách.

 » Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury 
cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást 
budování systému bezpečných mezinárodních a krajských 
cyklostezek a cyklotras na území Jihomoravského kraje.

Z Programu budou poskytovány dotace do vyčerpání  
objemu přidělených finančních prostředků výhradně 
na realizaci těchto projektů investičního  
a neinvestičního charakteru:

3.1 Výstavba, rekonstrukce, opravy cyklostezek 
a související doplňková infrastruktura

 » a) Plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek 
(spolufinancování všech druhů povrchů - např. mlatový, 
asfaltový, betonový, živičný, dlážděný apod.).

 » b) Realizace nových povrchů cyklostezek – 1. skupina  
(povrchy zpevněné: např. živičné, dlážděné, betonové,  
asfaltové apod.).

 » c) Realizace nových povrchů cyklostezek – 2. skupina  
(povrchy přírodní: např. štěrkové, pískové, mlatové,  
apod.).

 » d) Výstavba nových cyklostezek.

 » e) Budování doprovodné infrastruktury cyklostezek 
(informační tabule, odpočívadla, přístřešky, odstavné 
zařízení pro kola, osvětlení cyklostezek, apod.)  
na nových i na stávajících vyznačených trasách.

 » f) Podpora realizace a údržby MTB (mountain bike) tras 
a areálů pro terénní a extrémní cyklistiku – bikeparků.

 »  g) Budování systému půjčoven a úschoven kol ve 
vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike).

 » Materiály a tloušťky jednotlivých vrstev krytu a 
podkladních a ochranných vrstev je nutné volit 
dle Katalogu vozovek z TP 170 – Navrhování 
vozovek pozemních komunikací. V souladu s 
čl. 3.1. písm. a) – d) Pravidel Programu budou 
podporovány cyklostezky v šířce maximálně 3 m.

3.2. Značení cyklotras a cyklostezek

 » a) Osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek 
dopravními značkami dle  vyhlášky č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 » b) Obnova a optimalizace stávajícího značení v souladu  
s metodikou JMK (viz Příloha č. 2 - Metodika optimalizace  
směrového značení cyklistických tras  
Jihomoravského kraje).

3.3.  Projektová dokumentace

 » a) K územnímu a stavebnímu řízení na stavbu cyklostezky  
případně stavebního objektu podmiňujícího její funkci  
(lávka, podjezd, rampa, atd.).

 » b) K obnově nebo optimalizaci značení cyklotras  
a cyklostezek na krajských, národních nebo  
mezinárodních koridorech. 

 » Projektová dokumentace bude proplacena za podmínky,  
že na jejím základě bude zrealizován projekt dle čl. 3.1  
nebo čl. 3.2 Pravidel Programu. Na zpracování 
samostatné projektové dokumentace nebude dotace  
z Programu poskytnuta. 

Oprávnění žadatelé:

Program je určen pro následující subjekty:

 » a) Obec/ městys/ město na území Jihomoravského kraje.

 » b) Mikroregiony (dobrovolné svazky obcí), jejichž 
převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji.

 » c) Jiné právnické osoby se sídlem na území 
Jihomoravského kraje s výjimkou případů, kdy má být 
podpořen projekt, jehož součástí je realizace aktivity 
uvedená v čl.  3.1. písm. g) Pravidel Programu, které 
splňují všechny uvedené podmínky Programu a:

 » Byly registrovány v souladu 
s platnými právními předpisy.

 » Mají ve vlastnictví, v dlouhodobém pronájmu nebo 
jim svědčí jiný právní vztah ke komunikaci definované 
v čl. 1.8. nebo k zařízení definovanému  
v čl. 3 Pravidel Programu.

Výše podpory:
 » Celková výše finančních prostředků určených  

pro realizaci Programu z rozpočtu Jihomoravského  
kraje činí 11.000.000 Kč.

 » Maximální výše podpory na jednoho žadatele může 
dosáhnout až 2.000.000 Kč s výjimkou případů, 
kdy je podpora poskytována na realizaci projektu 
dle čl. 3.2. nebo čl. 3.3. Pravidel Programu.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » Od 13. 1. 2014 od 8:00 hod. do 8. 8. 2014 

do 14:00 hod. ve třech kolech

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací
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Bližší informace:
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2776-506-
Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+doprav
y+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2014.aspx

Dotační program pro 
začínající podnikatele

Vyhlašovatel: 
Jihomoravský kraj

Podporované aktivity:
 » Cílem Dotačního programu Jihomoravského kraje pro 

začínající podnikatele (dále jen „dotační program“) 
je rozvíjet podnikatelské prostředí na území nejvíce 
hospodářsky postižených regionů v Jihomoravském kraji, 
podpořit drobné podnikatele v regionu v počáteční  
fázi podnikání pomocí dotace, a tím zvýšit míru  
zaměstnanosti obyvatelstva v kraji.

Oprávnění žadatelé:
Dotační program je určen pro drobné začínající podnikatele - 
fyzické osoby. Žadatelem může být fyzická osoba, která  
splňuje všechny dále uvedené podmínky:

 » a) Má trvalý pobyt na území Jihomoravského kraje 
v obcích spadajících do okresů Břeclav, Hodonín, Znojmo.

 » b) Je oprávněna k podnikání na území České republiky 
podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo  
podle jiného zvláštního zákona; registrace k podnikání  
vznikla buď v roce podání žádosti o dotaci, nebo v roce  
předchozím; tato registrace musí být provedena buď  
poprvé, nebo minimálně po 5 letech od ukončení  
předcházející registrace.

 » c) Není zakladatelem či společníkem obchodní společnosti 
nebo družstva (dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních  
korporacích) ani společníkem právnické osoby podnikající 
mimo území České republiky a nebyla jimi ani v období 5 
let před podáním žádosti o dotaci (Prokazuje se  
čestným prohlášením.).

 » d) Nemá ke dni podání žádosti o dotaci žádné závazky po 
lhůtě splatnosti vůči Jihomoravskému kraji ani jiným  
územním samosprávným celkům, v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném 
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo 
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou 
případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a 
žadatel není v prodlení se splácením splátek (Prokazuje 
se čestným prohlášením, které je součástí formuláře 
„Žádost o finanční podporu z Dotačního programu 
Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele“.)

 » e) Má odpovědného zástupce v případě,  
že je absolventem.

 » f) Podala žádost o dotaci.

Výše podpory:
 » Minimální výše dotace na jednu akci činí 30 000 Kč

 » Maximální výše dotace na jednu akci činí 80 000 Kč

Termíny pro předkládání žádostí:
 » Od 20. 1. 2014 do 30. 9. 2014 do 14:00 hod.

Bližší informace:
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3390-
506-Dotacni+program+Jihomoravskeho+kraje+pr
o+zacinajici+podnikatele+pro+rok+2014.aspx

Pardubický kraj

Podpora hospodaření v lesích

Vyhlašovatel:
Pardubický kraj

Podporované aktivity:
 » Finanční podpora na hospodaření v lesích je poskytována  

na vybrané činnosti v lesním hospodářství, především  
na ekologicky šetrné technologie k lesním porostům,  
na hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního  
určení, které vyžadují náročnější způsob 
obhospodařování, dále na podporu zvýšení druhové  
pestrosti a zajištění zvýšené stability lesních porostů  
a v neposlední řadě i na podporu lesnictví v klimaticky  
a půdně nepříznivých podmínkách.

 » Finanční podpora je i určitou kompenzací vlastníkům  
lesů za společenské mimoprodukční funkce lesa (např. 
volný vstup do lesa, sběr lesních plodů, hub a klestu, 
rekreační funkce) a podmínky pro poskytování finančních 
podpor vychází z platné legislativy v oblasti lesů.

 » Podle „Zásad pro poskytování finančních podpor  
na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje 
a způsobu kontroly jejich využití” (dále jen Zásady) se 
poskytuje finanční podpora (dále jen „podpora”) na

 » A. obnovu lesů poškozených imisemi – neobsazeno,

 » B. obnovu, zajištění a výchovu porostů,

 » C. sdružování vlastníků lesů malých 
výměr – neobsazeno,

 » D. ekologické a k přírodě šetrné technologie,

 » E. zajištění mimoprodukčních 
funkcí lesa – neobsazeno,

 » F. hrazení bystřin – neobsazeno,

 » G. vybrané činnosti mysliveckého 
hospodaření1) – neobsazeno,

 » H. vyhotovení lesních hospodářských plánů2) 
(dále jen „plán”) v digitální formě –

 » neobsazeno,

 » I. ostatní hospodaření v lesích – neobsazeno,
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 » J. na programy spolufinancované 
s fondy EU – neobsazeno,

 » K. chov a výcvik národních plemen loveckých 
psů a loveckých dravců1) – neobsazeno.

 » Podpory podle odstavce 1 písm. a) až i) 
se neposkytují, jde-li o pozemky

 » a) v národních parcích a jejich 
ochranných pásmech3) , nebo

 » b) určené pro obranu státu4).

Oprávnění žadatele:
 » Žadatelem o podporu je vlastník lesa nebo osoba, 

na kterou se podle zvláštního právního

 » předpisu5) vztahují práva a povinnosti vlastníka 
lesa s výměrou lesního majetku menšího než

 » 10 000 ha na celém území České republiky.

Bližší informace:
http://www.pardubickykraj.cz/probihajici-
grantove-programy/76643/

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního  
hospodářství (zásobování pitnou  
vodou a odkanalizování) obcí  
do 2000 obyvatel

Vyhlašovatel:
Pardubický kraj

Oprávnění žadatele:
 » Obce, svazky obcí

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 

Podporované aktivity:

A. Čištění odpadních vod

 » Pořízení stavební a technologické části staveb čistíren  
odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů a lze  
ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo  
ukončeno financování. 

B. Zásobování pitnou vodou

 » Pořízení stavební a technologické části staveb úpraven 
vody, vodovodů a souvisejících objektů a lze ji poskytnout 
pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

 

C. Projektové dokumentace

 » Projektovou dokumentaci staveb úpraven vody, vodovodů 
a souvisejících objektů, včetně jejich rekonstrukcí. 
V případě projektových dokumentací lze finanční 
podporu poskytnout pouze na projektové dokumentace, 
u kterých nebylo zahájeno jejich financování.

 » Projektovou dokumentaci staveb čistíren odpadních  
vod, kanalizací a souvisejících objektů, včetně jejich  
rekonstrukcí. V případě projektových dokumentací  
lze finanční podporu poskytnout pouze na projektové  
dokumentace, u kterých nebylo zahájeno  
jejich financování.

Termíny pro předkládání žádostí: 
 » 31.  1. nebo 30. 6. kalendářního roku

Výše podpory (typ, min,. max.)
 » Přímé dotace v maximální výši do 70 % nákladů stavební  

a technologické části, vč. DPH (z této dotace mohou  
být hrazeny pouze náklady stavební a technologické  
části stavby).

 » Dotace na pořízení projektové dokumentace se poskytuje  
v maximální výši 250.000,- Kč. Maximální možný podíl  
podpory na celkových nákladech projektové  
dokumentace může činit.

Bližší informace:
http://www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove-
programy/31231/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-
vodniho-hospodarstvi-zasobovani-pitnou-vodou-
a-odkanalizovani-obci-do-2000-obyvatel

Aktualizováno!

Moravskoslezský kraj

Příspěvky pro hospodaření v lesích  
v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Vyhlašovatel:
Moravskoslezský kraj

Podporované aktivity:
 » Dle tohoto dotačního programu se poskytují účelové 

neinvestiční dotace (dále též jen „příspěvky”) na 
předmět příspěvku provedený v roce 2014, kterým 
může být přirozená obnova, umělá obnova sadbou 
– první, zajištění nebo výchova lesních porostů. 

Název a kód 
dotačního titulu

Technické 
jednotky

Sazba

Přirozená obnova 
lesních porostů
-základní dřeviny 

-mellorační a 
zpevňující dřeviny

Kč/ha

Kč/ha

8 000 

15 000
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Umělá obnova 
lesních porostů 
sadbou - první
-mellorační a 
zpevňující dřeviny

Kč/sazenici 9

Výchova lesních 
porostů do 40 let 
skutečného věku
-prořezávka

-předmýtní 
úmýslná těžba

Kč/ha

Kč/ha

4000

3200

Termín pro podání žádosti:
 » 31. 12. 2014 do 14:00

Bližší informace:
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_
deska/dotacni-program-prispevky-na-hospodareni-v-
lesich-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2014-37238/

Příspěvky na podporu včelařství  
v Moravskoslezském kraji  
v roce 2014

Vyhlašovatel:
Moravskoslezský kraj

Podporované aktivity:
Podle tohoto programu jsou poskytovány dotace 
(příspěvky) na pořízení předmětu dotace

 » a. kterým vždy musí být nejméně tři oddělky 
včel z jejich chovu, který se účastní uznaného 
šlechtitelského programu včely kraňské, 
a to každý oddělek na minimálně pěti rámkách 
či v jednom nástavku úlu; předmětem dotace 
může být nejvíce pět takových oddělků včel,

 » b. a kterým dále mohou být nové nástavkové úly, 
každý minimálně se třemi nástavky a s oddělitelným 
dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring, 
a to jeden úl na každý oddělek včel.

Dotace podle tohoto programu nelze poskytnout žadateli, 
který nežádá o dotaci na pořízení oddělků včel.

 » 1. Podle tohoto programu se poskytují neinvestiční 
dotace za účelem stabilizace a zvýšení stavů včelstev 
a povznesení chovu včel v Moravskoslezském kraji, kdy 
včelařství je zemědělským oborem významným při řízeném 
opylování, včelařství zabezpečuje řádné fungování 
celého ekosystému a podpora včelařství tedy přispívá 
k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

 » 2. Dotace je účelově určena na pořízení předmětu dotace 
dle dotačních titulů podle čl. II tohoto programu.

Oprávnění žadatelé:
 » Dotace jsou poskytovány jednotlivým začínajícím 

včelařům. Za začínajícího včelaře je pro účely tohoto 
programu považována fyzická osoba, která má 
alespoň 18 let a která nevlastnila včelstvo ke dni 
31. 12. 2013, ale ke dni podání žádosti o poskytnutí 
dotace (dále též jen „žádost“) včelstvo vlastní.

Termín pro podání žádosti:
 » Žádost může žadatel podat v období ode dne 

30. 5. 2014 do dne 30. 6. 2014 včetně

Bližší informace:
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/
podminky-dotacniho-programu-prispevky-na-podporu-
vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2014-37224/

Podpora podnikání 
v Moravskoslezském kraji 2014

Vyhlašovatel:
Moravskoslezský kraj

Podporované aktivity:
Cílem tohoto Programu je: 

 » a. podpora projektů, jejichž předmětem je spolupráce 
a transfer znalostí mezi vysokými školami, případně 
výzkumnými organizacemi1 na straně jedné, a 
právnickými osobami se sídlem nebo provozovnou 
na území Moravskoslezského kraje, které splňují 
definici malého a středního podniku dle nařízení 
Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, 
kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 
se společným trhem (obecné nařízení o blokových 
výjimkách), na straně druhé, prostřednictvím 
poskytování neinvestičních dotací tzv.inovačních 
voucherů2 (dále též „dotační titul 1“ nebo „DT1“), 

 » b. podpora projektů, jejichž předmětem jsou 
výzkumné a vývojové činnosti (dále jen „VaV činnosti“) 
právnických osob se sídlem nebo provozovnou na 
území Moravskoslezského kraje, které splňují definici 
malého a středního podniku dle nařízení Komise 
(ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se 
v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné se společným 
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), 
prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na 
spolufinancování osobních nákladů na nově vytvořená 
pracovní místa výzkumných pracovníků v rámci VaV 
činnosti podniku (dále též „dotační titul 2“ nebo „DT2“) 

Oprávněný žadatel:
 » Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytnutí 

dotací podnikům se sídlem nebo provozovnou na 
území Moravskoslezského kraje, jimž vysoká škola 
nebo výzkumná organizace (dále „poskytovatel 
znalostí“) na základě písemné smlouvy zajistí 
transfer znalostí3 v oblasti vědy a výzkumu. 

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Výše podpory:
Výše dotace z ceny za poskytnutí znalostí (transfer 
znalostí) dle písemné smlouvy mezi podnikem a 
poskytovatele znalostí bude maximálně ve výši: 

 » 65 % pro malé podniky, 

 » 55 % pro střední podniky, 

 » v případě, že žadatel již v minulosti obdržel od 
poskytovatele dotaci na inovační voucher, dotace 
pokryje 35 % z ceny za poskytnutí znalostí 

 » maximální výše dotace je 300.000 Kč.

Výše dotace z ceny za poskytnutí znalostí (transfer 
znalostí) dle písemné smlouvy mezi podnikem a 
poskytovatele znalostí bude maximálně ve výši: 

 » 65 % pro malé podniky, 

 » 55 % pro střední podniky, 

 » v případě, že žadatel již v minulosti obdržel od 
poskytovatele dotaci na inovační voucher, dotace 
pokryje 35 % z ceny za poskytnutí znalostí 

 » maximální výše dotace je 300.000 Kč.

Termín pro podání žádosti:
 » Do 11. 4. 2014 včetně.

Bližší informace:
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/
uredni_deska/dotacni-program-podpora-podnikani-
v-moravskoslezskem-kraji-2014-37178/

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 

Jihočeský kraj

Příspěvkový program na financování  
úroků z úvěru pro předfinancování  
projektu

Vyhlašovatel:
Jihočeský kraj

Podporované aktivity:
 » Cílem příspěvkového programu je usnadnit situaci cizím 

subjektům při předfinancování projektů, které chtějí 
získat dotaci z evropských fondů či jiných evropských 
dotačních titulů a chtějí přitom využít úvěr u finančních 
institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjčku 
poskytovanou státními fondy. Příspěvek bude poskytován 
na financování úroků z těchto úvěrů či půjček.

Oprávněný žadatel:

Oprávněnými žadateli v rámci tohoto 
programu jsou právnické osoby

 » a) veřejnoprávní nebo

 » b) ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo

 » c) založené nikoli k dosažení zisku (neziskové).

 » 1. Obec (a její organizační složka) do 10 000 obyvatel

 » 2. Svazek obcí (členem svazku obcí nesmí 
být obec nad 10 000 obyvatel)

 » 3. Příspěvková organizace

 » 3a. obce

 » 3b. svazku obcí

 » 4. Komory

 » 4a. Hospodářská komora vč. okresních 
a regionálních komor

 » 4b. Agrární komora vč. okresních a regionálních komor

 » 5. Školská právnická osoba, zapsaná ve školském rejstříku

 » 6. Veřejná a státní vysoká škola

 » 7. Veřejná výzkumná instituce

 » 8. Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení

 » 9. Obecně prospěšná organizace

 » 10. Zájmové sdružení právnických osob

 » 11. Občanské sdružení

 » 12. Organizační jednotka sdružení, 
pokud je právnickou osobou

 » 13. Nadace a nadační fond

 » 14. Církve, pokud jsou právnickou osobou

 » 14a. Registrovaná církev a náboženská společnost

 » 14b. Svaz církví nebo náboženských společností

 » 15. Akciová společnost (min. 80% podíl veřejnoprávních 
právnických osob na základním kapitálu a min. 80%  
podíl veřejnoprávních právnických osob na 
hlasovacích právech – s výjimkou společností 
s majetkovou účastí Jihočeského kraje)

 » 16. Společnost s ručením omezeným (min. 80 % 
podíl veřejnoprávních osob na základním kapitálu 
a min. 80% podíl veřejnoprávní právnické osoby 
na hlasovacích právech – s výjimkou společností 
s majetkovou účastí Jihočeského kraje)

 » 17. Vysoká soukromá škola

 » Oprávnění žadatelé musejí mít sídlo na území 
Jihočeského kraje a i projekt, na který je příspěvek 
poskytován, musí být realizován v Jihočeském kraji.

Termín pro podání žádosti:
 » 30. 4. 2014 do 14:00 hodin

Bližší informace:
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.
php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS
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Podpora tvorby ÚAP obcí 
s rozšířenou působností

Vyhlašovatel:
Jihočeský kraj

Podporované aktivity:
 » Cílem programu je podpořit obce s rozšířenou působností 

pro zpracování již 3. úplné aktualizace územně 
analytických podkladů obcí. Hlavním cílem územního 
plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 
ÚAP jsou důležitým nástrojem územního plánování, který 
spočívá právě ve zjišťování a vyhodnocování stavu a 
vývoje území, včetně zjišťování potřebných změn v území.

Oprávněný žadatel:
Žadatelé o grant musí splňovat následující podmínky: 

 » a. Obec s rozšířenou působností – resp. úřad územního 
plánování, jako příslušná organizační složka městského 
úřadu obce s rozšířenou působností se správním územím v 
Jihočeském kraji vykonávající agendu na úseku územního 
plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).

 » b. Být přímo odpovědní za přípravu a řízení projektu,  
případně za tvorbu a koordinaci podporovaného  
produktu.

 » c. Prokázat schopnost a způsobilost daný projekt 
realizovat (splnění kvalifikačních požadavků podle § 24 
stavebního zákona) a projekt do budoucna udržovat. 

Výše podpory:
 » Celková částka, která je pro výzvu grantového 

programu na rok 2014 k dispozici, činí 1, 5 mil. Kč.

Číslo 
opatření

OPATŘENÍ 
(podprogram)

Max. 
výše 
grantu (v 
tis. Kč)

Min. 
poţadovaná 
spoluúčast 
ţadatele (v %)

1 Zpracování 3. 
úplné aktualizace 
ÚAP nebo její části

100 000,- 50

2 Pořízení 
softwarového 
vybavení pro 
vedení, správu 
a aktivní práci s 
ÚAP v digitální 
podobě prostředí 
GIS na platformě 
ESRI a nadstavby 
SpiritGIS ÚAP

100 000,- 40

V případě kombinované žádosti, tedy opatření 1 i 2,  
se bude finanční rámec řídit opatřením č. 2, tedy  
minimální spoluúčast ţadatele 40 % a maximální výše  
grantu 100 000,- Kč.

Termín pro podání žádosti:
 » Do 30. 6. 2014 do 14:00 hod.

Bližší informace:
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.
php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS

Aktualizováno!

Plzeňský kraj

Dotace z fondu Hejtmana 2014

Vyhlašovatel: 
Plzeňský kraj

Podporované aktivity:
 » O dotaci z Fondu hejtmana lze žádat pouze 

ve výjimečných případech, kdy nebylo 
možno využít ostatních vyhlášených 
dotačních programů Plzeňského kraje.

 » Dotaci z Fondu hejtmana lze použít jako 
mimoprogramovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje 
pouze ve výjimečných případech, kdy nebylo možno 
využít žádosti o poskytnutí dotace z jiných vyhlášených 
dotačních programů Plzeňského kraje. Dotaci lze 
poskytnout subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak 
fyzickým, tak právnickým osobám (obec, sdružení, 
svaz, spolek, společnost, klub, církevní organizace, 
obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond).

Oprávnění žadatelé:
 » Fyzické osoby, právnické osoby, obce, příspěvkové 

organizace. 
 

Výše podpory:
 » Výše požadavku o dotaci by měla odrážet 

možnosti fondu s tím, že schválená částka 
zpravidla nepřevyšuje 100 tis. Kč.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » Do 30. 11. 2014 

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Bližší informace:
http://dotace.plzensky-kraj.cz/

Plzeňský kraj - bezpečný kraj a 
prevence kriminality pro rok 2014

Vyhlašovatel: 
Plzeňský kraj

Podporované aktivity:
 » Cílem dotačního titulu je zlepšení bezpečnostní 

situace v Plzeňském kraji a prohloubení pocitu 
bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků. Typicky může 
jít o projekty vybudování kamerového systému, 
rozšíření kamerového systému, pořízení mobilních 
kamerových systémů (v těchto případech musí 
projekt splňovat rozšiřující podmínky pro zpracování 
projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti 
Městského kamerového dohledového systému 
(dále „MKDS“) uvedené v příloze), zabezpečovací a 
vyhodnocovací soubory, osvětlení rizikových míst, 
oplocení rizikových míst, software-grafické soubory, 
hardware pro preventivní a bezpečnostní účely apod.

Oprávnění žadatelé:
 » neuvedeno

Výše podpory:
 » neuvedena

Termíny pro předkládání žádostí:
 » do 21. 4. 2014 

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 

Bližší informace:
http://dotace.plzensky-kraj.cz/

Finanční pomoc při obnově území 
Plzeňského kraje postiženého 
pohromou v roce 2014

Vyhlašovatel: 
Plzeňský kraj

Podporované aktivity:
 » Dotační program s jedním dotačním titulem s názvem 

„Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje 
postiženého pohromou“ je určen pro poskytování finanční 
pomoci z rozpočtu kraje na obnovu majetku sloužícího k 
zabezpečení základních funkcí v území Plzeňského kraje, 
došlo-li k narušení základních funkcí v území v důsledku 
pohromy. Finannčí pomoc se poskytuje bez ohledu na 
to, zda byl vyhlášen krizový stav. Účelem programu není 
náhrada škod způsobených pohromou, ale na obnovu 
majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v 
území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či 
poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému 
plnění určené základní funkce. Finanční pomoc není 
určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační 
práce ani na preventivní opatření a práce. Finanční 
pomoc lze poskytnout až do výše 70 % nákladů.

Oprávnění žadatelé:
 » Vlastník majetku sloužícího k zabezpečení 

základních funkcí v území kraje.

Výše podpory:
 » neuvedena

Termíny pro předkládání žádostí:
 » do 31. 12. 2014 

Bližší informace:
http://dotace.plzensky-kraj.cz/

Finanční podpora výstavby a 
rozšiřování metropolitních sítí 
v Plzeňském kraji 2014

Vyhlašovatel: 
Plzeňský kraj

Podporované aktivity:
 » Finanční podpora výstavby a rozšiřování 

metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2014

Oprávnění žadatelé:
 » obec

Výše podpory:
 » Minimální výše poskytnuté dotace je 40 000 Kč. 

 » Maximální výše poskytnuté dotace je 600 000 Kč 

Termíny pro předkládání žádostí:
 » do 25. 4. 2014 
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Bližší informace:
http://dotace.plzensky-kraj.cz/GrantTitleDetail.
aspx?id=d9f03410-b500-4f68-9f7c-65ebe103141d

Podpora vzdělávání lékařů 2014

Vyhlašovatel: 
Plzeňský kraj

Podporované aktivity:
 » Cílem dotačního titulu je podpořit další vzdělávání lékařů 

a zvyšování jejich kvalifikace formou zahraničních stáží. 
Získávání nových znalostí, dovedností a inovativních 
řešení v oblasti medicíny by mělo přispět k celkovému 
zvyšování kvality zdravotnické péče v Plzeňském kraji.

Oprávnění žadatelé:
 » Žadatel o dotaci musí mít ukončené vysokoškolské 

vzdělání v magisterském studijním programu v oboru 
všeobecné lékařství na lékařské fakultě v České republice. 
Musí být zaměstnancem zdravotnické záchranné služby 
nebo lůžkového zdravotnického zařízení na území 
Plzeňského kraje (nejlépe zdravotnického zařízení, 
jehož zakladatelem je Plzeňský kraj) na pozici lékaře.

Výše podpory:
 » neuvedena

Termíny pro předkládání žádostí:
 » do 30. 5. 2014 

Bližší informace:
http://dotace.plzensky-kraj.cz/

Aktualizováno!

Kraj Vysočina

Bezpečná silnice 2014

Vyhlašovatel:
Kraj Vysočina

Podporované aktivity:
 » Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit  

spolufinancování při instalaci nových nebo obnově  
stávajících technických prostředků a opatření snižující  
nepřiměřenou rychlost 2 a zvyšující bezpečnost 
silničního provozu ve městech a v obcích na 
silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina.

Technickými prostředky jsou: 

Podprogram A: 

 » Osvětlení nových nebo stávajících přechodů pro 
chodce (přechody v místě zvýšeného pohybu 
chodců) na silnicích I., II. a III. třídy. 

Podprogram B: 

 » Dodávka, instalace a zprovoznění nových 
dynamických zpomalovacích systémů. 

 » Modernizace stávajících dynamických 
zpomalovacích systémů. 

Oprávnění žadatelé:
 » Města, městyse a obce na území Kraje Vysočina

Výše podpory:

Podprogram A 

 » Minimální výše finančních prostředků 
poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč, 
maximální výše dotace je 150 000 Kč. 

Podprogram B 

 » Minimální výše finančních prostředků 
poskytnutých na jeden projekt je 50 000 Kč, 
maximální výše dotace je 250 000 Kč.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » 30. 4. 2014

Bližší informace:
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Informační a komunikační technologie

Vyhlašovatel:
Kraj Vysočina

Podporované aktivity:
 » Účelem poskytovaných finančních prostředků je 

zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu a 
zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina.
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Zaměření jednotlivých titulů programu:

Titul A: Webové stránky 

 » Pokročilejší formy webů a používaných technologií se 
zaměřením na nadstavby a vylepšení (např. web 2.0, 
vkládání dynamických prvků, redakční systémy, užití 
aplikací informujících o agendách, zvýšení dostupnosti 
stránek pro postižené občany, externí / interní sekce, 
marketingové nástroje, interaktivní procházky, 
podpora Web 2.0 a HTML 5, integrace sociálních sítí, 
GIS, propojení s informačními systémy veejné správy, 
podpora mobilních zařízení, atd.), podpora souladu se 
standardem W3C a BFW (podpora pro nevidomé).

 » Všechny podpořené stránky musí splňovat 
požadavky vyplývající ze zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Titul B: Bezpečnost a archivace dat 

 » Zvýšení úrovně bezpečnosti ICT pomocí HW / SW / 
organizačních opatření, podpořena budou konkrétní 
opatření v oblasti antivirové a antispamové ochrany, 
aktualizace OS, síťová bezpečnost (firewally, IDS systémy, 
IPS, NAC a DLP – zejména v centralizovaném serverovém 
řešení), archivace a zálohování dat (HW a SW pro 
kontinuální zálohování popř. replikaci dat, zálohovací 
systémy apod.) a vnitřní síťová bezpečnost (centrální 
routery na lokálních sítích řešící bezpečnostní politiku 
na interní LAN síti, NAC, techniky AAA, zabezpečení 
Wifi sítí) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. 
V oblasti archivace dat budou také podpořeny aktivity 
vedoucí ke zvýšení ochrany duševního vlastnictví 
nebo kulturního dědictví formou digitalizace a 
dlouhodobé elektronické archivace a ukládání dat.

Titul C: Virtualizace 

 » Serverová a desktopová virtualizace – VDI, 
centralizovaný dedikovaný HW pro virtualizaci, 
HA a site recovery řešení. Cílem opatření musí být 
centralizace a zvýšení efektivity využití HW popř. 
prodloužení živostnosti HW a cyklů obnovy.

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 

Titul D: Vzdělávání v oblasti ICT 

 » Zvýšení úrovně vzdělanosti v oblasti ICT (úroveň 
uživatelská i odborná), podpora projektů zaměřených 
na vzdělávání znevýhodněných skupin (řešení 
tzv. digital divide). V rámci programu nebudou 
podporovány komerční prezentace firem.

Oprávnění žadatelé:

Titul A: Webové stránky + Titul D: Vzdělávání  
v oblasti ICT:

 » Obce Kraje Vysočina (obec, městys, město).

 » Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina založené 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 » Organizace zřizované samosprávami v Kraji Vysočina  
(příspěvkové organizace kraje, příspěvkové organizace  
obcí Kraje Vysočina).

 » Nestátní neziskové organizace se sídlem v Kraji Vysočina.

Titul B: Bezpečnost a archivace 
dat + Titul C: Virtualizace:

 » Obce Kraje Vysočina (obec, městys, město).

 » Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina založené 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 » Organizace zřizované samosprávami v Kraji Vysočina  
(příspěvkové organizace kraje, příspěvkové organizace  
obcí Kraje Vysočina).

Výše podpory:
minimální 
výše dotace

maximální 
výše dotace

Titul A - 
Webové 
stránky

5 000 Kč 20 000 Kč

Titul B - 
Bezpečnost

10 000 Kč 100 000 Kč

Titul C - 
Virtualizace

10 000 Kč 150 000 Kč

Titul D - 
Vzdělávání

10 000 Kč 50 000 Kč

Termíny pro předkládání žádostí:
 » 18. 4. 2014

Bližší informace:
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Infrastruktura ICT 2014

Vyhlašovatel:
Kraj Vysočina

Podporované aktivity:
 » Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit  

spolufinancování vytváření základní komunikační 
infrastruktury a při jejím dalším rozvoji.

 » Cílem programu je rozšíření a zkvalitnění dostupnosti 
digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to  
s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených 
vysokorychlostních sítí), pokrytí míst s nedostatečnou 
dostupností internetu, zlepšení rychlosti a kvality přístupu 
k internetu a zlepšení dostupnosti služeb mobilních sítí 
prostřednictvím zlepšení dostupnosti signálu GSM.

 » Veškeré aktivity realizované v rámci tohoto 
grantového programu nesmí mít negativní 
vliv na volnou soutěž a tržní prostředí.

Oprávnění žadatelé:
 » Obce Kraje Vysočina (obec, městys, město)

 » Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina založené 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 » Organizace zřizované samosprávami v Kraji Vysočina  
(příspěvkové organizace kraje, příspěvkové 
organizace obcí Kraje Vysočina)
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Výše podpory:
 » Minimální výše finančních prostředků poskytnutých  

na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše  
dotace je 250 000 Kč.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » 2. 5. 2014

Bližší informace:
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Infrastruktura ICT 2014

Vyhlašovatel:
Kraj Vysočina

Podporované aktivity:
 » Cílem programu je rozšíření a zkvalitnění dostupnosti 

digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a 
to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených 
vysokorychlostních sítí), pokrytí míst s nedostatečnou 
dostupností internetu, zlepšení rychlosti a kvality přístupu 
k internetu a zlepšení dostupnosti služeb mobilních sítí 
prostřednictvím zlepšení dostupnosti signálu GSM.

 » Veškeré aktivity realizované v rámci tohoto 
grantového programu nesmí mít negativní 
vliv na volnou soutěž a tržní prostředí.

Oprávnění žadatelé:
 » obce Kraje Vysočina (obec, městys, město)

 » svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina založené 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 » organizace zřizované samosprávami v Kraji 
Vysočina (příspěvkové organizace kraje, 
příspěvkové organizace obcí Kraje Vysočina)

Výše podpory:
 » Minimální výše finančních prostředků 

poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč, 
maximální výše dotace je 250 000 Kč.

 »

 » Minimální podíl příjemce dotace: 40 
% celkových nákladů projektu.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » 2. 5. 2014

Bližší informace:
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace

Postupové soutěže 2014

Vyhlašovatel: 
Kraj Vysočina

Podporované aktivity:
V rámci celkových nákladů lze hradit pouze tyto neinvestiční 
náklady prokazatelně související s postupovou soutěží:

 » a) náklady na dopravu účastníků soutěže

 » b) náklady na ubytování a stravné 
účastníků po dobu soutěže

 » c) náklady na porotce, rozhodčí a lektory

 » d) náklady na provozní a organizační 
zajištění soutěže (nájem atd.)

 » e) náklady na propagaci soutěže, tiskové 
materiály, webové prezentace

 » f) nákup materiálu a služeb

 » g) odměny (ceny) pro soutěžící účastníky

Oprávnění žadatelé:
 » právnickým osobám vykonávajícím činnost 

školy nebo školského zařízení, NNO

Výše podpory:
 » Pořadateli krajského kola postupové soutěže může být  

poskytnuta dotace ve výši od 4 000 Kč do 20 000 Kč.

 » Pořadateli vyššího kola postupové soutěže může být  
poskytnuta dotace ve výši od 4 000 Kč do 40 000 Kč.

 » Dotace může činit zároveň maximálně 40% z celkových  
prokázaných nákladů soutěže

Termíny pro předkládání žádostí:
 » Do 31. 10. 2014 
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Bližší informace:
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Pravidla RK - postupové soutěže 2014

Vyhlašovatel: 
Kraj Vysočina

Podporované aktivity:
 » Účelem dotace je podpořit talentované sportovce 

při reprezentaci Kraje Vysočina na mistrovství 
Evropy a světa ve všech sportovních disciplínách.

 » Nominace na mistrovství musí probíhat ve spolupráci 
s příslušným sportovním svazem; oficiální svazové 
nominace a propozice mistrovství nebo jejich 
překlad jsou povinnou přílohou žádosti o dotaci. 
Propozice mistrovství musejí být potvrzené 
příslušným republikovým sportovním svazem.

 » V rámci celkových nákladů lze hradit pouze 
tyto neinvestiční náklady prokazatelně 
související s účastí na mistrovství:

 » a) náklady na dopravu na mistrovství 
a zpět (včetně pojištění osob),

 » b) náklady na ubytování a stravné,

 » c) náklady na startovné na mistrovství,

Oprávnění žadatelé:
Dotace může být poskytnuta:

 » a) právnickým osobám vykonávajícím činnost školy 
nebo školskému zařízení bez ohledu na zřizovatele 
(finanční prostředky příspěvkovým organizacím 
zřizovaných krajem jsou poskytovány jako příspěvek 
na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, o které je oprávněna 
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada 
kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce),

 » b) NNO působícím v oblasti sportu a tělesné 
výchovy (sportovní činnost je činností hlavní) 
založených podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, které mají sídlo v Kraji Vysočina,

 » NNO působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy 
(sportovní činnost je činností hlavní) založených 
podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech, které mají sídlo v Kraji Vysočina.

Výše podpory:
 » U jednotlivců může dotace činit nejméně 

3.000 Kč a nejvýše 25.000 Kč.

 » U kolektivů či výprav může dotace činit nejméně  
3.000 Kč a nejvýše 40.000 Kč.

 » U jednotlivců i kolektivů může dotace činit zároveň 
maximálně 40% z celkových prokázaných uznatelných 
nákladů. Dotace bude poukázána bankovním převodem 
na číslo účtu uvedené v žádosti po předložení a 
schválení vyúčtování. V případě vyúčtování nižší 
částky než ve schváleném rozpočtu žádosti, může 
kraj úměrně pokrátit výši dotace tak, aby byla 
dodržena maximální spoluúčast kraje ve výši 40 %.

 » Každý sportovní oddíl v rámci žadatele si může 
požádat maximálně o 100.000 Kč v kalendářním 
roce. Každý příjemce (dle čl. 2) si může v kalendářním 
roce požádat maximálně o 100 000 Kč.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » do 30. 10. 2014 

Bližší informace:
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Pravidla RK - pořádání mistrovství ČR,  
Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách

Vyhlašovatel: 
Kraj Vysočina

Podporované aktivity:
 » Účelem dotace je podpořit pořádání oficiálních mistrovství 

ve sportovních disciplínách na území Kraje Vysočina.

 » Mistrovství musí probíhat ve spolupráci s příslušným 
sportovním svazem na území Kraje Vysočina a oficiální 
propozice (potvrzené republikovým sportovním svazem) 
mistrovství jsou povinnou přílohou žádosti o dotaci. 

 » V rámci celkových nákladů lze hradit pouze tyto  
neinvestiční náklady prokazatelně 
související s pořádáním mistrovství:

 » a) náklady na dopravu,

 » b) náklady na ubytování a stravné 
účastníků po dobu mistrovství

 » c) náklady na rozhodčí,

 » d) náklady na provozní zajištění 
mistrovství (nájem atd.)

 » e) náklady na propagaci mistrovství, 
tiskové materiály, webové prezentace

 » f) nákup materiálu a služeb

 » g) odměny pro účastníky

Oprávnění žadatelé:
Dotace může být poskytnuta:

 » a) právnických osobám vykonávajícím činnost školy 
nebo školskému zařízení bez ohledu na zřizovatele, 
(finanční prostředky příspěvkovým organizacím 
zřizovaných krajem jsou poskytovány jako příspěvek 
na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, o které je oprávněna 
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada 
kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce),
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 » b) NNO působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy 
(sportovní činnost je činností hlavní) založené podle 
zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

 » NNO působícím v oblasti sportu a tělesné 
výchovy (sportovní činnost je činností hlavní) 
založené podle zákona 248/1995 Sb., o 
obecně prospěšných společnostech

Výše podpory:
 » Výše dotace může činit nejméně 5.000 Kč –  

a nejvýše 50.000 Kč.

 » Dotace může činit zároveň maximálně 50% z celkových 
prokázaných nákladů mistrovství. Dotace bude 
poukázána bankovním převodem na číslo účtu uvedené 
v žádosti po předložení a schválení vyúčtování. V případě 
vyúčtování nižší částky než je ve schváleném rozpočtu 
žádosti, může kraj úměrně pokrátit výši dotace tak, aby 
byla dodržena maximální spoluúčast kraje ve výši 50 %.

 »  
Každý sportovní oddíl v rámci žadatele si může v 
kalendářním roce požádat maximálně o 100 000 Kč.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » do 30. 10. 2014 

Bližší informace:
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Pravidla RK - dofinancování 
evropských projektů

Vyhlašovatel: 
Kraj Vysočina

Podporované aktivity:

Program celoživotního učení 
(programová fáze 2007–2013) 

 » Comenius 

 » Projekty partnerství škol 

 » Erasmus 

 » Mobility studentů 

 » Mobility zaměstnanců 

 » Leonardo da Vinci 

 » Mobility osob  

 » Grundtvig 

 » Projekty partnerství 

 » Projekty eTwinning, které získaly eTwinning 
Quality Label na národní i 

 » evropské úrovni. 

 

 Mládež v akci (programová fáze 2007–2013) 

 » Akce 1 – Mládež pro Evropu 

 » 1.1 Výměny mládeže 

 » 1.2 Iniciativy mládeže 

 » 1.3 Projekty participativní demokracie 

 » Akce 3 – Mládež ve světě 

 » 3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi 

 » Akce 4 – Systémy na podporu mládeže 

 » 4.3 Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží – 

 » Ověřovací návštěvy, Hodnotící setkání, Aktivita zaměřená 
na vytváření kontaktů, Seminář, Školící kurz, Vytváření sítí 

 

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce 
Rakousko – Česká republika 2007– 2013 

Prioritní osa 1/Oblast podpory 3 Rozvoj lidských 
zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace 

Oprávnění žadatelé:

Dotace může být poskytnuta: 

 » a) Právnickým osobám vykonávajícím činnost školy  
nebo školského zařízení (bez ohledu na zřizovatele) podle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  
(školský zákon), (finanční prostředky příspěvkovým 
organizacím zřizovaných krajem jsou poskytovány jako 
příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o které je 
oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm.  
i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada  
kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce).

 » b) NNO založené podle zákona 83/1990 Sb.,  
o sdružování občanů.

 » c) NNO založené podle zákona 248/1995 Sb.,  
o obecně prospěšných společnostech.

 » d) Náboženské a církevní instituce založené podle  
zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a 
náboženských společnostech.

Výše podpory:
 » Výše dotace poskytnuté jednomu žadateli může činit  

maximálně 50 000 Kč za jeden kalendářní rok. 

 » Dotace může činit zároveň maximálně 20 % z celkového  
rozpočtu projektu a zdroje financování projektu 
musí zahrnovat vlastní podíl žadatele. 

Termíny pro předkládání žádostí:
 » do 30. 11. 2014 

Bližší informace:
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
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Bližší informace:
http://www.kr-zlinsky.cz/prispevek-na-uhradu-zvysenych-
nakladu-spojenych-s-vyhotovenim-digitalni-formy-dat-
lesniho-hospodarskeho-planu-pro-ucely-statni-spravy-
lesu-dle-prilohy-c-9-k-zakonu-c-504-2012-sb-o-statnim-
rozpoctu-cr-na-rok-2013-viz-bod-h--cl-2222.html

Aktualizováno!

Karlovarský kraj 

Vyhlašovatel:
Karlovarský kraj

Podporované aktivity:
 » Cílem poskytnutí příspěvku je podpora škol a školských 

zařízení , které jsou realizátorem preventivních programů.

 » Zaměření projektů, které mají vztah ke vzdělávacím 
aktivitám, musí být v souladu s příslušnými rámcovými 
vzdělávacími programy a školními vzdělávacími programy. 
Priority specifické primární prevence jsou zejména:

 » a) projekty specifické primární prevence (všeobecné)

 » b) specifická primární prevence pro 
rizikovou skupinu dětí a mládeře

 » c) vzdělávacací projekty a aktivity v oblasti 
specifické primární prevence

 » d) proejtky zaměřené na podporu práce školních 
metodiků prevence a metodiků prevence 
pracujících v pedagogicko-psycholoické poradně.

 » e) projekty zaměřené na podporu týmové 
spolupráce pedagogického sboru v oblasti 
specifické primární prevence

 » f) projekty zaměřené na práci se 
skupinami zákonných zástupců

Bližší informace:
http://w ww.kr-zlinsky.cz/poskytovani-financnich-
prispevku-na-hospodareni-v-lesich-na-uzemi-zlinskeho-
kraje-a-zpusob-jejich-vyuziti-2013-2019--cl-2065.html

Příspěvek na úhradu zvýšených 
nákladů spojených s vyhotovením 
digitální formy dat lesního 
hospodářského plánu pro účely státní 
správy lesů dle přílohy č. 9 k zákonu  
č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu 
ČR na rok 2013 (viz bod H)

Vyhlašovatel:
Zlínský kraj

Oprávnění žadatelé:
 » Vlastník lesa nebo nájemce

Podporované aktivity:
 » Vyhotovení digitální formy plánu v souladu s platným 

informačním standardem lesního hospodářství (ISLH).

Výše podpory:
 » Skutečně vynaložené přímé náklady dle předložených  

faktur, maximálně však do výše 300 Kč na 1 hektar.

 » Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty,  
uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » Do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu  

vlastníkovi lesa.

Aktualizováno!

Zlínský kraj

Poskytování finančních příspěvků  
na hospodaření v lesích na území  
Zlínského kraje a způsob jejich využití  
(2013-2019)

Vyhlašovatel:
Zlínský kraj

Oprávnění žadatelé:
 » Vlastník lesa nebo nebo osoba, na kterou se podle  

zvláštního právního předpisu vztahují práva  
a povinnosti vlastníka lesa.

Podporované aktivity:
 » a) Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.

 » b) Ekologické a k přírodě šetrné technologie (mimo  
vyklizování nebo přibližování dříví koněm  
v lesním porostu).

Výše podpory:
 » neuvedena

Termíny pro předkládání žádostí:
 » a) Na přirozenou obnovu a zajištění lesních 

porostů do 30. června běžného roku.

 » b) V ostatních případech do 3 měsíců po splnění  
předmětu příspěvku.
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Výše podpory:
 » O poskytnutí příspěvku a jeho konkrétní výši 

rozhoduje v souladu se zákonem o krajích na základě 
doporučení komise rada kraje nebo na návrh rady 
kraje Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » Žádost podle odst. 1 tohoto článku musí být doručena 

do 31. 10. roku, po kterém následuje rok realizace 
projektu (pokud tento den připadne na den pracovního 
volna, ještě první následující pracovní den).

Bližší informace:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/
dotaceKK/seznam-prispevku/volnocas.aspx

Finanční příspěvky na hospodaření v 
lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Vyhlašovatel:
Karlovarský kraj

Podporované aktivity:

A - obnova lesů poškozených imisemi:

a) přirozená obnova, 

b) umělá obnova sadbou - první, 

c) umělá obnova sadbou - opakovaná, 

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění 
(ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým), 

e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 
180 cm za účelem zajištění lesních porostů, nebo 
jejich částí s plošným zastoupením melioračních 
a zpevňujících dřevin 80 % a vyšším, 

f) hnojení lesních porostů. 

Příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu 
lze použít zejména pro tyto účely:

 » a) mimořádné sportovní akce neziskového charakteru, 
které mají regionální  
a nadregionální význam,

 » b) podpora činnosti tréninkových center pro mládež,

 » c) podpora sportovních svazů vysílajících účastníky na 
Hry letních a zimních olympiád dětí a mládeže ČR,

 » d) podpora celoroční sportovní činnosti mládeže, 

 » e) podpora akcí neziskového charakteru podporujících 
rozvoj amatérského sportu na území kraje;

 » volnočasových aktivit dětí a mládeže;

 »  příspěvek v oblasti volnočasových aktivit 
lze použít zejména pro tyto účely:

 » a) podpora celoroční činnosti Krajské rady dětí a mládeže,

 » b) podpora celoroční činnosti 
informačních center pro mládež,

 » c) podpora činnosti organizací a sdružení 
pracujících s dětmi a mládeží do 26 let,

 » d) podpora akcí neziskového charakteru nestátních 
neziskových organizací  
a sdružení pracujících s dětmi a mládeží 
do 26 let na území kraje.

Příspěvky se poskytují zejména k podpoře 
realizace projektů, které:
 » mají nadregionální a regionální význam,

 » zahrnují aktivity, na kterých má kraj zájem,

 » významně prezentují kraj a výrazně 
zvyšují povědomí veřejnosti o kraji,

 » není možno je realizovat z běžných 
provozních prostředků žadatele.

Oprávnění žadatelé:
 » Příspěvek se poskytuje právnickým osobám vykonávajícím 

činnost škol a školských zařízení v územní působnosti 
kraje zapsaných v rejstříku a školských zařízení

Výše podpory:
 » Neuvedeno

Termíny pro předkládání žádostí:
 » Do 30. 4. 2014

Bližší informace:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/
dotaceKK/seznam-prispevku/primprevence.aspx

PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ 
Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE 
na podporu sportovních aktivit  
a volnočasových aktivit dětí 
a mládeže - ODBOR ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vyhlašovatel:
Karlovarský kraj

Podporované aktivity:
Příspěvky se v souladu se zákonem o krajích poskytují 
žadatelům mimo územně samosprávných celků a jimi 
zřizovaných organizací k podpoře projektů v oblasti:

 » tělovýchovy a sportu.
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Výše podpory:
 » Neuvedeno

Termíny pro předkládání žádostí:
 » Do 30. 4. 2014

Bližší informace:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/
dotaceKK/seznam-prispevku/primprevence.aspx

Podpora rozvoje cyklistické 
infrastruktury v Karlovarském kraji

Vyhlašovatel:
Karlovarský kraj

Podporované aktivity:
Podpora projektů směřuje k budování cyklistických stezek 
a tras, které vytvoří základní systém kraje, přípravu studií, 
rozvojových materiálů a projektové přípravy pro projekty. 
V rámci programu budou podporovány zejména tyto aktivity:

 » a) vypracování studií, rozvojových dokumentů a 
projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu 
řízení, projektové dokumentace pro značení 
tras, směřujících k realizaci nových projektů,

 » b) budování nových cyklistických komunikací 
a doprovodné infrastruktury,

 » c) budování areálů pro netradiční formy cykloturistiky 
neboli tzv. „adrenalinové cykloprodukty“.  

Poskytování příspěvků z rozpočtu 
Karlovarského kraje na podporu 
aktivit v oblasti prevence rizikového 
chování u dětí a mládeže

Vyhlašovatel:
Karlovarský kraj

Podporované aktivity:
 » Cílem poskytnutí příspěvku je podpora škol a školských 

zařízení , které jsou realizátorem preventivních programů.

 » Zaměření projektů, které mají vztah ke vzdělávacím 
aktivitám, musí být v souladu s příslušnými rámcovými 
vzdělávacími programy a školními vzdělávacími programy. 
Priority specifické primární prevence jsou zejména:

 » a) projekty specifické primární prevence (všeobecné)

 » b) specifická primární prevence pro 
rizikovou skupinu dětí a mládeře

 » c) vzdělávací projekty a aktivity v oblasti 
specifické primární prevence

 » d) projekty zaměřené na podporu práce školních 
metodiků prevence a metodiků prevence 
pracujících v pedagogicko-psycholoické poradně.

 » e) projekty zaměřené na podporu týmové 
spolupráce pedagogického sboru v oblasti 
specifické primární prevence

 » f) projekty zaměřené na práci se 
skupinami zákonných zástupců

Oprávnění žadatelé:
 » Příspěvek se poskytuje právnickým osobám vykonávajícím 

činnost škol a školských zařízení v územní působnosti 
kraje zapsaných v rejstříku a školských zařízení

B - obnova, zajištění a výchova lesních porostů, 

D - ekologické a k přírodě šetrné technologie,

Oprávnění žadatelé:
 » Žadatelem o příspěvek na dotační titul A, B, D je vlastník 

lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního 
předpisu2 vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. 

Výše podpory:
 » Podrobnější informace o výši dotaci lze 

naleznout na níže uvedeném odkazu.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » Termín pro podání žádosti: do 30. 11. běžného 

roku, přičemž žádost o poskytnutí příspěvku 
se vztahuje k roku následujícímu

Bližší informace:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/
dotaceKK/seznam-prispevku/prispevky.aspx

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Oprávnění žadatelé:
 » Příspěvky mohou být v souladu se zákonem o krajích 

poskytnuty obcím, mikroregionům1 a příspěvkovým 
organizacím kraje a příspěvkovým organizacím 
obcí  k podpoře úhrady nákladů spojených s akcí 
spočívající v realizaci projektu „Podpora rozvoje 
cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ .

Výše podpory:
Příspěvek se poskytuje jednorázově na realizaci 
projektu. Výše příspěvku na jeden projekt a 
příslušný kalendářní rok se stanovuje takto:

a) u neinvestičních aktivit dle čl. II. odst. 3 písm. a): 

 » finanční příspěvek ve výši max. 75 % celkových 
nákladů, maximálně však 200.000,- Kč, tyto 
podmínky musí být splněny současně, 

 » výše dotace se zaokrouhluje na celé tisíce,

b) u investičních aktivit dle čl. II. odst. 3 písm. b) a c):

 » finanční příspěvek ve výši max. 50 % celkových 
nákladů (vlastní podíl žadatele musí činit 
minimálně 10 % celkových nákladů projektu), 

 » výše dotace se zaokrouhluje na celé tisíce.

Termíny pro předkládání žádostí:
 » Zájemci mohou podávat žádosti do 30.4. 2014.

Bližší informace:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/
dotaceKK/seznam-prispevku/cyklo.aspx

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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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:
1)  Nákup, výstavba, rozvoj a rekonstrukce výrobních areálů 
2)  Pořízení moderních výrobních strojů a zařízení do stávajících  

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

objektů, výměna rozvodů a energetických zařízení)
4)  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: 
1)  Výstavba a modernizace zázemí pro volnočasové aktivity a 

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

4)  Propagace aktivit a služeb v oblasti cestovního ruchu

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

a atraktivity veřejné dopravy

BLIŽŠÍ INFORMACE:  www.asistencnicentrum.cz 
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