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Výbor pro regionální rozvoj

1. Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

cílem informačního zpravodaje, jehož páté 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
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2. Informace 
z Evropského 
parlamentu
 
 
Vážení čtenáři, 

tyto řádky Vám píši v průběhu třetího dubnového týdne, 
tedy ve dnech plenárního zasedání Evropského parlamentu 
ve Štrasburku, během něhož budou europoslanci debatovat  
a rovněž hlasovat o důležitých tématech jako je kontroverzní  
dohoda mezi EU a Spojenými státy o předávání údajů  
v letecké transatlantické dopravě. Na základě ní by měly  
letecké společnosti za povinnost předávat orgánům USA  
19 druhů osobních údajů cestujícího. Dále  je na programu  
vnitro-unijní opatření pro nastavení efektivního boje proti  
daňovým únikům v EU, zajištění sociální ochrany a práv  
zaměstnanců,  zdanění energií či  pokračování neutuchající  
debaty o finanční krizi a nestability některých  
členských států. 

V tomto týdnu proběhne také hlasování o zprávě Výboru 
REGI portugalského křesťanského demokrata Nuno Teixeiry  
o úloze politiky soudržnosti v nejvzdálenějších regionech 
Evropské unie v souvislosti se strategií Evropa 2020. Má být  
vyčleněno cca 0,9 miliardy eur pro financování výzkumu  
životního prostředí a léčiv v místech jako jsou Francouzská  
Guayana, Guadeloupe, Azory, Kanárské ostrovy, Réunion,  
Martinique, Madeira. 

Věřím, že jejich geografická a geologická rozmanitost 
i unikátní ekosystémy jsou výbornými devizami těchto 
odlehlých míst k výstavbě laboratoří a výzkumných center  
z různých oborů. Nicméně v praxi to pro nás znamená,  
že méně rozvinuté země členských států z převážně Střední  
a Východní Evropy přijdou o nemalou část financí z balíčku  
evropských fondů. 

Výbor pro regionální rozvoj zasedá až koncem měsíce dubna, 
tudíž se o nové poznatky o aktuálním dění s Vámi podělím 
až v následujícím čísle toho magazínu.  Je ale zcela zřejmé, 
že hlavní náplní jednání ve výboru bude již delší dobu 
probíhající debata na téma  8 návrhů nařízení (legislativního 
balíčku Evropské komise) týkající se budoucnosti regionální 
politiky v letech 2014-2020. Tato nařízení mají upravit fondy 
a nástroje kohezní politiky ke zvýšení efektivity využití 
unijních finanční prostředků, zajistit lepší provázanost fondů  
a v neposlední řadě posílit plnění cílů “Evropa 2020”. Prvním  
z osmi legislativních návrhů Evropské komise je obecné 
nařízení č. COM(2011) 615 pro politiku soudržnosti 2014-
2020, které je rozděleno do dvou částí. První část se týká 
společných pravidel pro Evropský fond pro regionální rozvoj 
(EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)  
a budoucí Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). Druhá  
část upravuje ustanovení pro EFRR, ESF a Fond soudržnosti, 
za jejichž pomocí se uskutečňují cíle politiky soudržnosti. 
Hlavní zamyšlené změny jsou např.  Smlouva o partnerství, 
podmíněnost & výkonnost, tj. zavedení podmínek ex ante,  
ex post a výkonnostní rezervy, makroekonomická 
podmíněnost, zavedení nové kategorie regionů, 
zjednodušení řízení fondů, zvýšení absorpční kapacity fondů,  
možnost křížového financování z ERDF, ESF a Fondu 
soudržnosti. Celé znění návrhu naleznete ZDE.*

Pozice ČR k chystaným návrhům. Vláda uložila ministru pro 
místní rozvoj  vypracovat  návrhy národních rozvojových 
priorit a dalšího postupu připrav ČR pro efektivní čerpání 
evropských fondů po roce 2013, tyto předložit vládě 
nejpozději do 30. 4. 2012. Usnesení vlády České republiky 
ze dne 31. 7. 2011 k souhrnnému návrhu zaměření budoucí 
kohezní politiky Evropské unie po roce 2013 v podmínkách 
České republiky, obsahujícímu i návrh rozvojových priorit pro 
čerpání fondů Evropské unie po roce 2013 naleznete ZDE.*

V minulém čísle jsem s  Vámi sdílel své poznatky  
o aktuálním čerpání evropských peněz v České republice, 
kdy jsem kromě svého názoru na příčinu “nefungování” 
systému konstatoval, že situace je tristní. Dovolte mi dnes  
opravit slovíčko tristní na tragické. Po problémech v rezortu  
školství je nyní dle dostupných informací ohroženo celkem 
33 miliard korun z eurofondů. Dnes zprávy uvádějí, že resort  
dopravy je na tom ještě hůř, než bylo školství. 

Nabízí se zde otázka, zda existuje ministerstvo, které na tom  
není ještě o něco hůře? Některé zdroje uvádějí, že kvůli 
vzniklým chybám přijde Česká republika  zhruba o 15 miliard  
korun z evropských peněz. Sám sebe se ptám, zda vláda při 
těchto ohromných ztrátách plynoucích z nekompetentního 
jednání udrží vyrovnaný rozpočet, anebo bude tyto ztráty 
příjmů z  Evropské unie  požadovat po občanech naší 
republiky ve formě nově zavedených daní? Myslím, že 
odpovědi na veškeré nezodpovězené otázky nám budou 
sděleny již brzy. Jen nás přijdou nesmírně draho. 

Drazí čtenáři a žadatelé dotačních titulů, přeji Vám hodně 
úspěchů při realizacích Vašich plánů a brzy na shledanou.

Richard Falbr

*http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/
regulation/general/general_proposal_cs.pdf

*http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.
nsf/0/3C49F37A002BD5DBC12579040032E2F3/
$FILE/650%20uv110831.0650.pdf
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4. Strukturální fondy  
pro nové období 
2007-2013

4.1. Úvod problematiky  
SF EU

4.1.1. Co jsou fondy 
Evropské unie? 

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

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

4.1.2. Kdo může 
žádat o peníze? 

Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, 
podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové 
organizace, školy, výzkumná centra a další.  

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013

4.1.3. 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. 

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 

»

»

»

»

»

»

»

»
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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  

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, Norko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island,  
kandidátská státy EU) 

OP Meziregionální spolupráce (všechny členské státy)

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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. 

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 
   

»

»

»

»

»

»

»

»

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

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

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

Konkurenceschopný podnikatelský sektor 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Vzdělávání 

Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013



66 7Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

4.4. Regionální 
operační programy
Regionální operační programy navazují na systém 
sektorových programů a své podpory směřují k řešení  
problémů vázaných na konkrétní region ČR. Podporují tak  
využití potenciálu daného území a přispívají k jeho  
vyváženému rozvoji.

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

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

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

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

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

»

»

»

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

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

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

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

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

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

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

Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem  
a efektivním využitím svého inovačního potenciálu. 

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.

»

»

»

»

»

»

»

»

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013
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4.6. Evropská územní 
spolupráce

4.6.1. Od iniciativy ES Interreg  
k Cíli 3  

ESPON 2013 

INTERACT II 

OP Meziregionální spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko  

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

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

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

 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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

ČR - Sasko 

ČR - Bavorsko 

ČR - Rakousko 

ČR - Slovensko 

ČR - Polsko 

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

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

cestovního ruchu v příhraničí. 

�. Posilování dostupnosti dopravy a informačních  
a komunikačních sítí. 

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

�. Rozvoje měst a venkova. 

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

Řídicím orgánem operačních programů přeshraniční 
spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

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 
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5. Dotační programy 
pro rozvoj podnikání 

5.1. Dotační programy 
a příležitosti 

5.1.1. Aktuální | květen 2012

Investiční pobídky pro sektor  
zpracovatelského průmyslu 
Na základě Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

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

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Investice spojené se zavedením nové nebo rozšířením  
stávající výroby.  

Minimálně 60 % celkové investice musí směřovat  
do nového strojního zařízení.

Základní podmínky:
Podnikatelský subjekt působící v oblasti 
zpracovatelského průmyslu.

Minimální výše investice od 50 mil. do 100 mil. Kč  
dle regionu  realizace projektu. 

»

»

»

»

Minimálně 60 % z celkové investice musí směřovat 
do pořízení nového strojního vybavení.

Žadatel musí mít v době podání žádosti zajištěné zdroje 
financování s tím, že minimálně 50 % z hodnoty minimální 
výše investice musí financovat z vlastních zdrojů.

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

A B C

Minimální výše investice (mil. Kč) 50 60 100

Minimální krytí vlastním kapitálem  
(mil. Kč)

25 30 50

Minimální % investice do nových strojů  
z celkové výše investice

60 60 60

Platnost: 1. 1. - 30. 6. 2012

Další podmínky:
Příjemce nezahájí práce na projektu a nebude přijímat  
nové zaměstnance před vydáním potvrzení o registraci  
záměru ze strany CzechInvestu.

Příjemce pobídek zachová investici po dobu nejméně  
5 let od splnění základních podmínek.

Příjemce hmotné podpory na pracovní místa zachová 
počet nově vytvořených pracovních míst po dobu 
nejméně 5 let ode dne prvního čerpání hmotné podpory.

Výroba bude šetrná k životnímu prostředí.

»

»

»

»

»

»

»
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Regionální mapa veřejné podpory v ČR – maximální  
veřejná podpora:

Praha   0% 

Ostatní regiony  40%

Jihozápad  30 %  

Maximální míra veřejné podpory pro investiční projekty,  
u kterých uznatelné náklady nepřesahují 50 mil. EUR,  
se v případě malých podniků zvyšuje o 20 %  a u středních  
podniků o 10 %. Maximální míra veřejné podpory  
pro investiční projekty, u kterých uznatelné náklady 
přesahují 50 mil. EUR, je upravena Pokyny pro regionální  
podporu 2007-2013.

Maximální míra veřejné podpory pro investiční projekty 
realizované v převážné míře v oborech, které nespadají 
pod kódy DG, DK, DL nebo DM odvětvové klasifikace 
ekonomických činností (OKEČ), činí 75 % maximální míry  
veřejné podpory v jednotlivých regionech.

 

»

»

»

»

»

Maximální míra veřejné podpory dle oborů  
OKEČ průmyslu

100 % hodnoty podpory 75 % hodnoty podpory

DG - Chemický  
          a farmaceutický
DK - Výroba strojů a zařízení
DL - Výroba elektrických             
         a optických přístrojů
DM - Výroba dopravních  
           prostředků

DA - Potravinářský  
         a tabákový
DB, DC - Textilní, oděvní  
                 a kožedělný
DD - Dřevozpracující
DE - Papírenský  
         a polygrafický,   
         vydavatelské činnosti
DF - Koksování, rafinérské  
         zpracování ropy, výroba  
         jaderných paliv,  
         radioaktivních prvku  
         a sloučenin
DH - Gumárenský  
          a plastikářský
DI - Sklářský, keramický  
        a stavební hmoty
DJ - Výroba kovů
DN - Ostatní obory

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Průběžné odevzdávání žádostí.

Současné podmínky jsou platné: 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012

V roce 2012 je očekávána změna podmínek 
programu, a to v souladu s připravovanou 
novelou Zákona o investičních pobídkách. Návrh 
materiálu byl schválen vládou ČR dne 19. 10. 2011 
a postoupen k dalšímu projednání v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky.

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

»

»

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Podpora (typ, max., min): 

I. Sleva na dani z příjmů právnických osob: 

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

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

II. Hmotná podpora vytvářených pracovních míst: 

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

III. Hmotná podpora na školení a rekvalifikace: 

Ve výši 35 % (25 % - velké podniky, 35 % - střední 
podniky, 45 % - malé podniky) nákladů na školení  
a rekvalifikace v regionech nejvíce postižených 
nezaměstnaností (A).

IV. Poskytnutí pozemku vybaveného infrastrukturou  
za zvýhodněnou cenu

V případě podpory z bodu IV. a V. je možné realizovat 
zvýhodněný převod pozemku nebo pozemku vybaveného  
infrastrukturou vlastněného státem, nebo jeho 
organizačními složkami (nejčastěji pozemkovým fondem 
ČR) či obcemi, a to v závislosti na souhlasu vlastníků 
pozemku s takovýmto zvýhodněným převodem. 

Za veřejnou podporu je považován rozdíl mezi kupní  
a tržní cenou pozemku.

Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek nesmí  
překročit maximální výši veřejné podpory, jejíž výše je  
vyjádřena procentuálním podílem z investice  
do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  
dle regionální mapy veřejné podpory. Hmotná podpora  
na školení a rekvalifikaci se do maximální výše veřejné 
podpory nezapočítává a má svou vlastní maximální výši.

 

»

»

»

»

»

»
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ICT V PODNICÍCH, Operační 
program podnikání a inovace 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem tohoto programu je podpořit konkurenceschopnost 
malých a středních podniků prostřednictvím kvalitativně  
vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování 
a rozšiřování informačních systémů.

Kdo může žádat:
Malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě  
jdoucí zdaňovací období.

Ekonomická činnost žadatele musí směřovat  
do následujících oblastí: zpracovatelský průmysl, úprava 
odpadů, poštovní a kurýrní činnosti, vydavatelské 
činnosti, výzkum a vývoj v oblasti přírodních  
a technických věd, oblast opravy počítačů a výrobků.

Projekt musí být realizován na území České republiky,  
mimo území hl.m. Prahy.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Zavádění a rozšiřování informačních systémů 
pro zvyšování vnitřní efektivity podniků.

Zavádění a rozšiřování informačních systémů pro 
zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury 
a základního programového vybavení.

Zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji 
nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií.

Zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních 
systémů nebo jeho částí v podnicích. 

»

»

»

»

»

»

»
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Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Hmotný majetek a jeho technické zhodnocení:

HW a sítě  - servery, stacionární a přenosné počítače, 
tiskárny, komunikační a síťová zařízení (vysílače, 
směrovače, přepínače), specializovaná koncová zařízení 
(tablet, scanner, kamera, PDA apod.) a lokální sítě.

Ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT,  
ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware (čtečky  
čárových kódů, čipových karet, komunikační zařízení  
používaná k IP telefonii nebo ke komunikaci  
přes internet).

Nehmotný majetek: 

Software a data (programy a aplikace, licence, nákup dat, 
databází a jejich aktualizace včetně dalších poplatků  
(instalace, maintenance atp.) a nezbytné náklady  
na implementaci (programování, reengineering procesů  
v souvislosti s realizací projektu atp.). 

Práva duševního vlastnictví (externí nákup znalostí,  
postupů nutných k podnikatelské činnosti 
(nepatentované know-how, operativní nebo patentované  
licence na know-how, patenty apod.).

Služby poradců, expertů, studie (max. 50% dotace).

Ostatní služby (Outsourcing - v max. trvání 12 měsíců,  
v režimu de minimis).

Tvorba webových stránek (Max. do výše 150 tis Kč,  
v režimu de minimis).

Povinná publicita.

Specifické podmínky (pokud jsou):
Pouze pro MSP.

Nesmí být realizováno na území hl. města Prahy.

Podpora (typ, max., min): 
Dotace 0,35  - 10 mil. Kč.

Procentuální výše podpory až 60 %.  
(podle mapy intenzity veřejné podpory).

»

»

»

»

»

»
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Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Příjem registračních žádostí: 16. 1. 2012 – 17. 2. 2012
Příjem plných žádostí: 1. 2. 2012 – 15. 5. 2012

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

Školící střediska,  
Operační program podnikání a inovace

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu:
Cílem programu je prostřednictvím zajištění kvalitního 
zázemí pro vzdělávání zvýšit konkurenceschopnost 
podnikatelských subjektů ve vymezených sektorech  
a rovněž i zaměstnatelnost jednotlivců v souladu s potřebami  
vyplývajícími ze zavádění nových technologií a inovací, 
výrobních procesů a postupů, rozšiřování kapacit  
a odborného růstu zaměstnanců ve vztahu k efektivitě  
a kvalitě výroby či služeb. Rozvojem infrastruktury pro RLZ  
bude v rámci potřeb sektorů zajištěno další udržování, 
prohlubování a zvyšování odborných znalostí zaměstnanců  
i zaměstnavatelů, dále pak jejich manažerských, technických,  
jazykových a dalších dovedností.

»

»
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Vhodný žadatel:
Podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti (omezení 
z hlediska CZ-NACE: zpracovatelský průmysl, energetika, 
stavebnictví, aktivity spojené s informačními  
a komunikačními technologiemi, technologické zkoušky 
a analýzy, manipulace s nákladem a skladování, 
architektonické a inženýrské činnosti apod.).

Sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení.

Obecně prospěšné společnosti nebo občanská sdružení.

Sdružení právnických osob nebo podnikatelská, oborová,  
odvětvová nebo profesní komory.

Vzdělávací instituce (mimo systém formálního  
vzdělávání).

Forma a výše podpory:
Forma: nevratná dotace.

Výše podpory: min. 0,5 mil. Kč, max. 100 mil. Kč.

Míra podpory je dána regionální mapou platnou  
pro období 2007-2013 (podporovány všechny regiony  
kromě Prahy).

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení  
a zařízení infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj  
lidských zdrojů podnikatelských subjektů 
ve vybraných sektorech.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
Nákup či úprava nemovitostí.

Výstavba či rekonstrukce objektů.

Technická a dopravní infrastruktura.

Projektová dokumentace.

Školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání.

Školicí programy, software.  

»

»

»

»

»
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Specifika a omezení: 
Výdaje jsou způsobilé nejdříve v den přijatelnosti projektu  
(stanovuje CzechInvest).

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

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

Termín výzvy/uzávěrky: 
Datum vyhlášení výzvy: 1. 5. 2011
Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2011 - 15. 3. 2012
Poskytovatel dotace, z důvodu vysokého počtu 
Registračních žádostí ve II. Výzvě – prodloužení programu  
Školicí střediska, pozastavuje příjem těchto žádostí k datu 
15. 9. 2011. Opětovné spuštění příjmu Registračních 
žádostí bude záviset na alokaci této výzvy  ve vztahu  
k vyhodnoceným projektům.

Příjem plných žádostí: 1. 7. 2011 - 15. 6. 2012

Aktualizováno!

ROZVOJ, Operační program 
podnikání a inovace 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Podpora růstu výkonů a konkurenceschopnosti MSP  
v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí  
ke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím  
i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst.

»
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Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Pořízení nových technologických zařízení s vyššími 
technickými a užitnými parametry, či realizace projektů  
zvyšujících efektivnost procesů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení  
včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které  
nebyly předmětem odpisu.

Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení  
patentových licencí souvisejících s nákupem  
strojů a zařízení.

Specifické podmínky (pokud jsou):
Žadatelem může být pouze malý a střední podnik, který 
má uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.

Aktivity (projekt) žadatele se projevují 
ve zpracovatelském průmyslu.

Projekt žadatele musí být realizován v regionech se 
soustředěnou podporou státu na období 2010 - 2013  
(dle usnesení vlády ze dne 22. 2. 2010):

Strukturálně postižené regiony - okresy Most,  
Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, Karviná,  
Nový Jičín, Sokolov.

Hospodářsky slabé regiony - okresy Tachov, 
Hodonín, Třebíč, Bruntál, Děčín, Jeseník, Přerov, 
Šumperk, Znojmo,  Blansko, Ralsko, Milovice-Mladá.

Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností 
- okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Louny,  
Svitavy, Ostrava-město, Kroměříž, Vsetín; obce 
s rozšířenou působností Ostrov, Frýdlant, Králíky, 
Světlá nad Sázavou, Šternberk, Uničov,  
Valašské Klobouky, Vítkov,

Regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti - okresy  
Litoměřice, Karlovy Vary, Opava, Český Krumlov,  
Nymburk, Olomouc, Příbram, Ždár nad Sázavou,  
Prostějov, Liberec, Břeclav. 

»
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 Podpora (typ, max., min): 
Dotace 1  - 20 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 30 - 40 %. (podle mapy  
intenzity veřejné podpory).

Datum výzvy /uzávěrky: 
Vyhlášení výzvy: 28.3. 2012
Příjem registračních žádostí: 10. - 17. 4. 2012
Příjem plných žádostí: 18. 4. - 30. 6. 2012

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

Aktualizováno!

NEMOVITOSTI,  
Operační program podnikání a inovace 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

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

»

»

»

»

»

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Projekt přípravy zóny – vznik připravených ploch  
pro výstavbu výrobního areálu.

Projekt výstavby nájemního objektu – vznikne nový 
objekt určený k pronájmu, pouze pro obec, kraj.

Projekt rekonstrukce objektu – dojde 
k rekonstrukci objektu.

Projekt vyhotovení proj. dokumentace – dojde  
k vytvoření dokumentace projektové přípravy  
a projektové dokumentace, do 3 až 5 let (dle velikosti  
podniku je třeba začít stavbu).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
Úpravy pozemků a odstranění nevyužitých staveb.

Rekonstrukce a modernizace staveb.

Inženýrské sítě a účelové komunikace 
(komunikace uvnitř areálu).

Projektová dokumentace stavby.

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

Specifické podmínky (pokud jsou):
Prokázaná vlastnická práva k nemovitostem, které  
jsou předmětem projektu.

Projekt musí být realizován na území ČR  
mimo hl. m. Prahy.

Projekt neporušuje horizontální politiky EU, zejména 
rovné příležitosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj.

Žadatelem je podnikatel (FO i PO) zapsaný 
do obchodního rejstříku, obec, kraj.

Má ke dni podání registr. žádosti uzavřená min. 2  
po sobě jdoucí účetní období.

Nemá nedoplatky vůči orgánům státní správy  
ani vůči svým zaměstnancům.

Není v likvidaci, konkurzu, insolvenčním řízení apod.

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

Projekt musí být v souladu s platnou územně  
plánovací dokumentací.

Výstupy projektu nesměřují do nepodporovaných oblastí.

»

»
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Podpora (typ, max., min): 
Dotace 1  - 16 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 30 - 50%. (podle mapy  
intenzity veřejné podpory).

»

»
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Dle jednotlivých projektů výši podpory a omezení zobrazuje následující tabulka:

Typ projektu Max. výše podpory dle příjemce Omezení / limity Smí využívat

MP SP VP ÚSC Velikost 
plochy

Max. výše dotace 
na jednotku

Příprava zóny 50% ZV 40% ZV 30% ZV - - 300 Kč/m2 25% výměry pozemků 
zóny ve prospěch třetích 
osob/pro jinou činnost

Výstavba 
nájemního  
objektu

- - - NM (max. 30 % ZV) min. 500 m2 
podlahové 
plochy

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

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

Rekonstrukce 
objektu

50% ZV 40% ZV 30% ZV NM (max. 30 % ZV) 25% výměry podlahové 
plochy ve prospěch 
třetích osob/pro 
jinou činnost

Projektová 
dokumentace

50% ZV 40% ZV 30% ZV 30 % ZV - -

Pozn.: Maximální výše dotace je 16 mil. Kč (u projektové dokumentace max. 2 mil. Kč).  
 

Datum výzvy /uzávěrky: 

Příjem registračních žádostí: 11. - 18. 6. 2012
Příjem plných žádostí: od 1. 8. 2012, do 4 měsíců od data přijatelnosti registrační žádosti
Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 3. 2015 

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

»

»
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Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Novinka!

MARKETING - II. výzva - 2. prodloužení, 
Operační program podnikání a inovace 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je posílení mezinárodní 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků 
se sídlem v ČR prostřednictvím individuálních 
účastí na zahraničních veletrzích a výstavách.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Externí výdaje na tvorbu marketingových propagačních 
materiálů pro účely účasti na konkrétním veletrhu či 
výstavě, propagujících příjemce podpory a jeho produkty  
(letáky, brožury, inzeráty v tisku, katalogy, CD/DVD  
prezentace, vč. překladu do cizích jazyků)  
– v režimu de minimis.

Externí výdaje za pronájem, zřízení a provoz stánku  
na výstavách a veletrzích v zahraničí (grafický návrh 
stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem 
výstavní plochy, připojení k inž. sítím, připojení 
k internetu, pronájem stánku, nezbytné vybavení 
nábytkem, promítací plátno, PC, kuchyňské vybavení, 
montáž a demontáž stánku, instalace exponátů, povinné 
poplatky spojené s účastí dané organizátorem).

Externí výdaje za dopravu výstavních exponátů tam  
a zpět, vč. balného a manipulace – v režimu de minimis.

Příjemce podpory a projekt:
Malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě  
jdoucí zdaňovací období.

Žadatel musí mít sídlo v ČR.

»

»

»

»
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Specifické podmínky (pokud jsou): 
Doba realizace projektu do 31. 12. 2013.
Žádost o platbu lze podávat nejpozději do 30. 6. 2014

V rámci II. výzvy lze předložit 1 projekt.

Podpora (typ, max., min): 
Formou dotace, min. 0,3 mil. Kč. 

Podpora první účasti MSP na veletrzích či výstavách 
je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Podpora druhé účasti MSP a každé další je poskytována 
ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis.

Tvorba propagačních materiálů – 50 % ZV v režimu 
de minimis, max. do výše 200 tisíc Kč při účasti 
na jednom konkrétním veletrhu či výstavě. 

Podpora na dopravu výstavních exponátů vč. balného  
a manipulace – 50 % ZV v režimu de minimis, max.  
do výše 300 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním  
veletrhu či výstavě.

V rámci individuálního projektu nelze samostatně 
poskytnout podporu marketingových propagačních 
materiálů. Poskytnutí této podpory je vždy 
podmíněno účastí na veletrhu či výstavě.

Datum výzvy/uzávěrky:
Vyhlášení výzvy: 2. 4. 2012
Příjem registračních žádostí: 2. 5. 2012 - 15. 8. 2012
Příjem plných žádostí: 1. 6. 2012 - 30. 9. 2012

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

»

»

»
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5.2. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

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

5.2.1. Připravované
V současné době se nepřipravují žádné dotační programy  
pro Ústecký kraj.

5.3. Dotační programy  
a příležitosti – Celostátní

Dotační program Jihomoravského 
kraje pro začínající podnikatele

Kdo může žádat:
Začínající podnikatelé – fyzické osoby, které mají bydliště  
na území Jihomoravského kraje.

Lhůta pro podání:
Lhůta pro podání je od 28. 3. 2011 do vyčerpání 
finančních prostředků určených na tento dotační 
program, nejpozději do 18. 11. 2011 do 14:00 hod.

Alokovaná částka na rok 2011 je 2 500 000 Kč. 

Minimální výše dotace na jeden projektu činí 20 000 Kč. 

Maximální dotace na jeden projektu činí 80 000 Kč  
do 50 % celkových uznatelných výdajů projektu. 

U žadatelů o dotaci, jejichž celková doba zaměstnání 
v pracovním poměru dosáhnu 25 let či mají trvalé bydliště  
v regionu se soustředěnou podporou státu, činí maximální  
výše dotace 100 000 Kč do 60 % celkových uznatelných  
výdajů. 

Bližší informace:
www.kr-jihomoravsky.cz

»

»
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6. Dotační programy 
pro rozvoj lidských 
zdrojů

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

Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností  
studentů počátečního vzdělávání.

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

Stáže studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých  
pracovníků v podnicích.

Spolupráce podniků se vzdělávacími organizacemi  
- příprava a realizace dalšího profesního 
vzdělávání zaměstnanců.

Spolupráce a partnerství mezi podniky - sdílení příkladů  
dobré praxe v oblasti RLZ (konference, partnerství,  
výměna zkušeností).

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

Podpora tvorby a rozvoje školních vzdělávacích programů  
(ZŠ, SŠ).

Infrastruktura životního prostředí vzdělávacích subjektů.

Vzdělávání vzdělavatelů, vzdělávání pracovníků firem.

Výstavba a rekonstrukce budov vzdělávacích zařízení.

Vybavení učeben a odborné pomůcky. 

Počítače a počítačové sítě, internet.

Budování partnerství a sítí.

Vzdělávací moduly.

Nové technologie.

Vzdělávání.

 

»

»
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6.1.1. 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.

6.1.2. Operační program  
Lidské zdroje a zaměstnanost  
(OP LZZ)
Forma podpory: 

Bude upřesněna spolu s konkrétní výzvou  
k předkládání projektů.

»

»

»

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

Přehled  a podporované aktivity  
vybraných priorit:

Priorita 1: Adaptabilita

Podporované aktivity: 
Další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli. 

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

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

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

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

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

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.

»

»

»
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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.

»

»
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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.
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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.

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.

6.1.3. OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost 
Forma podpory: 

S ohledem na právní formu příjemců je podpora 
poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace)  
nebo formou přímého přidělení prostředků. 

Výše podpory: 
Míra spolufinancování dosahuje 100 % způsobilých  
výdajů projektu. 

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

Přehled  priorit a základních opatření:

Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání
�.�  Zvyšování kvality ve vzdělávání

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

�.�  Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

�.�  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

�.5  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

»

»

»

»

»
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Podporované činnosti osy 1:
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerů  
na rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje,  
otevření školy).

Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT).

Tvorba zavádění systému řízení kvality a metod  
evaluace a autoevaluace.

Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích  
metod podporujících rovný přístup.

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

Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory  
multikulturní výchovy.

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

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

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

Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání,  
výzkum a vývoj
�.�  Vyšší odborné vzdělání

�.�  Vysokoškolské vzdělání

�.�  Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

�.�  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
�.�  Individuální další vzdělávání

�.�  Podpora nabídky dalšího vzdělávání

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

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

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

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

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

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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

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

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

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

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

�.�  Systémový rámec dalšího vzdělávání

Příjemci:
ústřední orgány státní správy

Prioritní osa 5a:  Technická pomoc   
(Cíl Konvergence)

Prioritní osa 5b: Technická pomoc  
(Cíl Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost)
5.�  Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

5.�  Informovanost a publicita programu

5.�  Zvýšení absorpční kapacity subjektů 
implementujících program

Příjemci:
řídící orgán

zprostředkující subjekty

»

»

»

»

»
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Řídící orgán OPVK vydal novou:

1)  Příručku pro žadatele a příjemce individuálních  
projektů národních.

Datum platnosti: 15. 7. 2011

Datum účinnosti: 22. 7. 2011

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

Datum platnosti: 9. 8. 2011

Datum účinnosti: 6. 9. 2011

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

Operační program Praha-Adaptabilita
 
Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří 
programů v České republice, který bude v období let 2007 
- 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu.

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

Podporované činnosti:

A. Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců  
příjemce a případně partnera

Podpořit lze další profesní vzdělávání vlastních 
zaměstnanců příjemce a případně zaměstnanců partnera,  
které bude přispívat k prohlubování či rozšiřování 
kvalifikace těchto zaměstnanců, přičemž důraz v rámci  
projektu musí být kladen na samotnou realizaci dalšího  
profesního vzdělávání.

B. Další profesní vzdělávání zaměstnanců  
v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných

Podpora bude poskytnuta pouze na vzdělávání, které  
bude součástí systému dalšího profesního vzdělávání  
v daném oboru či pro danou cílovou skupinu, přičemž je  
možné v rámci projektu  takový systém vytvářet  
nebo inovovat.

C. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

Podpora je určena na rozvoj lidských zdrojů v centrech 
vědy a výzkumu, v malých a středních podnicích a spin-
off firmách, a to zejména formou dalšího profesního 
vzdělávání zaměstnanců či studentů  
v pracovněprávním vztahu k  těmto subjektům  
ve výzkumných a  podnikatelských dovednostech.

Podporované cílové skupiny:
Zaměstnanci (pro A,B,C).

Sebezaměstnaní (pro A,B,C).

Studenti (pro C).

Oprávnění příjemci podpory:
Podnikatelský subjekt (pro A,B,C).

NNO (pro A,B,C).

Školy (pro A,B,C).

Veřejné instituce (pro A,B,C).

Profesní zájmová sdružení (pro A, B).

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Minimální výše celkových nákladů projektu: 
1 milion Kč

Maximální výše celkových nákladů projektu: 
10 milionů Kč 

 
Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce

A. Začleňování znevýhodněných osob 

Projekty v této oblasti by měli být zaměřeny na aktivity,  
které budou podporovat tyto osoby při hledání či 
udržení práce a trénink pracovních dovedností. Dále 
na aktivity prodlužující pracovní život (doplnění 
chybějících znalostí zejména osobám v předdůchodovém 
věku, nalezení nového pracovního uplatnění).

B. Rozvoj organizací podporujících začleňování  
znevýhodněných osob 

V této oblasti půjde o projekty zaměřené na vzdělání  
pracovníky organizací sociálních služeb zaměřené 
na dovednosti v managementu a řízení, aktivity 
směřující ke sdílení dobré praxe a další.

C. Podpora souladu pracovního a soukromého života   

Podporovány jsou aktivity směřující na péči o děti s cílem  
umožnit sladění pracovního a soukromého života jejich  
rodičů (vznik mateřských školek, rozvoj služeb 
mateřských center). Dalšími podporovanými aktivitami  
budou takové, které umožní zavádění nových flexibilních  
forem práce a další.

Podporované cílové skupiny:
Znevýhodněné osoby(pro A,C).

Pracovníci organizací sociálních služeb (pro B,C).

Zaměstnavatelé (pro C).

»

»

»
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Oprávnění příjemci podpory:
NNO (pro A,B,C).

Veřejné instituce (pro A,B,C).

Podnikatelské subjekty (pro A,B,C).

Minimální výše celkových nákladů projektu: 
1 milion Kč

Maximální výše celkových nákladů projektu: 
10 milionů Kč 

Prioritní osa 3: Modernizace počátečního  
vzdělávání

A. Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ 

Podporován bude rozvoj a inovace vzdělávacích programů  
na těchto školách včetně konzervatoří, dále rozvoj 
spolupráce mezi školami a podniky praxe, rozvoj 
distančních a kombinovaných forem studie. Mezi 
podporované aktivity také budou patřit programy pro 
prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, příprava 
kariérního a profesního poradenství při přechodu žáků  
ze školy do práce a další.

B. Další vzdělávání pedagogických a akademických  
pracovníků 

Podporována bude příprava a realizace programů dalšího  
vzdělávání pedagogických pracovníků zejména  
v oblastech zavádění nových metod a forem výuky na SŠ,  
konzervatořích, VOŠ a práce se žáky se spec.vzdělávacími 
potřebami, ale také pro práci s mimořádně nadanými 
žáky a studenty. Další vzdělávání může být dále 
zaměřeno na znalosti cizích jazyků, počítačovou 
gramotnost, metody řízení a hodnocení a další.

»

»

»

»

»

»
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C. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ 

V rámci této oblasti bude podporován rozvoj bakalářských  
a doktorských studijních programů, distanční a 
kombinované formy studia, mezinárodní spolupráce mezi 
VŠ, ale také spolupráce s podniky a institucemi v oblasti 
VaV. Projekty mohou být také zaměřeny na rozvoj  
kariérního poradenství a informačních služeb 
o vzdělávací nabídce pro studenty

D. Podpora žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Podporovány budou projekty zaměřené na začleňování  
znevýhodněných žáků a studentů do výuky na školách  
běžného typu, podpora motivačních programů jako  
prevence před předčasným opuštěním systému  
vzdělávání, ale také individualizace  vzdělávání  
nadaných žáků a studentů.

Podporované cílové skupiny:
Žáci SŠ (pro A, D).

Studenti VOŠ (pro A, D).

Studenti VŠ (pro C, D).

Osoby, které předčasně opustili vzdělávací systém (pro A).

Žáci a studenti se speciálními vzdělávacími  
potřebami (pro D).

Mimořádně nadaní žáci a studenti (pro D).

Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ (pro B).

Akademičtí pracovníci (pro B).

Oprávnění příjemci podpory:
Školy (pro A, B, C, D).

Veřejné instituce (pro A,B,C, D).

NNO (pro A,B,C, D).

Minimální výše celkových nákladů projektu: 
1 milion Kč

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Maximální výše celkových nákladů projektu: 
10 milionů Kč 

Přílohy žádosti: 
Projektová žádost OPPA nemá žádné povinné přílohy  
a nelze spolu s ní předložit ani žádné nepovinné přílohy.

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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6.2. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

6.2.1 Aktuální - květen 2012

Hmotná podpora na vytváření 
pracovních míst a školení  
a rekvalifikaci zaměstnanců

Vyhlašovatel:
Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest

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

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

200 mil. Kč (C,) 

150 mil. Kč (B) 

100 mil. Kč (A) 

Nejméně polovina výše uvedených částek kryta vlastním 
kapitálem investora.

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

Strojní zařízení musí být nové.

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

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

Minimální krytí vlastním kapitálem: 50 mil. Kč.

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

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

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

Ukončení výzvy: 
31. 12. 2013

Bližší informace: 
www.czechinvest.org

Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Podporované činnosti:
Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním 
vzděláváním vytvářením 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.

»
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Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících 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).

Kdo může žádat: 
Vzdělávací instituce. 

Vysoké školy podle zákona č.111/1998 Sb.  
o vysokých školách. 

Nestátní neziskové organizace.

Hospodářská komora. 

Města, obce a svazky obcí.

Limity podpory:
Minimální výše finanční podpory na jeden projekt:   
1 000 000 Kč

Maximální výše finanční podpory na jeden projekt:   
5 000 000 Kč

Bližší informace:  
http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp 

»
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6.3. Dotační programy  
a příležitosti – Celostátní 

6.3.1 Aktuální - květen 2012

Aktualizováno!

Operační program  
Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Oblast 
podpory Vyhlašovatel Ukončení výzvy

1.4 MŠMT průběžná

1.5 MŠMT 17.7.-30.6.2012

3.1 MŠMT 25.10.-do vyčerpání

3.2 MŠMT průběžná

4.1 MŠMT průběžná

2.3 MŠMT 28.3.-31.8.2012 13:00

Aktualizováno ke dni 16. 4. 2012

Poznámka:  
IP – individuální projekt – žádosti se podávají na MŠMT.  
GP – grantový projekt – žádosti se podávají na příslušném KÚ

Zaměření projektů:
1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání 
na základních školách.

1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání 
na středních školách.

2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

3.1 - Individuální další vzdělávání.

3.2 - Nabídka dalšího vzdělávání.

»
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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.

1.4: Zlepšení podmínek pro vzdělávání 
na základních školách

Podporované činnosti: 
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností  
a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační  
gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit  
pedagogických pracovníků. 

Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích  
jazyků na základních školách. 

Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online  
i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí  
žáků a pedagogických pracovníků. 

Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na 
rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a 
podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, 
organizačních forem a výukových činností, které vedou 
ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora 
vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. 

Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vytváření podmínek pro budování finanční gramotnosti 
žáků, tj. znalostí, dovedností a hodnotových postojů 
nezbytných pro finanční zabezpečení a aktivní 
vystupování na trhu finančních produktů a služeb, 
podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.

Kdo může žádat: 
Základní školy se sídlem mimo hl. město Praha uvedené  
v příloze č. 1. 

»
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Limity podpory:
Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:       
300 000 Kč

Maximální výše finanční podpory na 1 projekt se stanoví 
dle tohoto vzorce: 300 000 + (počet žáků školy1 x 4300) 
= maximální částka na školu. Tato maximální částka se 
zobrazí žadateli v aplikaci Benefit7 jako informativní 
částka, o kterou si může škola maximálně zažádat.

Bližší informace: 
www.msmt.cz

1.5: Zlepšení podmínek pro vzdělávání  
na středních školách

Podporované činnosti:
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností  
a dovedností žáků v oblasti čtenářské 
a informační gramotnosti.

Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích  
jazyků na středních školách. 

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností  
a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností  
a dovedností žáků v oblasti matematické gramotnosti.

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností  
a dovedností žáků v oblasti přírodovědné gramotnosti.

Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími  potřebami.

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností  
a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.

Podpora rozvoje odborných kompetencí.

Podpora pedagogických pracovníků při zavádění 
získaných znalostí a nových  výukových metod.

»
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Kdo může žádat: 
Střední školy a konzervatoře (právnické osoby, 
vykonávající činnost školy a školského zařízení, zapsané 
ve školském rejstříku) se sídlem mimo hl. město Prahu,  
které poskytují následující stupně ukončení středního  
vzdělávání dle §58 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,  
základním, středním, vyšším odborném a jiném  
vzdělávání (školský zákon):

střední vzdělání,

střední vzdělání s výučním listem,

střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Limity podpory:
Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:    
300 000 Kč

Maximální výše finanční podpory na 1 projekt se stanoví  
dle tohoto vzorce:

300 000 + (počet žáků školy x 2 432) = maximální  
částka na školu.

Tato maximální částka se zobrazí žadateli v aplikaci  
Benefit7 jako informativní částka, o kterou si může  
škola maximálně zažádat.

Bližší informace: 
www.msmt.cz

3.1: Individuální další vzdělávání

Podporované činnosti:

Výzva je zaměřena na následující podporované aktivity: 

A. Podpořit vzdělávání v oblasti obecných 
a odborných kompetencí. 

B. Stimulovat poptávku po individuálním vzdělávání  
ze strany jednotlivců a prohloubit obecnou informovanost 
o významu a moţnostech dalšího vzdělávání. 

»
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C. Akce na podporu propagace dalšího vzdělávání 
jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí. 

D. Podpořit kvalitu informačních a poradenských 
služeb o individuálním dalším vzdělávání. 

Kdo může žádat: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, případně jeho  
příspěvkové organizace. 

Limity podpory:
Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:  
100 000 000Kč

Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:  
800 000 000Kč

Bližší informace: 
http://www.msmt.cz

3.2: Nabídka dalšího vzdělávání 

Podporované činnosti:

Výzva je zaměřena na následující podporované aktivity: 

Budování odborných kapacit vzdělávacích a poradenských 
sítí (národních a neregionálních) působících v oblasti 
environmentálního specializačního vzdělávání, 
environmentálního poradenství a vzdělávání  
pro udržitelný rozvoj prostřednictvím vzdělávání 
pedagogů, lektorů, poradců a řídících a organizačních 
pracovníků a tvorbou či inovací vzdělávacích  
a poradenských programů a metodik. Rozvoj a podpora  
obecných kompetencí cílových skupin, a to především  
v oblasti rozvoje podnikatelských dovedností, IT  
a moderních technologií. 

»
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Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání –  
rozvoj programů dalšího vzdělávání ve školách, které  
přispějí k provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání.  
Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti  
dalšího vzdělávání a poradenství s cílem rozšířit nabídku  
programů dalšího vzdělávání a poskytnout metodickou  
podporu při jejich realizaci. 

Kdo může žádat: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

Odbor administrace ESF MŠMT.

Ministerstvo životního prostředí. 

Limity podpory:
Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:   
20 000 000Kč

Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:  
500 000 000Kč

Bližší informace: 
http://www.msmt.cz/

4.1: Systémový rámec celoživotního učení

Podporované činnosti:

Oblast podpory podpoří následující typy činností: 

Optimalizace systému financování vzdělávání. 

Vývoj systému inspekčního hodnocení vzdělávací  
soustavy v České republice. 

Dobudování a realizace systému hodnocení kvality  
poskytovaného vzdělávání. 

Analýza stavu vzdělávání na národní popř. krajské úrovni  
a v mezinárodním kontextu. 

Vytváření a zavádění vlastního hodnocení všech druhů  
škol a školských zařízení. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů



���� �5Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

Informování široké veřejnosti o úloze a cílích reformy  
ve vzdělávání. 

Vytvoření souboru kritérií a nástrojů k zjišťování míry 
dosažení klíčových kompetencí u žáků v počátečním 
vzdělávání (včetně zájmového a neformálního vzdělávání). 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí a mládeže 
v neformálním a zájmovém vzdělávání. 

Vybudování a realizace podpůrných systémů na regionální 
i národní úrovni, a to především formou aktivizačních 
programů, poradenství, informačních systémů týkajících 
se již existujících možností neformálního vzdělávání. 

Posílení systému informací o vzdělávacích možnostech. 

Identifikace faktorů ovlivňujících uplatnění absolventů  
středních a vysokých škol na trhu práce a formulace  
doporučení pro vzdělávací politiku k eliminaci  
nepříznivých faktorů. 

Rozvoj kariérového poradenství ve školách na systémové  
úrovni, včetně vyhledávání žáků a studentů ohrožených 
nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem  
ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti  
směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci  
volby další vzdělávací cesty. 

Vytváření a ověřování ŠVP na pilotních školách, včetně 
zpracování výsledků a jejich komplexní využití; metodická, 
osvětová a informační podpora kurikulární reformy. 

Vývoj, realizace a podpora centrálně řízených evaluačních 
procesů při ukončování vzdělávání na středních školách. 

Zavádění a pilotní ověřování programu a organizačních 
forem práce, které pozitivně ovlivní školní prostředí. 

Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení, rozvoj kompetencí 
pedagogů a pracovníků pracujících s dětmi a mládeţí. 

Další vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků 
škol a školských zařízení s důrazem na realizaci 
kurikulární reformy, včetně osvojení si dalších moderních 
pedagogických metod souvisejících se systematickým 
zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. 

Budování a pilotní ověření systému včasné péče pro 
děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

Vytvoření a pilotní ověření výchovně-vzdělávacích  
programů v zařízeních ústavní a ochranné výchovy  
ve školství. 
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Vytvoření a doplnění základních diagnostických  
a intervenčních nástrojů pro síť školních poradenských  
zařízení v ČR. 

Rozvoj systému poradenských služeb ve školách, nové  
přístupy v systému poradenských služeb pro žáky  
se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vytvoření systému asistenčních služeb podle forem 
a druhů poskytované podpory ve školství ČR. 

Inovace systému řízení institucí terciárního vzdělávání  
a institucí výzkumu a vývoje. 

Návrh a ověření systému podpory projektového řízení  
v institucích terciárního vzdělávání a výzkumných  
a vývojových institucích. 

Návrh a ověření systému podpory podnikání  
a podnikatelského přístupu a inovačních řešení  
v institucích terciárního vzdělávání a ve výzkumu a vývoji. 

Návrh a ověření systému hodnocení kvality terciárního  
vzdělávání a výzkumu a vývoje. 

Návrh a ověření systému účinné podpory technických  
a přírodovědných oborů včetně odborné a výzkumné  
činnosti mládeže. 

Návrh a ověření systému kontroly, uplatnění auditů 
a řízení rizik v prostředí akademických práv a svobod 
ve vazbě na sladění pravomocí a odpovědností. 

Sdílení dobré praxe ve vytváření vnitřní legislativy 
v institucích terciárního vzdělávání. 

Vytváření komplexního systému dalšího vzdělávání v ČR. 

Vytváření podpůrných systémů pro další vzdělávání  
na národní úrovni (např. poradenství, informační  
a monitorovací systémy). 

Vytváření mechanismů, které povedou k propojení 
systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání. 

Rozvoj a využití národní soustavy kvalifikací. 

Rozvoj a vytváření systému uznávání výsledků  
předchozího vzdělávání. 

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  
na celostátní a krajské úrovni ve školském systému. 
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Kdo může žádat: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT): 

Odbor administrace ESF. 

Odbor projektů reforem. 

Česká školní inspekce (ČŠI). 

Limity podpory:
Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:    
10 000 000Kč

Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:  
2 000 000 000Kč

Bližší informace: 
www.msmt.cz

Novinka!
 
2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoje - přidáno

Podporované činnosti
Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich 
dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic  
a startovacích pracovních pozic.

Kdo může žádat: 
Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné výzkumné instituce dle zákona č.341/2005 Sb.,  
o veřejných výzkumných institucích, ve znění  
pozdějších předpisů.

Další výzkumní organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.,  
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících  
zákonů.

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Limity podpory:
Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:  
4 500 000Kč

Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 
44 000 000Kč

Bližší informace: 
www.msmt.cz

 
Integrovaný operační program

Prioritní osa 3: Zvýšení kvality a dostupnosti  
veřejných služeb

Oblast podpory 3.1: Služby v oblasti sociální integrace

Podporovaná aktivita
3.1c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb,  
zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování 
a realizaci nástrojů sociální ekonomiky.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání 
osob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, 
že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30% osob  
(zaměstnanců) z těchto cílových skupin.

Nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně 
činných, které jsou zároveň sociálně  
znevýhodněnou skupinou.

Nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění 
veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je 
minimálně 75% uživatelů veřejné služby tvořeno 
cílovou skupinou znevýhodněných osob.

»

»

»

»

»

Kdo může žádat:
Fyzické osoby (OSVČ). 

Společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 
komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní 
společnost a podnikatelské právnické osoby podnikající 
na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů.

Obecně prospěšná společnost a registrovaná 
(církevní) právnická osoba.

Podpora (typ, max., min):
Min. výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů: 5 493 800 Kč 

Výše dotace: 90% 

Ukončení výzvy: 
30. 11. 2012

Bližší informace: 
http://www.mpsv.cz/cs/6748

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. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

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.

Ukončení výzvy: 
Průběžné výzvy.

»

»

»

»

»

»
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Operační program Lidské zdroje  
a zaměstnanost 

1.1: Zvýšení adaptability zaměstnanců 
a konkurenceschopnosti podniků

Název projektu - „Vzdělávejte se pro růst!“1

Realizátor projektu:
MPSV ČR

Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích  
s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě  
HDP, jejichž výčet obsahuje podkapitola 1.2. Lze 
předpokládat, že tyto podniky budou nabírat nové  
pracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat,  
popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávající  
zaměstnance.

Podporované aktivity:
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 (po tuto dobu totiž nemůže 
zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). Toto  
vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech  
i specifické  (definované nařízením Evropské komise  
č. 800/2008).

Cílové skupiny: 
Zaměstnavatelé působící ve vybraných odvětví  
a jejich zaměstnanci.

Oprávněnými žadateli jsou zaměstnavatelé 
působících ve vybraných odvětví hospodářství  

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

definovaných CZ-NACE:

Sekce C Zpracovatelský průmysl

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,  
kromě strojů a zařízení.

26 Výroba počítačů, elektronických a optických  
přístrojů a zařízení.

27 Výroba elektrických zařízení.

28 Výroba strojů a zařízení j. n.

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů),  
přívěsů a návěsů.

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení.

33 Opravy a instalace strojů a zařízení.

 
Sekce E  Zásobování vodou; činnosti související 
s odpadními vodami, odpady a sanacemi

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů,  
úprava odpadů k dalšímu využití.

 
Sekce F Stavebnictví

41 Výstavba budov.

42 Inženýrské stavitelství.

43 Specializované stavební činnosti.

 
Sekce G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel.

 
Sekce I Ubytování, stravování a pohostinství

55 Ubytování.

56 Stravování a pohostinství.

 
Sekce Q Zdravotní a sociální péče

88 Ambulantní nebo terénní sociální služby.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Žádosti o finanční příspěvek lze předkládat od 31. 5. 2011  
do 31. 7. 2013 (v případě vyčerpání částky alokované  
na podporu vzdělávacích aktivit bude příjem  
žádostí pozastaven).

Bližší informace o projektu:
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ 
projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~

Aktualizace!
 
1.1: Zvýšení adaptability zaměstnanců  
a konkurenceschopnosti podniků 

Název výzvy – EDUCA III

Vyhlašovatel:
MPO

Číslo výzvy: 
92

Podporované aktivity:
Další profesní vzdělávání zaměstnanců 
podporované zaměstnavateli. 

Vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, 
rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace. 

Získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost  
zaměstnání v podniku žadatele. 

Aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců 
dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem 
na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici. 

Tvorba podnikových vzdělávacích 
programů pro zaměstnance. 

Příprava podnikových lektorů. 

»

»

»

»

»

»

»
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Cílové skupiny: 
Zaměstnanci žadatele (tj. fyzické osoby závislé na příjmu  
na základě pracovního poměru nebo obdobného vztahu  
(pracovní smlouva, DPČ, DPP) z území celé ČR kromě  
hlavního města Prahy).

Oprávněnými žadateli jsou zaměstnavatelé 
působících ve vybraných odvětví hospodářství  
definovaných CZ-NACE:

Sekce C Zpracovatelský průmysl 

(kromě 12 Výroba tabákových výrobků) 

Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla  
a klimatizovaného vzduchu 

Sekce E Zásobování vodou; činnosti související 
s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

Sekce F Stavebnictví 

Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel a to jen v těchto kategoriích: 

45.2 Opravy a údržba motorových vozidel,  
kromě motocyklů 

45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů  
a příslušenství – s výjimkou obchodu s motocykly,  
jejich díly a příslušenstvím 

 
Sekce H Doprava a skladování a to jen v těchto  
kategoriích: 

52.1 Skladování 

52.24 Manipulace s nákladem 

 
Sekce J Informační a komunikační činnosti 
a to jen v těchto kategoriích: 

62 Činnosti v oblasti informačních technologií 

»

»

»

»

»

»

Sekce M Profesní, vědecké a technické 
činnosti a to je v těchto kategoriích: 

71.1 Architektonické a inženýrské činnosti 
a související technické poradenství 

71.2 Technické zkoušky a analýzy 

Podpora (typ, max., min): 
Výše podpory na jeden projekt: 1 – 8 mil. Kč.

Procentuální výše podpory až 100 % formou de minimis  
- nesmí přesáhnout částku 200 tis. EUR v průběhu 3 let, 
nebo podle blokové výjimky na specifické vzdělávání: 
25 – 45 %, nelze kombinovat více forem podpory.

Žádosti o finanční příspěvek lze předkládat  
od 3. 9. 2012 do 14. 11. 2012 12 hod. 
(Vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo předčasně ukončit 
příjem registračních žádostí v případě, kdy finanční objem 
podaných žádostí významně přesáhne částku plánované 
alokace na tuto výzvu a to bez předchozího upozornění.)

Vyhlášení výzvy: 
30. 3. 2012

Bližší informace o projektu:
http://www.esfcr.cz/educa-iii

»

»

»

»

»

»

»

1.2: Zvýšení adaptability zaměstnanců 
restrukturalizovaných podniků

Název výzvy – Výzva k předkládání grantových projektů 
OP LZZ v rámci oblasti podpory 1.2 Zvýšení adaptability 
zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

Vyhlašovatel:
MPSV ČR

Číslo výzvy:
36

Podporované aktivity (typy projektů):
Další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejména 
na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení 
kvalifikace pro další uplatnění na trhu práce, včetně 
získání a prohlubování klíčových dovedností, které zvyšují 
zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, 
jazyková příprava, komunikační dovednosti apod.).

Aplikování moderních forem vzdělávání zaměstnanců dle  
specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy  
na nové pracovní uplatnění na trhu práce pro konkrétní  
pracovní pozici.

Pracovně-profesní poradenství k zaměstnání směřující  
k uplatnění se na trhu práce.

Poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům, kteří 
zaměstnají propuštěné znevýhodněné zaměstnance.

Uplatňování pružných forem organizace práce při získání  
dalšího pracovního uplatnění.

Podpora zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových  
podnikatelů (poradenství, rekvalifikace, odborná praxe –  
podnikatelské inkubátory).

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Cílové skupiny: 

Zaměstnanci, resp. specificky:

Zaměstnanci, tj. fyzické osoby závislé na příjmu  
na základě pracovního poměru nebo obdobného vztahu 
na dobu určitou, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností 
v důsledku předpokládaného ukončení pracovněprávního 
vztahu, popř. jsou již ve výpovědní době a v blízké době  
opustí současný podnik. Zároveň musí splňovat, alespoň  
jedno z níže uvedených kritérií, že:

a) V rámci uplatnění na trhu práce potřebují doplnit  
nezbytné znalosti na konkrétní dovednosti, které 
jsou potřeba pro uplatnění na trhu práce.

b) Se přímo budou rekvalifikovat na takovou profesi,  
která je požadována na trhu práce na základě  
monitoringu trhu práce.

Specifické skupiny zaměstnanců, jež mají z věkových  
a zdravotních důvodů ztížené podmínky uplatnění se  
na trhu práce. Jedná se především o následující skupiny:

a) Věkové skupiny nad 50 let.

b) Mladí do 25 let.

c) Osoby se zdravotním postižením.

Oprávnění žadatelé:
Profesní a podnikatelská sdružení (včetně  
oborových sdružení).

Hospodářská komora a Agrární komora České republiky  
a jejich obvodní komory zřizované podle zákona č. 301/ 
1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře  
ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto organizace mohou předkládat žádost zaměřenou  
na realizaci aktivit pro zaměstnance svých členů,  
sdružených podniků, apod., kteří splňují kritéria  
pro cílovou skupinu této výzvy.

Sociální partneři.

Příjem žádostí: 
Průběžně od 8. 3. 2010 s platností do 31.8.2012.

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-k-predkladani-grantovych- 
projektu-op-lzz-v-ramci-2

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.

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

»
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2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti 

Název výzvy – Provádění aktivních a preventivních  
opatření na pracovním trhu

Vyhlašovatel:
MPSV

Číslo výzvy:
91

Podporované aktivity (typy projektů):
Motivační aktivity - pro zvýšení orientace v požadavcích  
trhu práce a v požadavcích volných pracovních míst  
na trhu práce.

Poradenské činnosti a poradenské programy – rozvoj 
a podpora poradenských činností a poradenských 
programů, které jsou poskytovány za účelem zjišťování  
a posouzení osobnostních a kvalifikačních předpokladů 
fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování 
vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob  
se zdravotním postižením a při výběru vhodných 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezi 
schopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálem 
jednotlivce a reálností jeho uplatnění na trhu práce.

Rekvalifikace – rozvoj a podpora osob při získávání nové  
kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohlubování  
dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování  
nebo obnovování.

Zprostředkování zaměstnání.

Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku 
na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům 
– podpora vytváření nových pracovních míst pro 
příslušníky cílové skupiny nebo umístění příslušníků 
cílové skupiny na volná pracovní místa.

Zajištění odborné praxe pro příslušníky cílových skupin 
pro získání pracovních zkušeností, dovedností a návyků.

»

»

»

»

»

»

»

»

Cílové skupiny: 
Uchazeči o zaměstnání - jedná se o osoby vedené  
v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako 
uchazeči o zaměstnání, s podmínkou zaměření se na 
skupiny, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce.

Zájemci o zaměstnání - jedná se o osoby vedené  
v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako zájemci 
o zaměstnání  nebo o osoby, které hledají uplatnění 
na trhu práce bez evidence u krajské pobočky ÚP ČR 
jako zájemce, s podmínkou zaměření se na skupiny, 
kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce.

Oprávnění žadatelé:
Vzdělávací a poradenské instituce - právnické osoby, 
včetně právnických osob vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku 
(včetně vysokých škol), fyzické osoby, které vedou 
účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby).

Organizace sociálních partnerů – jedná se o sociální 
partnery definované Radou hospodářské a sociální 
dohody ČR a jejich členské základny, tj. Českomoravská 
konfederace odborových svazů, Asociace samostatných 
odborů, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Příjem žádostí: 
20. 3. do 1. 6. 2012

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-
grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-12

»

»

»

»

»

»

3.1: Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Název globálního grantu - Sociální ekonomika

Vyhlašovatel:
MPSV ČR

Číslo výzvy:
30

Podporované aktivity (typy projektů):
I. nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání 
osob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, 
že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30 % osob  
(zaměstnanců) z těchto cílových skupin.

II. nové podnikatelské aktivity osob samostatně 
výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou 
zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou.

III. nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění/
podpoře veřejných služeb v rámci regionu, u kterých  
je minimálně 75 % uživatelů veřejné služby tvořeno 
cílovou skupinou znevýhodněných osob.

Cílové skupiny: 
Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně 
vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Oprávnění žadatelé:
Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (OSVČ) a tyto 
formy podnikatelských právnických osob: společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná 
obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo 
a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě 
oprávnění podle zvláštních právních předpisů.

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, a 
to: obecně prospěšná společnost a evidované (církevní)  
právnické osoby. Žadatel musí vyvíjet nové podnikatelské  
aktivity na volném trhu na základě nového 
živnostenského oprávnění/jiného oprávnění k podnikání  
definovaného příslušným předpisem.

Příjem žádostí: 
2. 3. 2009 - 30. 11. 2012

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych- 
projektu-op-lzz-socialni

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).

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

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).

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

3.1: Podpora sociální integrace a sociálních  
služeb – aktualizace

Název globálního grantu - Sociální ekonomika 

Vyhlašovatel:
MPSV

Číslo výzvy:
86

»

»

»

»

»

»
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Podporované aktivity (typy projektů):

A - Podpora poskytování vybraných sociálních 
služeb poskytovaných na základě oprávnění 
k poskytování sociálních služeb

Konkrétní aktivity:

Služby sociální prevence a odborné sociální poradenství 
pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu  
chronického duševního onemocnění.

Služby sociální prevence a odborné sociální poradenství  
poskytované obětem trestné činnosti, obětem domácího  
násilí, obětem obchodu s lidmi, osobám 
komerčně zneužívaným.

Služby sociální prevence a odborné sociální poradenství 
pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy a osoby opouštějící vězení.

Služby následné péče poskytované osobám závislým  
na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu 
ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu 
nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Spektrum cílových skupin pro tuto oblast aktivit:

Osoby s chronickým duševním onemocněním.

Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo  
ochranné výchovy.

Osoby opouštějící vězení.

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

Osoby závislé na návykových látkách, které absolvovaly 
ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly  
ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám,  
které abstinují. 

B - Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci 
sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinám

Konkrétní aktivity:

Programy prevence sociálně patologických 
jevů včetně prevence kriminality.

Programy získávání základních sociálních 
a profesních dovedností.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení.

Programy pro osoby opouštějící vězení.

Programy pro osoby ve výkonu trestu s cílem přípravy 
jejich návratu do společnosti a na trh práce.

Programy sekundární a terciární prevence pro osoby  
ohrožené závislostmi (včetně patologického hráčství)  
nebo závislé na návykových látkách.

Programy sekundární a terciární prevence pro osoby  
s chronickým duševním onemocněním.

Programy finanční gramotnosti a prevence pro osoby 
ohrožené předlužeností (včetně poradenství).

Probační programy, kterým byla udělena řádná  
akreditace a jsou zapsány v seznamu vedeném 
Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Osoby pečující o osobu blízkou, včetně podpory aktivit 
poskytovatelů sociálních služeb, které vedou ke zvýšení 
využívání sdílené péče, tj. kombinaci neformální péče 
(poskytované osobami pečujícími o osobu blízkou)  
a péče poskytované poskytovateli sociálních služeb.

Spektrum cílových skupin pro tuto oblast aktivit:

Osoby se zdravotním postižením.

Osoby s chronickým duševním onemocněním.

Děti, mládež a mladí dospělí (pouze s důrazem na osoby  
ve věku 15 – 26 let), kteří jsou sociálně vyloučení nebo  
ohrožení sociálním vyloučením.

Etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního 
prostředí - etnické a národnostní menšiny, které  
dlouhodobě žijí na území ČR.

Cizinci ze třetích zemí legálně pobývající na území ČR  
déle než jeden rok.

Osoby bez přístřeší.

Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo  
ochranné výchovy.

Osoby opouštějící vězení.

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

Osoby ohrožené závislostmi (včetně patologického 
hráčství) nebo osoby závislé na návykových látkách.

Osoby pečující o osobu blízkou – fyzické osoby pečující 
o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči a je 
z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Cílové skupiny: 
viz výše

Oprávnění žadatelé:
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  
– občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,  
církevní právnické osoby.

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Příjem žádostí: 
6. 2. 2012 - 6. 6. 2012

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-
grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-9 

Aktualizováno!
 
3.1: Podpora sociální integrace  
a sociálních služeb

Název globálního grantu - Podpora vzdělávání 
a procesů v sociálních službách

Vyhlašovatel:
MPSV

Číslo výzvy:
87

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Podporované aktivity (typy projektů):
Podpora procesu ve fázi přípravy na transformaci  
pobytové služby sociální péče a podpora procesu ve fázi 
realizace transformace pobytové služby sociální péče.

Konkrétní aktivity:

Vytvoření metodik spojených s transformačním  
procesem zařízení.

Tvorba analýzy zařízení, analýz regionu a analýzy  
možností samotných uživatelů. 

Služby (šetření, studie, atp.).

Zhodnocení současného stavu organizace a poskytované 
sociální služby z pohledu procesu transformace, 
procesní audit, plán rozvoje organizace apod.

Nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů, 
vytvoření komplexních plánů transformace zařízení.

Koordinace procesu přípravné fáze transformace včetně:

činnosti multidisciplinárních transformačních týmů,

o činnosti pracovních skupin (včetně zástupců  
souvztažných skupin).

Koordinace procesu přechodové fáze 
(přemisťování uživatelů do nových služeb).

individuální podpora procesu transformace zařízení,

Odborné vzdělávání týmu v oblasti transformace pouze  
prostřednictvím akreditovaných kurzů dle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění  
pozdějších předpisů (akreditace od Ministerstva práce  
a sociálních věcí).

Neakreditované formy vzdělávání – semináře, workshopy  
a konzultace k procesu transformace (zde mohou být  
účastníky i další pracovníci transformovaného  zařízení  
– pedagogičtí, zdravotničtí pracovníci, odborná  
veřejnost, opatrovníci, rodinní příslušníci, obce,  
zaměstnavatelé apod.).

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Informování veřejnosti a zapojování veřejnosti 
– doprovodná aktivita s cílem informovat dotčenou 
veřejnost (širší veřejnost, zapojení orgánů státní správy 
a samosprávy v místě odkud a kam budou uživatelé 
přestěhováni, uživatele i pracovníky dané služby) 
o vlastním procesu transformace v zařízení, jeho 
přínosu pro uživatele a komunitu v daném místě. Cílem 
informování je odstranění předsudků veřejnosti vůči 
cílové skupině, její přijetí do komunity v místě nového 
bydliště a informování uživatelů služby a pracovníků  
o výhodách a rizicích změny způsobu poskytování služby.

Cílové skupiny: 
Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb s registrací 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, domov se zvláštním 
režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením.

Uživatelé pobytových služeb sociální péče výše uvedených 
(osoby se zdravotním postižením, osoby  
s duševním onemocněním).

Oprávnění žadatelé:
Poskytovatelé sociálních služeb s registrací podle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, domov se zvláštním režimem 
a domov pro osoby se zdravotním postižením.

Příjem žádostí: 
Od 7. 3. 2012 do vyčerpání celkové částky určené  
pro tuto výzvu.

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-
grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-10

»

»

»

»

»

3.2: Podpora sociální integrace příslušníků  
romských lokalit

Vyhlašovatel:
MPSV

Číslo výzvy:
55

Podporované aktivity (typy projektů 
dle podporovaných oblastí):

A - Podpora poskytování vybraných sociálních služeb  
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením 
na návrat osob zpět do společnosti, na trh práce nebo  
udržení se na trhu práce či k přístupu ke službám  
umožňujícím návrat na trh práce. Budou podporovány  
tyto typy sociálních služeb:

Odborné sociální poradenství.

Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (pouze  
osoby ve věku 15-26 let).

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Terénní programy.

Sociální rehabilitace (pouze terénní, ambulantní forma  
poskytování sociální služby).

Krizová pomoc.

Kontaktní centra.

Domy na půl cesty.

Azylové domy.

Raná péče (pouze terénní forma poskytování sociální  
služby).

Podpora samostatného bydlení.

V rámci této výzvy je možné podporovat i fakultativní 
činnosti (doprovodné programy zaměřené na příslušníky 
sociálně vyloučených romských komunit/lokalit ) při 
poskytování vyjmenovaných druhů sociálních služeb 
za předpokladu splnění níže uvedených podmínek, 
přičemž v žádosti o finanční podporu musí žadatel 
rozlišit, co je základní činnost a co činnost fakultativní.
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Doplňkově v rámci aktivity A budou podporovány 
tyto činnosti (doplňková činnost) zaměřené na 
poskytovatele a zadavatele sociálních služeb (tj. obec):

Profesní (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách – akreditované 
vzdělávací programy podle zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních 
služeb –akreditované vzdělávací programy podle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění  
pozdějších předpisů.

Profesní (odborné) vzdělávání pracovníků obecních úřadů 
v oblasti procesu plánování, kvality sociálních služeb a  
v oblasti metod sociální práce v rámci kurzů  
akreditovaných podle zákona č. 312/2002 Sb.,  
o úřednících územních samosprávných celků a o změně  
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo  
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  
ve znění pozdějších předpisů.

Zavádění procesu rozvoje kvality poskytování sociálních  
služeb. V rámci této činnosti budou podporovány procesy  
zaměřené na plnění zákonných standardů kvality  
sociálních služeb.

B - Podpora dalších činností a aktivit umožňující 
prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc 
příslušníkům sociálně vyloučených romských 
komunit/lokalit s důrazem především na:

Důraz bude kladen především na:

Programy prevence sociálně patologických jevů včetně  
prevence kriminality a včetně podpory osvěty  
v této oblasti.

Programy získávání základních sociálních 
a profesních dovedností.

Programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace  
(v rámci výzvy nebude podpořen projekt zaměřený  
pouze na pracovní rehabilitaci).

Programy pro osoby závislé na drogách.

Programy pro předcházení ekonomické nestability rodin 
a jednotlivců a finanční gramotnosti a prevence pro 
osoby ohrožené předlužeností (včetně poradenství).

Programy pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu.
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Programy pro osoby opouštějících školská zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Programy pomoci při realizaci investičních akcí  
financovaných z ERDF v rámci Integrovaného 
operačního programu.

Cílové skupiny: 
Příslušníci níže uvedených vybraných sociálně 
vyloučených romských lokalit/komunit:

Č. Lokalita (Město/
obec/mikroregion)

Území dopadu

1 Brno Jihomoravský kraj

2 Břeclav Jihomoravský kraj

3 Sokolov Karlovarský kraj

4 Cheb Karlovarský kraj

5 Broumov Královéhradecký kraj

6 Karviná Moravskoslezský kraj

7 Orlová Moravskoslezský kraj

8 Ostrava Moravskoslezský kraj

9 Přerov Olomoucký kraj

10 Jesenicko
Lokalita Jesenicko zahrnuje: 
Mikroregion Zlatohorsko, 
Mikroregion Jesenicko, 
Mikroregion Žulovsko, 
Mikroregion Javornicko, 
Mikulovice, Velké Kunětice, 
Zlaté Hory, Česká Ves, Jeseník, 
Kobylá nad Vidnávkou, Velká 
Kraš, Vápenná, Skorošice, 
Vidnava, Žulová, Bernartice, 
Bílá Voda, Javorník, Uhelná, 
Vlčice, Písečná, Supíkovice, 
Běla pod Pradědem, Stará 
Červená Voda, Černá Voda, 
Ostružná, Lipová Lázně.

Olomoucký kraj

11 Klatovy Plzeňský kraj

12 Kutná Hora Středočeský kraj

13 Kolín Středočeský kraj

14 Kladno Středočeský kraj

»
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15 Chomutov Ústecký kraj

16 Most Ústecký kraj

17 Ústí nad Labem Ústecký kraj

18 Roudnice nad Labem Ústecký kraj

19 Šluknovsko
Lokalita Šluknovsko zahrnuje: 
Česká Kamenice, Krásná Lípa, 
Varnsdorf, Chřibská, Rybniště, 
Jiřetín pod Jedlovou, Rumburk

Ústecký kraj

20 Jihlava Kraj Vysočina

21 Holešov Zlínský kraj

Oprávnění žadatelé:
Obce dle seznamu v bodě 2.2 této výzvy (zákon č. 128/ 
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), v návaznosti  
na oblast intervence 3.1 b) IOP.

Příjem žádostí: 
15. 12. 2009 - 31. 12. 2012

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/podpora-socialni-integrace- 
prislusniku-romskych-lokalit
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3.4: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu  
práce a slaďování pracovního a rodinného života

Vyhlašovatel:
MPSV

Číslo výzvy:
88

Cílem výzvy je zlepšovat situaci v prosazování rovných  
příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladění  
pracovního a rodinného života.

Podporované aktivity (typy projektů):

A) Prosazování rovných příležitostí žen a mužů  
a slaďování pracovního a rodinného života  
v zaměstnavatelské sféře.

Konkrétní aktivity:

Aktivity zaměřené na prosazování rovných příležitostí  
v organizaci žadatele a jeho partnerů.

Aktivity zaměřené na motivaci zaměstnavatelů  
k uskutečňování politiky přátelské k  rodině  
a k rovným příležitostem.

Genderové a rodinné audity v podnicích včetně evidence 
a statistiky využívání opatření vzešlých z těchto auditů.

Vypracování a implementace podnikových 
plánů rovnosti žen a mužů.

Vzdělávání pracovníků, kteří se zabývají lidskými 
zdroji v problematice rovných příležitostí 
včetně vytváření informačních zdrojů.

Podpora slaďování pracovního a rodinného života pomocí  
zavedení flexibilních forem práce a zřízení služeb  
péče o děti.

Zavádění principů diversity managementu s ohledem  
na rovné příležitosti žen a mužů.

Programy pro rodiče na rodičovské dovolené 
usnadňující udržení kontaktu se zaměstnavatelem.
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Osvětové, vzdělávací, poradenské a motivační aktivity 
v oblasti rovných příležitostí pro zaměstnavatele.

Advokační služby pro pomoc obětem diskriminace 
na trhu práce z hlediska rovnosti žen a mužů.

B) Tvorba a realizace komplexních programů na podporu 
zahájení a rozvoje samostatné výdělečné činnosti.

Konkrétní aktivity:

Vzdělávací, poradenské a podpůrné programy na podporu 
zahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti.

Mentoring a odborné konzultace.

Vytváření sítí a dalších forem partnerství.

C) Místní partnerství a tematické sítě v oblasti rovných  
příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního  
a rodinného života.

Cílové skupiny: 

Jednotlivci:

Osoby pečující o závislého člena rodiny.

Zaměstnanci/kyně.

Ženy ohrožené na trhu práce, tj. dlouhodobě 
nezaměstnané ženy, ženy ohrožené nezaměstnaností 
- k propouštění žen dochází přednostně před muži, 
významně jsou ženy z tohoto důvody ohroženy především  
v podnicích procházejících restrukturalizací, ženy  
vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého  
člena rodiny na trh práce.

Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi 
(tj. muži vracejících se po rodičovské dovolené 
nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce).

Ženy se základním vzděláním nebo s nízkou  
úrovní kvalifikace.

Ženy v předdůchodovém věku.

Ženy začínající podnikání a vykonávající 
samostatnou výdělečnou činnost.
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Organizace:

Instituce služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci/e.

Nestátní neziskové organizace.

Odborové organizace a sociální partneři.

Orgány státní správy a jimi zřizované organizace.

Úřad práce České republiky.

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných 
celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené 
organizace a jejich zaměstnanci/kyně.

Výzkumné a vzdělávací instituce.

Zaměstnavatelé.

Oprávnění žadatelé:
Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, 
jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace.

Nestátní neziskové organizace - občanská sdružení,  
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby,  
nadace a nadační fondy.

Školy a školská zařízení.

Vysoké školy podle zákona.

Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské 
a sociální dohody ČR, a jejich členské základny (Svaz 
průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace 
odborových svazů, Asociace samostatných odborů).

Hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb.,  
o hospodářské komoře České republiky a Agrární  
komoře České republiky.

Podnikatelské subjekty: obchodní společnost, výrobní  
družstvo, osoba samostatně výdělečně činná  
nebo státní podnik.

Výzkumné a vzdělávací instituce.

Příjem žádostí: 
8. 3. - 30. 4. 2012
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Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-
grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-11

Aktualizováno!
 
4.1: Posilování institucionální kapacity 
a efektivnosti veřejné správy

Název výzvy – GG 4.1. Smart Administration 

Vyhlašovatel:
MV ČR

Číslo výzvy:
89

Podporované aktivity (typy projektů):
Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality,  
efektivity a transparentnosti územní veřejné správy  
a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti  
úřadů územní veřejné správy a analytické činnosti  
k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení  
v oblasti zvýšení transparentnosti a efektivity řízení  
rozpočtu a nástrojů na podporu řízení rozpočtového  
procesu s cílem zvýšit schopnost reakce na dopady  
ekonomické krize.

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.

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

Vytvoření a aplikace nástrojů na podporu účasti občanů  
na rozhodování a veřejném životě.
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Zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé  
veřejné správy, zejména však ve vazbě na územní 
veřejnou správu a její specifické potřeby.

Rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu  
ve veřejné správě.

Posilování etických standardů ve veřejné správě.

Zefektivnění řízení lidských zdrojů v územní veřejné  
správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů obcí  
s rozšířenou působností, metodiků a školitelů  
pro územní veřejnou správu.

Vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování 
a evaluaci politik a strategií v územní veřejné správě.

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

Omezující podmínky výzvy:
V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, jejichž 
součástí je realizace zahraniční pracovní cesty, vzdělávání  
v oblasti IT, jazykové vzdělávání.

V rámci výzvy není přípustné partnerství.

Zahrnutí investičních výdajů do rozpočtu projektu je  
v rámci této výzvy nepřípustné - nákup software je  
v rámci způsobilých výdajů projektu limitován částkou  
60 tis. Kč a nákup hmotného majetku je limitován částkou 
40 tis. Kč (musí se jednat o drobný hmotný majetek, 
resp. o neodepisovaný hmotný/nehmotný majetek).

Žadatele nesmí do svých projektů začlenit aktivity, které  
již byly u daného příjemce podpořeny v minulých výzvách  
vyhlášených OSF MVČR v rámci OP LZZ.

Cílové skupiny:
Územní samosprávné celky a úřady územních 
samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci.

Politici územních samosprávných celků včetně volených 
zastupitelů územních samosprávných celků. 
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Oprávnění žadatelé:
Obce (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon č. 314/2002  
Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem 
a stanovení obcí s rozšířenou působností).

Kraje (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších  
územních samosprávních celků; 129/2000 Sb.,  
o krajích – krajské zřízení).

Magistrát hlavního města Prahy a 22 městských částí  
hlavního města Prahy (zákon o hlavním městě Praze  
č. 131/2000 Sb.).

Příjem žádostí: 
Od 10. 4. do 31. 7. 2012.

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-
gp-4-1-zvyseni-kvality-rizeni

4.1: Posilování institucionální kapacity 
a efektivnosti veřejné správy

Název výzvy – Kvalitní a dostupná 
zdravotní a sociální péče

Vyhlašovatel:
MV ČR

Číslo výzvy:
83
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Podporované aktivity (typy projektů):
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  
a optimalizace postupů a činností vedoucích ke zvyšování 
efektivity, kvality a transparentnosti výkonu veřejné 
správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci 
orgánů veřejné správy s důrazem na efektivnost.

Podpora koordinace mezi jednotlivými resorty a dialogu 
mezi příslušnými veřejnými a soukromými subjekty.

Posilování etických standardů ve veřejné správě.

Rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu  
ve veřejné správě.

Prosazování preventivních a represivních opatření v boji  
s korupcí, minimalizace množství korupčních příležitostí  
a nastavení účinného sankčního systému. 

Podpora vládních reformních procesů v oblasti  
sociální a zdravotní.

Vytvoření efektivního a spravedlivého systému 
poskytování zdravotních a sociálních služeb  
a optimalizace způsobu jeho financování. 

Nastavení standardů kvality sociálních služeb.

Cílové skupiny:
Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci 
těchto úřadů a organizace a organizační složky 
zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Územní samosprávné celky a úřady územních 
samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené 
nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.

Politici územních samosprávných celků včetně volených 
zastupitelů územních samosprávných celků. 

Oprávnění žadatelé:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
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Příjem žádostí: 
Od 5. 12. 2011 do 31. 1. 2012.

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/kvalitni-a-dostupna-
zdravotni-a-socialni-pece

5.1: Mezinárodní spolupráce

Název výzvy – 3. výzva pro předkládání grantových 
projektů v rámci 5.1. - Mezinárodní spolupráce

Vyhlašovatel:
MPSV ČR

Číslo výzvy:
77

Podporované aktivity (typy projektů):

Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich  
zavedení v ČR:

V rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR  
přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových 
skupin OP LZZ na trhu práce, tyto nástroje otestovat, 
zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ČR, zavést je do 
praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovni  
a rozšířit získané know-how a výstupy projektu mezi  
relevantní klíčové aktéry v dané oblasti (tj. mezi subjekty,  
které se zabývají obdobnou činností nebo pracují se  
stejnou cílovou skupinou).

Sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty  
s obdobnou tematikou. 

Tematické sítě:

Založení a/nebo rozvoj tematické sítě na základě sdílení 
zkušeností a dovedností se zahraničními partnery. 

»

»

»

»

»

Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi 
tuzemskou a zahraniční tematickou sítí.

Šíření získaného know-how a výstupů projektu mezi  
relevantní klíčové aktéry v dané oblasti (tj. mezi subjekty,  
které se zabývají obdobnou činností nebo pracují se  
stejnou cílovou skupinou). 

Místní partnerství: 

Založení a/nebo rozvoj místního partnerství na základě 
sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery.

Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi místními  
partnerstvími v otázkách týkajících se budování a 
managementu partnerství, specifických aktivit  
místních partnerství apod. 

Cílové skupiny:

Cílové skupiny osob: 

Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání.

Osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž 
zdravotní postižení představuje určité znevýhodnění 
ve vztahu k ostatním členům společnosti. 

Osoby s chronickým duševním onemocněním.

Děti, mládež a mladí dospělí. 

Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního 
prostředí – národnostní menšiny, které setrvale  
a dlouhodobě žijí na území ČR. 

Imigranti a azylanti – skupina přistěhovalců v ČR, která 
zahrnuje nelegální imigranty, žadatele o azyl, uznané 
azylanty, cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů,  
dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.

Osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací 
možnosti, popř. obývají nouzová obydlí. 

Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé  
na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu 
ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní 
léčbu nebo se jí podrobují, nebo osoby, které abstinují.

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

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

Osoby ohrožené předlužeností.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Osoby pečující o osobu blízkou – fyzické osoby pečující 
o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči a která 
je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením.

Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit. 

Osoby starší 50 let.

Dlouhodobě nezaměstnané ženy (jedná se o ženy  
nezaměstnané déle než 6 měsíců) – ženy se dlouhodobě  
nezaměstnanými stávají z důvodu kumulace handicapů  
z pohledu trhu práce. 

Ženy ohrožené nezaměstnaností – k propouštění žen  
dochází přednostně před muži, významně jsou ženy  
z tohoto důvody ohroženy především v podnicích  
procházejících restrukturalizací. 

Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči  
o závislého člena rodiny na trh práce - ženy, které ztratily  
kontakt s trhem práce po ukončení mateřské nebo 
rodičovské dovolené, ženy pečující o jiného člena rodiny  
– jedná se o skupinu, která se potýká s diskriminací  
ze strany zaměstnavatelů vzhledem k péči o závislého  
člena rodiny, obtížně nacházející pracovní uplatnění  
po uplynutí doby péče o člena rodiny či ukončení  
mateřské či rodičovské dovolené z důvodu delšího  
přerušení zaměstnání a obavy zaměstnavatelů z časté  
absence v zaměstnání.

Ženy s malými dětmi (tj. dětmi do 15ti let věku). 

Ženy se základním vzděláním nebo s nízkou úrovní  
kvalifikace – s důrazem na ženy se základním nebo  
žádným vzděláním.

Ženy v předdůchodovém věku – jedná se o skupinu žen,  
které sice již nejsou vázány péčí o děti, ale nejsou 
zaměstnavateli považovány za dostatečně perspektivní 
vzhledem k věku a možným zdravotním potížím. 

Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou  
výdělečnou činnost. 

Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi (včetně  
mužů vracejících se po rodičovské dovolené nebo péči  
o závislého člena rodiny na trh práce).

Rodiče s dětmi. 

Rodiče samoživitelé/samoživitelky.

Potencionální/budoucí rodiče – lidé, jenž kriticky 
analyzují konkrétní podmínky slaďování při rozhodování 
o založení rodiny, počtu a době narození dětí. 

Osoby pečující o závislé členy rodiny.

Zaměstnavatelé. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Cílové skupiny osob: 

Úřad práce České republiky.

Územní samosprávné celky a úřady územních 
samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo  
založené organizace a jejich zaměstnanci.

Nestátní neziskové organizace.

Výzkumné a vzdělávací instituce.

Místní partnerství.

Odborové organizace a sociální partneři (Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace  
odborových svazů, Asociace samostatných odborů,  
Okresní hospodářské komory). 

Oprávnění žadatelé:
Obce, kraje a jimi zřizované organizace.

Nestátní neziskové organizace.

Výzkumné a vzdělávací instituce.

Příjem žádostí: 
Od 13. 6. 2011 průběžně.

Bližší informace:
(Pozor! -  v průběhu měsíce února byla zveřejněna  
revidovaná verze výzvy):

http://www.esfcr.cz/3-vyzva-pro-predkladani-
grantovych-projektu-v-ramci-5-1

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

5.1: Mezinárodní spolupráce

Název výzvy – výzva pro předkládání individuálních 
projektů v rámci 5.1: Mezinárodní spolupráce

Vyhlašovatel:
MPSV

Číslo výzvy:
81

Podporované aktivity (typy projektů):
Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení v ČR 
- v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR 
přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových 
skupin OP LZZ na trhu práce, tyto nástroje otestovat, 
zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ČR, zavést je  
do praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovni  
sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnou  
tematikou. 

Tematické sítě - založení a/nebo rozvoj tematické sítě  
na základě sdílení zkušeností a dovedností se 
zahraničními partnery; výměna zkušeností a přenos 
dobré praxe mezi tuzemskou a zahraniční tematickou 
sítí; šíření získaného know-how a výstupů projektu.

Cílové skupiny:
Zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků, které mají  
perspektivu dalšího rozvoje.

Zaměstnanci podniků působících v oborech a odvětvích, 
které procházejí strukturálními změnami a jejichž 
zaměstnanci jsou ohroženi nezaměstnaností.

Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání.

Osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž zdravotní  
postižení představuje určité znevýhodnění ve vztahu  
k ostatním členům společnosti.

Osoby s chronickým duševním onemocněním.

Děti, mládež a mladí dospělí (s důrazem na osoby  
ve věku 15-26 let).

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního 
prostředí – národnostní menšiny, které setrvale  
a dlouhodobě žijí na území ČR.

Imigranti a azylanti – skupina přistěhovalců v ČR, která 
zahrnuje nelegální imigranty, žadatele o azyl, uznané 
azylanty, cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů,  
dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.

Osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací 
možnosti, popř. obývají nouzová obydlí.

Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé  
na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu  
ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu  
nebo se jí podrobují, nebo osoby, které abstinují.

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

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

Osoby ohrožené předlužeností.

Osoby pečující o osobu blízkou – fyzické osoby pečující 
o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči, a která 
je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením.

Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit. 

Osoby starší 50 let.

Dlouhodobě nezaměstnané ženy (jedná se o ženy  
nezaměstnané déle než 6 měsíců) – ženy se dlouhodobě  
nezaměstnanými stávají z důvodu kumulace handicapů  
z pohledu trhu práce.

Ženy ohrožené nezaměstnaností – k propouštění žen  
dochází přednostně před muži, významně jsou ženy  
z tohoto důvody ohroženy především v podnicích  
procházejících restrukturalizací.

Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči  
o závislého člena rodiny na trh práce - ženy, které ztratily  
kontakt s trhem práce po ukončení mateřské nebo 
rodičovské dovolené, ženy pečující o jiného člena rodiny  
– jedná se o skupinu, která se potýká s diskriminací  
ze strany zaměstnavatelů vzhledem k péči o závislého  
člena rodiny, obtížně nacházející pracovní uplatnění  
po uplynutí doby péče o člena rodiny či ukončení  
mateřské či rodičovské dovolené z důvodu delšího  
přerušení zaměstnání a obavy zaměstnavatelů z časté  
absence v zaměstnání.

Ženy s malými dětmi (tj. dětmi do 15ti let věku).

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Ženy se základním vzděláním nebo s nízkou úrovní  
kvalifikace – s důrazem na ženy se základním nebo  
žádným vzděláním.

Ženy v předdůchodovém věku – jedná se o skupinu žen,  
které sice již nejsou vázány péčí o děti, ale nejsou 
zaměstnavateli považovány za dostatečně perspektivní 
vzhledem k věku a možným zdravotním potížím.

Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou  
výdělečnou činnost.

Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi (včetně  
mužů vracejících se po rodičovské dovolené nebo péči  
o závislého člena rodiny na trh práce).

Rodiče s dětmi.

Rodiče samoživitelé/samoživitelky.

Potencionální/budoucí rodiče – lidé, jenž kriticky analyzují  
konkrétní podmínky slaďování při rozhodování o založení  
rodiny, počtu a době narození dětí.

Osoby pečující o závislé členy rodiny.

Zaměstnavatelé.

Úřad práce České republiky.

Územní samosprávné celky a úřady územních 
samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené 
nebo založené organizace a jejich zaměstnanci; 

Nestátní neziskové organizace.

Výzkumné a vzdělávací instituce.

Místní partnerství.

Odborové organizace a sociální partneři (Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská 
konfederace odborových svazů, Asociace samostatných 
odborů, Okresní hospodářské komory).

Orgány ústřední státní správy uvedené v zákoně  
2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo OÚSS,  
o kterých jejich roli ústředního orgánu státní správy  
stanoví zvláštní zákon.

Organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední  
státní správy uvedenými v zákoně 2/1969 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů.

Řídící orgán OP LZZ.

Zprostředkující subjekty OP LZZ. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

 Oprávnění žadatelé:
Orgány ústřední státní správy uvedené v zákoně  
2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo OÚSS,  
o kterých jejich roli ústředního orgánu státní správy  
stanoví zvláštní zákon.

Organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední  
státní správy uvedenými v zákoně 2/1969 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů.

Řídící orgán OP LZZ a Zprostředkující subjekty OP LZZ.

Úřad práce České republiky.

Příjem žádostí: 
Od 15. 9. 2011 do 30. 6. 2013.

Bližší informace:
http://www.esfcr.cz/file/8162/

»

»

»

»

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

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

7.1. Stručný přehled 
programů pro nové období  
2007-2013

7.1.1. Strukturální fondy EU
Vyhlášení prvních výzev bylo zahájeno v 3. čtvrtletí  
roku 2007.

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

Operační program  
Lidské zdroje a zaměstnanost

Priorita 2: Aktivní politiky trhu práce

Opatření 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Indikativní výčet vhodných aktivit:
Rekvalifikace.

Vytváření nových a vyhrazených pracovních míst.

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

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

Doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnanosti.

»

»

»

»

»

»

»

Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitosti

Opatření 3.1: Podpora sociální integrace

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

Poskytování sociálních služeb.

Činnosti a aktivity vedoucí k prevenci  
sociálního vyloučení.

Programy podpory prevence sociálně  
patologických jevů.

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

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

Vzdělávání, management a řízení.

Opatření 3.2: Integrace sociálně vyloučených skupin  
na trh práce

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

Účast ve vzdělávacích programech, kurzech,  
odborném vzdělávání.

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

Doprovodná opatření odstraňující bariéry k účasti  
na poradenských a vzdělávacích programech.

Podpora vzniku pracovních míst.

Realizace individuálních programů zaměstnanosti.

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

Podpora k sebezaměstnávání.

Aplikace pružných forem práce  pro pracovní uplatnění.

»

»

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

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

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

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

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

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

Priorita 4: Veřejná správa a veřejné služby

Opatření 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

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

Rozvoj distančních forem vzdělávání (vč. eLearningu).

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

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

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

»

»

»
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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

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 

»
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»
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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.

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.
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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

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.

»

»
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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.

 
Další plánovaná výzva k prioritní ose 1: 

Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné 
vody – 34. výzva od 20. 2. do 20. 4. 2012.  

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.
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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.
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 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 NH� do ovzduší (v sektoru zemědělství  
 se jedná zejména o snížení NH� ze stájí, chovu prasat  
 a jímek na kejdu).

 e)  Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích  
 stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí zejména  
 NOx, SO� 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 k prioritní ose 2: 

Oblast podpory 2.2. Omezování emisí - 36. výzva  
od 2. 4. do 31. 5. (pouze pro okresy Karviná, 
Ostrava-město, Frýdek-Místek)   

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.).

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.
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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).

PLÁNOVANÁ výzva k prioritní ose 4:

Oblast podpory 4.1 a 4.2: červenec – srpen 2012

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).
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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. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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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.

AKTUÁLNÍ výzva k prioritní ose 5:
Oblast podpory 5.1: září – říjen 2012 

 
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.

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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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).

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací



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

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.

Plánovaná výzva k prioritní ose 6:
Oblast podpory 6.1: září – říjen 2012 
Oblast podpory 6.2: květen – červenec 2012 

Oblast podpory 6.3: září – říjen 2012 
Oblast podpory 6.4: září – říjen 2012 
Oblast podpory 6.6: květen – červenec 2012 

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.

»

»

»

»
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»
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Plánované výzvy k prioritní ose 7:
Oblast podpory 7.1: jaro 2012.

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.

»

»

»

»
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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.

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

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

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

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

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

 
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.

»

»

»

»
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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.

»

»

»

»
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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.

Oznámení o ukončení výzvy v 5.3b) IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje ukončení  
příjmu žádostí v Integrovaném operačním programu v 8.  
kontinuální výzvě pro prioritní osu 5 Národní podpora 
územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace 
a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření 
výzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních 
plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.

Termín ukončení příjmu žádostí:  
do 13. 12. 2010 ve 14 hodin 

Žádosti přijímají pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR  
podle územní příslušnosti určené místem realizace projektu.  
Kontaktní adresy můžete najít na stránkách 
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-3

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/ 
Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni- 
program/Novinky_article/Oznameni-o-ukonceni-vyzvy- 
v-5-3b)-IOP

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:  

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

�. Posilování dostupnosti dopravy a informačních  
a komunikačních sítí. 

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

�. Rozvoje měst a venkova.

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

Řídicím orgánem operačních programů přeshraniční 
spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj. 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.

Svým zaměřením je PRV velmi rozmanitý a obsáhlý. Podpora  
samozřejmě primárně směřuje do oblasti zemědělství, 
zlepšení vzhledu obcí a zkvalitnění života místních obyvatel  
a návštěvníků. 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.

Zajištění konkurenceschopnosti českých 
výrobců potravin a krmiv.

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 
40 tis. EUR – mladí začínající zemědělci.

až 50 % - zpracovatelé zemědělské produkce 
(potravináři), 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).

Pro zemědělce

Podpora mladým začínajícím zemědělcům 
Investice do rostlinné a živočišné výroby.

Nákup zemědělských strojů.

Nákup zemědělské půdy.

Stavební práce – rekonstrukce, výstavba  
zemědělských staveb.

Nákup souvisejících technologií.

Nákup technologií na zpracování produkce.

U tohoto dotačního titulu vzhledem k zveřejněnému 
harmonogramu příjmu dotačních žádostí na rok 2012 není  
definitivně potvrzeno, že bude vyhlášeno. Záleží  
na případném uvolnění finančních prostředků. Pokud 
bude tento dotační titul vyhlášen, dojde k tomu v rámci 
podzimního kola příjmu žádostí, tj. v říjnu 2012.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Rozvoj nezemědělských podnikatelských aktivit 

Rozvoj řemesel, služeb, vlastních obchodů a dalších  
rozličných oborů na venkově.

Stavební práce – rekonstrukce, výstavba provozu, 
administrativních budov, ploch apod.

Nákup technologií, strojů, výrobních zařízení a náčiní.

Nákup vybavení, nábytku, počítačů.

Výstavba a modernizace bioplynové stanice.

Výstavba a modernizace kotelen a výtopen  
na biomasu.

Výstavba a modernizace zařízení na výrobu 
tvarovaných biopaliv (peletovací linky).

Příjem dotačních žádostí v červnu 2012.

Zpracování zemědělské produkce 
Na potraviny, i na krmiva.

Stavební práce – rekonstrukce, výstavba provozů  
a manipulačních ploch.

Nákup technologií na zpracování produkce.

Vybavení laboratořemi.

Vývoj nových postupů, technologií a výrobků.

Zpracování lesní biomasy – dřeva
Stavební práce – výstavba, rekonstrukce, 
modernizace provozu.

Nákup a modernizace technologií a strojů.

Příjem dotačních žádostí v říjnu 2012.

Pro nezemědělské podnikatele na venkově 
(v obcích do 2000 obyvatel)

Zakládání a rozvoj mikropodniků (fyzických  
i právnických osob)

Rozvoj řemesel, služeb, vlastních obchodů a dalších 
rozličných oborů na venkově (např. truhlářství, 
zámečnictví, opravna strojů, servis, maloobchod).

Stavební práce – rekonstrukce, výstavba provozu, 
administrativních budov, ploch apod.

Nákup technologií, strojů, výrobních zařízení a náčiní.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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»

»
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Nákup vybavení, nábytku, počítačů.

Výstavba a modernizace bioplynové stanice.

Výstavba a modernizace kotelen a výtopen  
na biomasu.

Výstavba a modernizace zařízení na výrobu 
tvarovaných biopaliv (peletovací linky).

Příjem dotačních žádostí v červnu 2012.

Pro provozovatele penzionů, hotelů, kempů - oblast 
cestovního ruchu (v obcích do 2000 obyvatel)

Rozvoj cestovního ruchu na venkově.

Stavební práce – výstavba, rekonstrukce, modernizace  
objektů k ubytování a stravování.

Výstavba, rekonstrukce ploch a objektů pro sportovní  
vyžití (např. hřiště, koupaliště, jízdárna) a půjčoven  
sportovních potřeb.

Výstavba, rekonstrukce ploch, odstavných stání,  
příjezdových cest.

Nákup nábytku, elektroniky, kuchyňských přístrojů,  
výpočetní techniky apod.

Nákup sportovních potřeb.

Výsadba zeleně.

Tvorba pěších a lyžařských tras, vinařských stezek  
a hippostezek.

Příjem dotačních žádostí v říjnu 2012.

Pro podnikatele hospodařící v lesích

Nákup lesnické techniky – mobilních strojů
Nákup strojů a techniky pro obnovu, výchovu a těžbu  
lesních porostů (kácení stromů, manipulaci s dřívím 
apod.), prvotní zpracování dříví a potěžebních 
zbytků, údržbě lesních cest a toků apod.

Zpracování lesní biomasy – dřeva
Stavební práce – výstavba, modernizace provozu.

Nákup a modernizace technologií a strojů.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Lesnická infrastruktura
Stavební práce – výstavba, rekonstrukce, 
modernizace lesních cest, vodních děl (upravujících 
vodní režim) a ostatních infrastrukturních objektů 
(např. manipulační sklady, rozvody energie,  
vody a kanalizace).

Příjem dotačních žádostí v říjnu 2012.

Pro obce

Vybudování muzea a výstavní expozice
Stavební práce - obnova, nová výstavba.

Zpracování libreta výstavní a/nebo muzejní expozice.

Nákup zařízení, vybavení, hardware, software.

Oprava kulturních památek
Stavební obnova, revitalizace a zhodnocení  
památkových budov, ploch, kulturních objektů  
a prvků.

Zajištění stavebně historických průzkumů,  
včetně archeologických.

Zajištěná potřebných podkladů a dokumentů.

Studie a programy obnovy, využití a regenerace  
kulturního dědictví venkova.

Kanalizace, ČOV (čističky odpadních vod), vodovody
Stavební práce – budování (pouze, rekonstrukce  
nikoliv).

Doprovodná síť technické infrastruktury.

Nákup strojů a technologie pro ČOV.

Příjem dotačních žádostí není na rok 2012 vůbec avizován.  
Tento dotační titul bude dle neoficiálních informací 
vyhlášen možná v roce 2013, nebo nebude vyhlášen 
již vůbec. Vše se bude opět odvíjet od případných 
disponibilních finančních prostředků.
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»
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Infrastruktura a vzhled obcí
Stavební práce – rekonstrukce a výstavba.

Místní komunikace, včetně vodopropustných,  
chodníky.

Veřejná prostranství – náměstí, parky apod.

Technická infrastruktura – elektřina, plyn,  
osvětlení, rozhlas atd.

Veřejná zeleň – nákup a výsadba.

Nákup techniky pro údržbu zeleně – traktůrek,  
sekačka, křovinořez apod.

Příjem dotačních žádostí není na rok 2012 vůbec avizován.  
Tento dotační titul bude dle neoficiálních informací 
vyhlášen možná v roce 2013, nebo nebude vyhlášen 
již vůbec. Vše se bude opět odvíjet od případných 
disponibilních finančních prostředků.

Občanské vybavení a služby v obci – veřejné stavby
Stavební práce – rekonstrukce, modernizace,  
nová výstavba.

Budovy, plochy, rozvody, sítě, sociální zařízení apod.

Nákup vybavení, zařízení (nábytku), výpočetní  
techniky.

V oblastech:
  - školství – venkovské školy, jídelny

  - péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně  
 doprovodných stravovacích zařízení a dětských hřišť

  - kultura – např. centra společenského života, kulturní  
 a spolkové domy, víceúčelové objekty - např. dům  
 kultury a služeb, klubovny, knihovny

  - sportovní a volnočasové aktivity a tělovýchova  
 – např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovně- 
 společenská centra, včetně zázemí (např. šatny,  
 umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly)

  - veřejná správa obecní úřady

Příjem dotačních žádostí není na rok 2012 vůbec avizován.  
Tento dotační titul bude dle neoficiálních informací 
vyhlášen možná v roce 2013, nebo nebude vyhlášen 
již vůbec. Vše se bude opět odvíjet od případných 
disponibilních finančních prostředků.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Bližší informace: 
www.szif.cz, www.mze.cz

7.1.2. 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.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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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

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.

Aktuálně: První výzva pro rok 2011 byla uzavřena 
dne 27. 5. Tato výzva byla zaměřena na rekonstrukci/
vybudování odpočívadel a zázemí pro turisty a také 
na zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu.

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

»

»

7.2. Dotační programy 
a příležitosti - 
celorepublikové

7.2.1. Aktuální – květen 2012

Aktualizováno!

Regionální operační program Jihozápad 

Prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory 2.1: Integrované projekty  
rozvojových center

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÉ 
BUDĚJOVICE „LEVÝ BŘEH VLTAVY“

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Specifickým cílem oblasti podpory je najít nové využití  
zanedbaných areálů, objektů a ploch; připravit rozvojové  
plochy pro využití; doplnit občanskou vybavenost; zlepšit  
stav objektů občanské vybavenosti a zlepšit městskou  
dopravní infrastrukturu:

Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů  
a ploch v sídlech.

Revitalizace centra města a památkových chráněných  
objektů a území (náměstí, nábřeží, centrální ulice,  
parky, kostely, aj.).

Příprava rozvojových území pro podnikání a služby.

Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské  
vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturní 
domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny, aj.).

»

»

»

»
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Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů 
vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury 
(polikliniky, školy, centra pro mimoškolní činnost dětí,  
domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním  
režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl  
cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra, 
sociálně terapeutické dílny, centra sociálně  
rehabilitačních služeb, aj.).

Výstavba, rekonstrukce a modernizace 
místních komunikací.

Modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy  
(trakční vedení městské hromadné dopravy, koleje  
pro tramvajovou dopravu, aj.).

Management a koordinace aktivit IPRM (náklady  
na manažery IPRM, na řídící výbor, na zabezpečení  
přípravy a realizace IPRM, aj.).

Kdo může žádat:
Statutární město České Budějovice. 

Kraje. 

Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi. 

Nestátní neziskové organizace. 

Fyzické osoby. 

Obchodní společnosti. 

Školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi. 

Církevní školská zařízení, soukromá školská zařízení,  
školské právnické osoby.

Žadatelé musí mít svůj projekt zařazen do IPRM   
a realizovat ho v rámci IPRM na správním území města  
České Budějovice. 

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

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů  
na jeden projekt:  1 mil. Kč. 

Výše dotace: 30 – 87 %.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Vyhlášení výzvy:    
26. 4. 2011

Příjem žádostí:    
26. 4. 2011

Ukončení příjmu žádostí:   
28. 6. 2013

Bližší informace: 
www.rr-jihozapad.cz 

Prioritní osa 2:  Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory 2.1: Integrované projekty  
rozvojových center

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ 
„PLZEŇ – UNIVERZITNÍ MĚSTO 2015“

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ „PLZEŇ 
– EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015“

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Specifickým cílem oblasti podpory je najít nové využití  
zanedbaných areálů, objektů a ploch; připravit rozvojové  
plochy pro využití; doplnit občanskou vybavenost; zlepšit  
stav objektů občanské vybavenosti a zlepšit městskou  
dopravní infrastrukturu:

Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů  
a ploch v sídlech.

Revitalizace centra města a památkových chráněných  
objektů a území (náměstí, nábřeží, centrální ulice,  
parky, kostely, aj.).

Příprava rozvojových území pro podnikání a služby.

»

»

»

»

»

»

Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské  
vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturní 
domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny, aj.).

Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů 
vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury 
(polikliniky, školy, centra pro mimoškolní činnost dětí,  
domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním  
režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl  
cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra,  
sociálně terapeutické dílny, centra sociálně 
rehabilitačních služeb, aj.).

Výstavba, rekonstrukce a modernizace 
místních komunikací.

Modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy  
(trakční vedení městské hromadné dopravy, koleje  
pro tramvajovou dopravu, aj.).

Management a koordinace aktivit IPRM (náklady  
na manažery IPRM, na řídící výbor, na zabezpečení  
přípravy a realizace IPRM, aj.).

Kdo může žádat:
Statutární město Plzeň. 

Kraje. 

Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi. 

Nestátní neziskové organizace. 

Fyzické osoby. 

Obchodní společnosti. 

Školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi. 

Církevní školská zařízení, soukromá školská zařízení,  
školské právnické osoby.

Žadatelé musí mít svůj projekt zařazen do IPRM  a realizovat 
ho v rámci IPRM na správním území města Plzeň. 

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

Minimální přípustná výše celkových způsobilých 
výdajů na jeden projekt:  1 mil. Kč. 

Výše dotace: 30 – 87 %.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Vyhlášení výzvy:    
26. 4. 2011

Příjem žádostí:    
26. 4. 2011

Ukončení příjmu žádostí:   
28. 6. 2013

Bližší informace: 
www.rr-jihozapad.cz

Prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory  2.4: Rozvoj infrastruktury základního,  
středního a vyššího odborného školství

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů škol  
a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky.

Pořízení a modernizaci vybavení škol a školských 
zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. 

Podpora bude zaměřena na projekty středních 
škol a vyšších odborných škol se zaměřením 
na oblast odborného vzdělávání.

Kdo může žádat:
Kraje. 

Obce. 

Školy a školská zařízení zřizovaná nebo 
zakládaná kraji a obcemi. 

Církevní školy a školská zařízení, soukromé školy 
a školská zařízení, školské právnické osoby.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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

Minimální přípustná výše celkových způsobilých 
výdajů na jeden projekt:  0,5 mil. Kč. 

Maximální přípustná výše dotace na 
jeden projekt: 30 mil. Kč. 

Výše dotace: 30 - 87%.

Vyhlášení výzvy:    
22. 2. 2012

Příjem žádostí:    
22. 2. 2012

Ukončení příjmu žádostí:   
15. 6. 2012 12:00 hod

Bližší informace: 
www.rr-jihozapad.cz

»

»

»

»

»

»

»

Aktualizováno!

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 schválených 
Integrovaných plánů rozvoje měst:: 

Integrovaný plán rozvoje města Pardubic  
„Přitažlivé město“. 

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

Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna  
„Lidové sady“. 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní  
a kvalitní život v Liberci. 

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 nebo města s více než 50 tis. obyvatel.

Organizace založené nebo zřízené městy či kraji.

Nestátní neziskové organizace.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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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: 
13. 12. 2013 ve 12:00 hodin 

Bližší informace: 
http://www.rada-severovychod.cz

Prioritní osa 4: Rozvoj 
podnikatelského prostředí

Oblast podpory 4.2: Podpora rozvoje spolupráce firem  
se středními školami a učilišti, dalšími regionálními  
vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj  
inovačních aktivit v regionu

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Podpora investic zlepšujících materiálně-technické 
vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro zaškolení 
absolventů a osvojení praktických dovedností. 

Kdo může žádat:
Kraje.

Organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Střední školy.

»

»

»

»

»

»

»

Podpora (typ, max., min):
Min. výše celkových způsobilých výdajů:  500 tis. Kč

Výše dotace: 
34 – 90 % 

Ukončení výzvy: 
15. 6. 2012 ve 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.rada-severovychod.cz

Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících  
dopravní obslužnost území

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Rozvoj a modernizace drážní infrastruktury (výstavba 
nových nebo dostavba částí tratí pro ekologickou 
dopravu, jako jsou tratě pro trolejbusovou, tramvajovou 
či jinou drážní dopravu v území, kde nahradí původní 
motorovou trakci s naftovým palivem; modernizace 
či rekonstrukce stávající drážní infrastruktury).

Výstavba, modernizace či rekonstrukce přestupních 
terminálů, parkoviště typu P+R, K+R, B+R s návazností  
na veřejnou hromadnou dopravu, zastávky pro drážní  
i nedrážní veřejnou hromadnou dopravu (s úpravami  
pro bezbariérový přístup) a další zázemí či infrastruktura  
pro veřejnou hromadnou dopravu.

Zavádění řídících, telematických a informačních systémů 
veřejné dopravy a moderních elektronických odbavovacích 
systémů pro cestující umožňující tarifní integraci. 

»

»

»

»

»

»

Kdo může žádat:
Kraje.

Obce.

Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.

Dobrovolné svazky obcí.

Nestátní neziskové organizace.

Provozovatelé drážní dopravy.

Podnikatelské subjekty.

Organizace zřizované nebo zakládané státem.

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

Výše dotace: 
34 – 85 % 

Ukončení výzvy: 
15. 6. 2012 ve 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.rada-severovychod.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Regionální operační program  
Jihovýchod  

Prioritní osa 1: Dostupnost dopravy

Oblast podpory 1.1: Rozvoj dopravní infrastruktury  
v regionu - silnice

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:  
21. 2. 2011

Příjem žádostí:  
Od 21. 2. 2011

»

»

»

»

»

»

»

»

Ukončení příjmu žádostí:  
Max. do 31. 12. 2013

Bližší informace: 
www.jihovychod.cz 

Prioritní osa 2: Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu

Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury  
pro cestovní ruch  

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Výstavba a technické zhodnocení turistické infrastruktury  
včetně pořízení technického zařízení pro aktivní  
a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu  
s prokazatelným nadregionálním dopadem  
na cestovní ruch.

Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek  
nadregionálního i regionálního významu pro potřeby  
CR v obcích nad 500 obyvatel (kulturní památky uvedené  
v seznamu kulturních památek Ministerstva kultury  
k datu registrace projektu), včetně nezbytné doprovodné  
infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář,  
odpočívadla aj.).

Výstavba, technické zhodnocení, značení a úpravy 
cyklotras (které netvoří komunikace II. a III. třídy), stezek 
pro pěší a lyžaře, naučných a vinařských stezek včetně  
doplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště,  
odpočívadla apod.).

Výstavba, úpravy a technické zhodnocení přístupových 
komunikací včetně související doprovodné infrastruktury  
(tj. např. chodníky a parkovací plochy, atp.) k turisticky  
využitelným objektům a památkám nadregionálního 
významu (např. k Národním kulturním památkám  
a UNESCO památkám, k naučným stezkám, 
k turistickým stezkám apod.). 

»

»

»

»

»

Kdo může žádat:
Obce a svazky obcí.

Kraje.

Nestátní neziskové organizace.

Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.

Právnické osoby s účastí samosprávy.

Malí a střední podnikatelé. 

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

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

Vyhlášení výzvy:     
20. 2. 2012

Příjem projektových záměrů:   
od 2. 4. 2012

Ukončení příjmu projektových záměrů:  
29. 6. 2012, 13:30 hod.

Příjem žádostí:     
od 2. 10. 2012

Ukončení příjmu žádostí:    
31. 1. 2013, 13:30 hod.

Bližší informace: 
www.jihovychod.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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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.

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 

Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj 
měst a venkovských sídel

Oblast podpory 3.4: Veřejné služby 
regionálního významu 

Zaměření výzvy: zařízení pro vzdělávání včetně  
technického vybavení pro výuku

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Výstavba a technické zhodnocení zařízení pro 
celoživotní vzdělávání (střední školy, speciální školy, 
knihovny, aj.) včetně technického vybavení nezbytného 
pro výuku a pro zvyšování úrovně vzdělávání. 

Kdo může žádat:
Kraje.

Organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Podpora (typ, max., min):

»

»

»

»

»

»
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Podpora bude poskytována formou dotace. 

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

Maximální výše dotace: není omezena.

Vyhlášení výzvy:    
20. 2. 2012

Příjem žádostí:    
od 19. 3. 2012

Ukončení příjmu žádostí:   
20. 6. 2012 v 13:30

Bližší informace: 
www.jihovychod.cz

Aktualizováno!

Regionální operační 
program Severozápad  

Prioritní osa 3: Dostupnost  
a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 
regionálního a nadregionálního významu

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Příprava projektů a související projektové dokumentace  
pro projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T,  
páteřní regionální komunikaci I/13 a projekty řešící  
vnitřní propojení regionu včetně regionálních 
přeshraničních spojení se SRN.

»

»

»

»

»

»

»

Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací  
II. a III. třídy zajišťujících napojení center regionu  
na nadregionální osy sítě TEN-T a regionální osu I/13 
včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, 
kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností 
zařízení apod.) na komunikacích napojujících region  
na síť TEN-T a I/13, zejména obchvatů sídel a aglomerací.

Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací 
II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabých 
míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná 
bezpečností zařízení apod.) zajišťujících efektivní 
propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice  
a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní  
mobilitu obyvatel v celém regionu.

Rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující efektivní  
využití potenciálu labské vodní cesty.

Kdo může žádat:
Kraje.

Organizace zřízené či založené krajem.

Podpora (typ, max., min):
Min. výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč.

Celkové výdaje individuálního projektu (tj. způsobilé  
a nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotaci  
překročit hranici 49 999 999 EUR.

Výše dotace: 
Až 85%. 

Ukončení příjmu žádostí: 
10. 5. 2012 ve 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.nuts2severozapad.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst 

Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů  
regionu – IPRM I. (zónové)

Integrovaný plán rozvoje města 
Ústí nad Labem – centrum

Integrovaný plán rozvoje města Děčín – zóna Centrum

Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění 
chybějící technické a občanské infrastruktury měst, 
městských částí, obnova historických a kulturních 
památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, 
včetně související dopravní a technické infrastruktury, 
včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, 
zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.

Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro 
průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely 
ve městech – pro jejich další veřejné využití nevýrobní  
povahy (nepřijatelné jsou činnosti zpracovatelského 
charakteru), včetně řešení dekontaminace a sanace 
postižených území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP,  
(jako součást širšího projektu v rámci regenerace 
městského prostředí) a související dopravní a technické  
infrastruktury jako součásti širšího konceptu  
regenerace určitého území.

Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných 
oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně  
zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných  
participativních metod.

Související projektová příprava, projektová dokumentace,  
architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného  
a soukromého sektoru (PPP), aktivity související  
s řízením IPRM.

Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace 
měst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU.

»

»

»

»

»
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Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů 
(výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy 
vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby  
dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben  
s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol  
a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace 
a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních  
služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní  
stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby  
se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce  
zdravotnických zařízení).

Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické  
skupiny obyvatel – staré a handicapované občany,  
zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy  
– např. zastávky.

Kdo může žádat:
Město Ústí nad Labem, Děčín a Karlovy Vary.

Kraje.

Organizace zřízené či založené městem od 50 000 
 obyvatel nebo krajem.

Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň  
jedno město od 50 000 obyvatel.

Nestátní neziskové organizace.

Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou 
zařazená do školského rejstříku.

Žadatelé musí doložit souhlas s realizací projektu. 

Podpora (typ, max., min):
Min. výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.

Max. výše celkových způsobilých výdajů dílčích projektů 
zaměřených na řízení IPRM může být do 2% objemu 
celkových způsobilých výdajů IPRM spadajících do oblasti  
podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu.  
V případě většího počtu těchto projektů nesmí součet 
velikostí projektů přesáhnout 2% celkového objemu 
celkových způsobilých výdajů IPRM spadajících do oblasti 
podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Celkové výdaje dílčího projektu (tj. způsobilé  
a nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotaci  
překročit hranici 49 999 999 EUR.

Výše dotace: 
40 – 85%, v určitých případech je možná také  
podpora de minimis.

Ukončení příjmu žádostí: 
10. 5. 2012 ve 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.nuts2severozapad.cz

Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst 

Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů  
regionu – IPRM I. (tematické)

Integrovaný plán rozvoje města 
Ústí nad Labem – Mobilita

Integrovaný plán rozvoje města Most – Doprava

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Modernizace městské hromadné dopravy (nákup  
tramvají a trolejbusů včetně doprovodné infrastruktury  
typu měnírny pro trolejbusy apod., rozvoj tratí MHD,  
zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické  
skupiny obyvatel – staré a handicapované občany,  
zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy  
– např. zastávky).

»

»

»

»

Kdo může žádat:
Město Ústí nad Labem a Most.

Kraje.

Organizace zřízené či založené městem 
od 50 000 obyvatel nebo krajem.

Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je 
alespoň jedno město od 50 000 obyvatel.

Nestátní neziskové organizace.

Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou 
zařazená do školského rejstříku.

Žadatelé musí doložit souhlas s realizací projektu. 

Podpora (typ, max., min):
Min. výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.

Max. výše celkových způsobilých výdajů dílčích projektů 
zaměřených na řízení IPRM může být do 2% objemu 
celkových způsobilých výdajů IPRM spadajících do oblasti  
podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu.  
V případě většího počtu těchto projektů nesmí součet 
velikostí projektů přesáhnout 2% celkového objemu 
celkových způsobilých výdajů IPRM spadajících do oblasti 
podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu.

Celkové výdaje dílčího projektu (tj. způsobilé  
a nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotaci  
překročit hranici 49 999 999 EUR.

Výše dotace: 
40 – 92,5 %.

Ukončení příjmu žádostí: 
10. 5. 2012 ve 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.nuts2severozapad.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst 

Oblast podpory 1.3: Infrastruktura v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů (oblast školství)

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií 
umožňujících realizovat mo-dernizované vzdělávací 
programy reagující na současné technologie v praxi.

Součástí investic na nákup nových strojů, zařízení 
a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu 
vzdělání přizpůsobit moderním požadavkům firem, 
může být podpořeno zajištění úprav (v krajním případě 
i výstavba) budov prokazatelně a přímo potřebných pro 
zavedení nové vzdělávací infrastruktury do výuky.

Vybudování sdílených laboratoří, dílen, provozů určených 
pro vzdělávací účely v případě strojů, zařízení  
a technologií, které by nebyly jednou školou plně  
(dostatečně) využity. 

Kdo může žádat:
Kraje v případě projektů realizovaných ve městech  
od 5 000 obyvatel.

Organizace zřízené či založené krajem v případě projektů 
realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel.

Nestátní neziskové organizace v případě projektů 
realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel.

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

Celkové výdaje individuálního projektu (tj. způsobilé  
a nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotaci  
překročit hranici 49 999 999 EUR.

Výše dotace: 40 – 85 %, v určitých případech možná  
podpora de minimis.

Ukončení příjmu žádostí: 
14. 6. 2012 ve 12:00 hod. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Bližší informace: 
www.nuts2severozapad.cz

Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj  
cestovního ruchu

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

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Výstavba, popř. modernizace lehkých sezónních 
ubytovacích zařízení včetně související doplňující  
infrastruktury (např. veřejná tábořiště, autokempinky,  
chatové osady).

Výstavba, rekonstrukce a modernizace vhodných 
objektů na celoroční ubytovací zařízení včetně 
doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí.

Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích 
zařízení hotelového typu (včetně případné restaurační 
části) na úroveň nejméně středního standardu (***) 
včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí.

Zajištění odpovídajícího napojení ubytovacích objektů  
na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Kdo může žádat:
Zájmová sdružení právnických osob s delší 
než dvouletou účetní historií.

Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou 
účetní historií (právnické a fyzické osoby).

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

Výše dotace: 40 – 85 %, v určitých případech možná  
podpora de minimis.

Ukončení příjmu žádostí: 
14. 6. 2012 ve 12:00 hod. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Bližší informace: 
www.nuts2severozapad.cz

Aktualizováno!

Regionální operační program 
Střední Morava 

Prioritní osa 3: Cestovní ruch 

Oblast podpory 3.3: Podnikatelská 
infrastruktura a služby 

Podoblast podpory 3.3.2: Podnikatelská infrastruktura 
a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) 
ubytovacího zařízení za účelem zvýšení ubytovacího 
standardu, včetně případné modernizace nebo rozšíření  
stravovacích služeb a návazných služeb. 

Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně 
pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. 

Stavební úpravy a případně rozšíření a modernizace 
lázeňského objektu včetně návazné infrastruktury. 

Stavební úpravy kulturní památky, technické památky 
nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro 
cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. 

Vybudování návazné infrastruktury a doplňkových 
služeb primárně využitelných pro cestovní ruch. 

Kdo může žádat:
Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby). 

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Podpora (typ, max., min):
Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je:  
2 mil. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je:  
35 mil. Kč. 

Výše dotace: 
40 – 60 %

Ukončení příjmu žádostí: 
19. 6. 2012 ve 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.rr-strednimorava.cz

Prioritní osa 1: Doprava 

Oblast podpory 1.1: Regionální dopravní infrastruktura 

Podoblast podpory 1.1.1: Silnice II. a III. třídy

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace  
a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě 
na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění 
dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů). 

Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy  
a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní  
a účelové komunikace. 

Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě  
na ně i přímo napojených místních a účelových 
komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování  
životního prostředí obyvatel. 

Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích  
II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních  
a účelových komunikacích) na ekosystémy. 

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 

Kdo může žádat:
Kraje.

Organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Podpora (typ, max., min):
Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je:  
5 mil. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je:  
50 mil. Kč. 

Výše dotace: 
až 85 %

Ukončení příjmu žádostí: 
30. 5. 2012 ve 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.rr-strednimorava.cz

Prioritní osa 1: Doprava 

Oblast podpory 1.1: Regionální dopravní infrastruktura 

Podoblast podpory 1.1.1: Silnice II. a III. třídy –  
dodatečné prostředky

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace  
a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy  
s návazností na síť TEN-T a/nebo na silnice vyšší třídy  
a ve vazbě na ně i napojení místních 
a účelových komunikací. 

Obchvaty měst a vesnic, které sníží negativní vliv dopravy 
na obyvatele a odkloní dopravu mimo centra měst. 

Regionální silnice II. a III. třídy zlepšující situaci  
na přetížených silnicích. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Kdo může žádat:
Kraje.

Organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Podpora (typ, max., min):
Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je:  
5 mil. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je:  
134 mil. Kč. 

Výše dotace: 
až 85 %

Ukončení příjmu žádostí: 
30. 5. 2012 ve 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.rr-strednimorava.cz

Prioritní osa 1: Doprava 

Oblast podpory 1.3: Bezmotorová doprava

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Výstavba regionálně významných stezek pro 
bezmotorovou dopravu a jejich vzájemné propojení.

Napojení obcí na nejbližší obce s rozšířenou působností 
formou výstavby stezek pro bezmotorovou dopravu.

Kdo může žádat:
Kraje.

Dobrovolné svazky obcí.

Obce.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.

Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby).

Podpora (typ, max., min):
Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 
2 mil. Kč a na jeden integrovaný projekt 15 mil. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt  
je 20 mil. Kč. Maximální limit výše dotace na integrovaný  
projekt není stanoven.

Výše dotace: 
až 85 %

Ukončení příjmu žádostí: 
30. 5. 2012 ve 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.rr-strednimorava.cz

Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj  
a obnova regionu 

Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst 

Podoblast podpory 2.2.3: Infrastruktura 
pro rozvoj vzdělávání

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní 
a střední školy a infrastruktura pro celoživotní učení. 

»

»

»

»

»

»

»

Kdo může žádat:
Kraje.

Obce s více než 5 000 obyvateli s výjimkou měst  
Olomouce a Zlína.

Dobrovolné svazky obcí.

Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  
s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných  
městy Olomoucí a Zlínem.

Nestátní neziskové organizace.

Školské právnické osoby.

Podpora (typ, max., min):
Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je:  
2 mil. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt 
zaměřený na předškolní vzdělávání je:  
5 mil. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt 
zaměřený na základní vzdělávání je 15 mil. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt 
zaměřený na středoškolské a vyšší odborné vzdělávání 
anebo na celoživotní vzdělávání je 25 mil. Kč. 

Výše dotace: 
40 - 85 %

Ukončení příjmu žádostí: 
30. 5. 2012 ve 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.rr-strednimorava.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj  
a obnova regionu 

Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst 

Podoblast podpory 2.2.3: Infrastruktura pro 
rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Vzdělávací infrastruktura – v oblasti středoškolského a 
vyššího odborného vzdělávání (střední a vyšší odborné školy) 

Kdo může žádat:
Kraje.

Organizace zřizované nebo zakládané kraji s výjimkou  
organizací zřizovaných nebo zakládaných městy  
Olomoucí a Zlínem.

Nestátní neziskové organizace.

Školské právnické osoby.

Podpora (typ, max., min):
Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je  
2 mil. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt 
zaměřený na středoškolské a vyšší odborné vzdělávání 
anebo na celoživotní vzdělávání je 25 mil. Kč. 

Výše dotace: 
40 - 85 %

Ukončení příjmu žádostí: 
30. 5. 2012 ve 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.rr-strednimorava.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Aktualizováno!

Regionální operační program 
Moravskoslezko 

Prioritní osa 2: Podpora prosperity regionu 

Oblast podpory 2.2: Rozvoj cestovního ruchu 

Dílčí oblast podpory 2.2.1: Výstavba, revitalizace  
a modernizace turistické infrastruktury, 
doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu 

Zaměření výzvy: Předkládání projektů na základě 
schválených Integrovaných plánů rozvoje území 
v prioritních lokalitách definovaných platnou 
Marketingovou strategií rozvoje cestovního ruchu  
v Moravskoslezském kraji 2009-13 

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Aktivity prioritního okruhu č. 1 „Revitalizace  
a zpřístupnění památek pro jejich využití jako  
atraktivit cestovního ruchu“

Aktivity prioritního okruhu č. 2 „Výstavba či obnova 
vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství“

Aktivity prioritního okruhu č. 3 „Výstavba a rekonstrukce  
další infrastruktury pro cestovní ruch“

Aktivity prioritního okruhu č. 4 „Zvýšení kvality ubytování 
a doprovodných služeb v hromadných ubytovacích 
zařízeních pro potřeby cestovního ruchu.

Aktivity prioritního okruhu č. 5 „Zlepšení a rozšíření 
služeb turistických informačních center.

Aktivity prioritního okruhu č. 6 „Podpora koordinačních  
a propagačních aktivit v jednotlivých turistických 
oblastech (dle Marketingové strategie rozvoje cestovního 
ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska).

Flexibilita (křížové financování).

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 

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

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

Nestátní neziskové organizace. 

Organizační složky státu.

Organizace zřízené státem.

Podniky.

Podpora (typ, max., min):
Min. výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč  
(u aktivit na značení tras a stezek a zřizování nových  
naučných stezek 0,5 mil. Kč, u aktivit na podporu  
koordinačních a propagačních aktivit v jednotlivých  
turistických oblastech 1 mil. Kč).

Max. výše dotace poskytnuté na projekt: bez omezení  
do vyčerpání výše alokace na daný IPRÚ.

Výše dotace: 40 - 85%. 

Ukončení výzvy: 
30. 9. 2012 ve 12:00 hod. nebo do vyčerpání celkové  
alokace na výzvu.

Bližší informace: 
www.rr-moravskoslezsko.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Prioritní osa 3: Rozvoj měst

Oblast podpory 3.1: Rozvojové póly regionu

Zaměření výzvy: výzva k předkládání 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

Řízení a administrace IPRM

Kdo může žádat:
Projekty mohou předložit města Frýdek Místek, Havířov, 
Karviná, Opava a Ostrava na základě schváleného IPRM.

Příjemci projektů, realizovaných v rámci IPRM, jsou:

Obce nad 50 tis. obyvatel, 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.

Vysoké školy, realizující projekt v rámci IPRM. 

 
Příjemci jiní, než uvedená města musí doložit 
souhlas města s realizací projektu v rámci IPRM.

Podpora (typ, max., min):
Min. výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč 
(projekty na řízení a administraci IPRM 300 tis. Kč). 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Max. výše dotace: bez omezení do vyčerpání výše 
schválené dotace na daný IPRM. Pro projekty Řízení  
a administrace IPRM je stanovena maximální dotace  
ve výši 3% z celkové schválené dotace na IPRM z ROP MS.  
Tento limit platí pro kumulativní částku všech projektů  
Řízení a administrace IPRM za celé období realizace  
daného IPRM.

Výše dotace: 40 – 85%. 

Ukončení výzvy: 
30. 9. 2013 nebo do vyčerpání celkové alokace  
na tuto výzvu. 

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): 
Podporována je modernizace, rozvoj a vybavení 
zdravotnických zařízení, přispívajících ke zvýšení  
dostupnosti a kvality zdravotní péče a ke zlepšení  
zdravotního stavu obyvatel:

Výstavba, dostavba, rekonstrukce a rozvoj zázemí,  
včetně technického vybavení, lůžkových zdravotnických  
zařízení 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).

Zvýšení dostupnosti a kvality zdravotnických zařízení 
pro osoby znevýhodněné jejich zdravotním stavem nebo 
věkem (bezbariérové přístupy, vyhovující výtahy,…).

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: 
24. 5. 2012, 12:00 hod. či do vyčerpání celkové alokace  
na tuto výzvu.

Bližší informace: 
www.rr-moravskoslezsko.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Prioritní osa 1: Regionální infrastruktura  
a dostupnost

Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční  
dopravní infrastruktury

Dílčí oblast podpory 1.1.2: Cyklistické stezky a pěší  
doprava, bezpečnost na komunikacích

Zaměření výzvy: Pilotní integrovaný projekt zvýšení  
bezpečnosti na silnici I/11 - druhá výzva

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů  
na silnici I/11.

Modernizace křižovatek místních komunikací, silnic  
II. a III. třídy se silnicí I/11, související dopravní  
informační a řídící systémy.

 
V rámci této výzvy mohou být předkládány pouze projekty, 
které jsou součástí studie proveditelnosti integrovaného 
projektu „Bezpečná kapacita na komunikaci E75-I/11“  
a dosud nebyly předloženy (tj. projekt obce Vendryně).

Kdo může žádat:
Obec Vendryně.

Podpora (typ, max., min):
Min. výše celkových způsobilých výdajů: 0,5 mil. Kč

Max. výše dotace poskytnuté na projekt: stanovena 
ve studii proveditelnosti integrovaného projektu 
„Bezpečná kapacita na komunikaci E75-I/11“

Výše dotace: 
Až 85 % 

»

»

»

»

»

»
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Ukončení výzvy: 
22. 6. 2012, 12:00 hod.

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: Přestupní železniční dopravní  
terminály Bruntál a Studénka 

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy 
dobudováním související infrastruktury.

Budování a rekonstrukce přestupních terminálů  
pro přestup mezi železniční dopravou a jinými  
dopravními systémy.

Kdo může žádat:
Obec (Bruntál a Studénka).

České dráhy, a.s.

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

Max. výše dotace poskytnuté na projekt: není stanovena 

Výše dotace: 
40 - 85 % 

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 

Ukončení výzvy: 
25. 6. 2012, 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.rr-moravskoslezsko.cz

Prioritní osa 2: Podpora prosperity regionu

Oblast podpory 2.2: Rozvoj cestovního ruchu

Dílčí oblast podpory 2.2.4: Organizace a kooperace  
v cestovním ruchu

Zaměření výzvy: Centrální rezervační systém  
Moravskoslezského kraje

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Centrální rezervační systém bude zaměřen na rezervaci 
ubytovacích služeb, rezervaci služeb turistických 
atraktivit (např. vstupy) a dalších akcí v souvislosti 
s cestovním ruchem v Moravskoslezském kraji.

Tvorba rezervačního systému – pořízení a instalace 
technologie, vytvoření rezervačního systému, nákup  
internetové domény, služby spojené se zpracováním  
technického řešení systému, tvorba grafického návrhu  
- vizuálního stylu.

Sběr informací a naplnění rezervačního systému daty,  
aktualizace dat.

Propojení rezervačního systému s vlastními (recepčními)  
systémy zapojených subjektů a vytvoření rozhraní se  
systémy či weby dalších institucí. 

Pořízení technického vybavení pro tvorbu  
rezervačního systému.

Marketingová kampaň na propagaci výstupů projektu.

Školení pro obsluhu rezervačního systému a pro subjekty 
v cestovním ruchu využívající rezervační systém.

Analýzy jako nástroje pro ověření účinnosti opatření. 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Kdo může žádat:
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

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

Max. výše dotace poskytnuté na projekt: není stanovena 

Výše dotace: 
40 - 85 %, možná podpora v režimu de minimis

Ukončení výzvy: 
24. 5. 2012, 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.rr-moravskoslezsko.cz

Prioritní osa 1: Regionální infrastruktura  
a dostupnost

Oblast podpory 1.2: Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava

Zaměření výzvy: Výstavba kolejového napojení Letiště  
Leoše Janáčka Ostrava  

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Zajištění dopravního napojení na Ostravu a okolní  
města a regiony.

Výstavba napojení letiště na železniční dopravu, včetně  
výstavby přestupního železničního terminálu.

»

»

»

»

»

»

»



6666 67Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

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: 
až 85 %

Ukončení výzvy: 
11. 1. 2013, 12:00 hod. 

Bližší informace: 
www.rr-moravskoslezsko.cz

»

»

»

»

»

Aktualizováno!

Regionální operační program  
Střední Čechy 

Prioritní osa 1: Doprava

Oblast podpory 1.1: Regionální dopravní  
infrastruktura  - silnice II. a III. třídy

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba  
souvislých úseků silnic II. a III. třídy (zajištění dostupnosti  
center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T,  
zajištění tangenciálního spojení středočeských měst,  
zkvalitnění silnic souběžných s nadregionální komunikační  
sítí, obchvaty).

Odstraňování místních bodových závad (např. úrovňová 
křížení, mosty), úprava nebezpečných míst (např. 
nepřehledné a technicky nevyhovující železniční přejezdy) 
a dopravně závadných křižovatek (např. přetížené 
křižovatky v okolí Prahy) na silnicích II. a III. třídy.

Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti  
sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy  
na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná  
opatření, apod.).

Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích  
II. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová křížení  
biokoridorů s komunikacemi).

Zavádění moderních technologií a značení na silnicích  
II. a III. třídy.

Kdo může žádat:
Středočeský kraj.

Organizace zřizované nebo zakládané 
Středočeským krajem.

Podpora (typ, max., min):

»

»

»

»

»

»

»

Min. výše celkových způsobilých výdajů:  10 mil. Kč.

Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanoveno.

Výše dotace: max. 85%. 

Termín výzvy: 
20. 1. – 31. 12. 2012 do 12:00 hod

Bližší informace: 
www.ropstrednicechy.cz

 
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 (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která 
je nutná k realizaci komunikace a jejíž pozdější výstavba 
by komunikaci narušila) ve vlastnictví města Veltrusy.

Kdo může žádat:
Město Veltrusy.

Organizace zřizované nebo zakládané městem Veltrusy.

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

Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanoveno 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Výše dotace: 
40 – 72,5 % 

Termín výzvy: 
15. 3. – 15. 6. 2012 do 12.00 hod.

Bližší informace: 
www.ropstrednicechy.cz

Prioritní osa 2: Cestovní ruch

Oblast podpory 2.2: Veřejná infrastruktura 
a služby cestovního ruchu   

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Budování turistických stezek (např. pěší turistické stezky  
a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky, in-line  
stezky), vč. stavebních úprav, značení, osázení 
informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, 
vybudování či rekonstrukce vyhlídek, rozhleden, zřízení  
půjčoven in-line bruslí (vč. vybavení). 

Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku  
a rekreační plavbu, vč. budování přístavišť pro vodáckou 
turistiku a rekreační plavbu, budování tábořišť  
(vč. sportovního zázemí, sociálních zařízení, infobodů/
recepcí a menších stravovacích zařízení, a podobně), 
budování navigačních systémů, pořízení vybavení pro 
vodáckou turistiku a rekreační plavbu (např. vč. nákupů 
lodí), výstavba čerpacích stanic pro rekreační lodě.

Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního  
systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce  
a vybavení informačních center, pořízení navigačních,  
orientačních a elektronických/internetových systémů,  
certifikace IC. 

»

»

»

»

»

Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě  
na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, 
cykloturistiku nebo ekoturistiku), vč. zázemí pro  
poskytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazbě  
na aktivní trávení volného času. Podporována bude taktéž  
transformace stávajících nevyužívaných či k jiné funkci  
sloužícím objektům na ubytovací zařízení. Podporovány  
budou pouze projekty, které se zaváží k následné 
certifikaci daného ubytovacího zařízení. Certifikace musí  
být provedena nejpozději do 1 roku od ukončení  
realizace projektu.

Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících 
ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických 
forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku, 
ekoturistiku nebo lázeňský cestovní ruch), vč. zázemí pro 
poskytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazbě 
na aktivní trávení volného času. Podporované budou 
pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení  
standardu poskytovaných služeb či k rozšíření ubytovacích  
a stravovacích kapacit. Podporovány budou pouze 
projekty, které se zaváží k následné certifikaci daného 
ubytovacího zařízení (pokud daný typ ubytovacího 
zařízení certifikaci dosud nemá) . Certifikace musí být  
provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace 
projektu. Podporovány budou také investice do další  
doprovodné infrastruktury ve vazbě na výše zmíněné  
typy ubytovacích zařízení (např. pořízení čtyřkolek, kol,  
lodí, minigolf, wellness zařízení).

Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň  
regionálního významu se záměrem využití pro cestovní  
ruch včetně návazné infrastruktury (např. muzea,  
informační centra, ubytování).

Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby 
poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická 
centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení  
a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. 
pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba  
expozice vyjma pořízení exponátů).

Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících 
na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu. 

Budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro 
cestovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravu  
místních obyvatel), včetně stavebních úprav, značení,  
osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení  
mobiliáře, zřízení půjčoven kol a zajištění cykloservisu  
(vč. vybavení). 

»

»

»

»

»

»

Pouze doplňkově budou podporovány 
následující aktivity:

Výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cest  
navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR  
řešenou v projektu.

Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpačkami,  
pískovišti). 

Propagace turistických stezek (např. mapy).

Investice směřující k energetickým úsporám.

Propagace cyklostezek, cyklistických tras (např. mapy)  
a certifikace Cyklisté vítáni. 

Doprovodná infrastruktura v přímé vazbě na cyklostezky,  
cyklistické trasy a turistické stezky zvyšující atraktivitu  
stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, skatepark  
pro in-line, apod.).

Kdo může žádat:
Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené.

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

Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanoveno.

Výše dotace: 40 - 85%. 

Termín výzvy: 
20. 1. 2011– 31. 12. 2012 do 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.ropstrednicechy.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Prioritní osa: 3. Integrovaný rozvoj území

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj regionálních center  

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Budou podporovány projekty zaměřené pouze na jednu  
z následujících oblastí: oblast fyzické revitalizace, oblast  
sociální integrace, oblast vzdělávání, oblast volnočasových  
aktivit, oblast zdravotnictví, oblast dopravy či oblast  
řízení IPRM.

Kdo může žádat:
Statutární města Kladno a Mladá Boleslav.

Organizace zřizované nebo zakládané statutárními městy.

Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené.

Nestátní neziskové organizace.

Hospodářská komora ČR a její složky.

Podnikatelé. 

Dopravci.

Podpora (typ, max., min):
Min. výše celkových způsobilých výdajů:  2 mil. Kč  
(netýká se projektů na řízení IPRM).

Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanoveno. 

Výše dotace: 37 – 85,56 %. 

Termín výzvy: 
3. 5. 2011– 31. 12. 2012 do 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.ropstrednicechy.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Prioritní osa 2: Cestovní ruch

Oblast podpory 2.3: Propagace a řízení  
turistických destinací

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
1. typ: projekty zaměřené na iniciaci a vytváření řídících 
a koordinačních struktur v turistické destinaci.

2. typ: projekty zaměřené na propagaci 
turistických destinací.

3. typ: projekty zaměřené na zajištění a propagaci  
kulturních a sportovních akcí s významným dopadem  
na cestovní ruch.

Jednotlivé typy aktivit nelze kombinovat v rámci  
jednoho projektu.

Kdo může žádat:
Středočeský kraj.

Organizace zřizované nebo zakládané 
Středočeským krajem.

Podpora (typ, max., min):
Min. výše celkových způsobilých výdajů:  0,5 mil. Kč. 

Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanoveno. 

Výše dotace: max. 80%. 

Termín výzvy: 
15. 9. 2010 - 31. 12. 2012 do 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.ropstrednicechy.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Prioritní osa 3: Integrovaný rozvoj území

Oblast podpory 3.2: Rozvoj měst – oblast vzdělávání  
(Střední školy a jiné instituce)

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Budování infrastruktury (nákup, výstavba).

Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.

Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení  
sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá  
lépe poptávce.

Zavádění moderních technologií a dalších  
inovací ve výuce.

Pouze doplňkově budou podporovány následující aktivity:

Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení  
a zajištění kvality výuky. 

Pořízení výpočetní techniky. 

Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci 
marginalizovaných skupin společnosti 
(např. osoby s handicapem).

Terénní úpravy.

Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch.

Investice směřující k energetickým úsporám.

Kdo může žádat:
Středočeský kraj.

Organizace zřizované nebo zakládané 
Středočeským krajem.

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

Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena,  
přičemž max. celková výše dotace z ROP SČ nesmí  
přesáhnout 50 mil. Kč.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Výše dotace: 
40 – 85 %.

Termín výzvy: 
1. 2. - 7. 5. 2012 do 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.ropstrednicechy.cz

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                

Na zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo 
13. 3. 2012 v Bad Elstru, bylo schváleno 7 projektů 
o celkovém objemu ve výši cca 5,7 mil. eur.

 
Podávání projektových žádostí - důležité upozornění!

Ukončení realizace projektů je v současné době  
stanoveno na 31. 12. 2014!

 
Veřejné zakázky – důležité upozornění!

Od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nové finanční limity  
pro dělení veřejných zakázek dle nařízení EU, kterými je 
nutno se řídit ve všech oblastech přeshraniční spolupráce. 
V programu ČR – Sasko platí pro realizaci projektů  
od 1. 4. 2012 nová příručka pro kooperační partnery.

»

»

»

»

»

Nejbližší termín zasedání Monitorovacího výboru je  
19. 6. 2012, kde budou projednány projektové žádosti, které 
byly dostatečně kvalifikované a odevzdané do 24. 1. 2012.  
Další termín pro doručení projektových žádostí je 3. 7. 2012,  
přičemž plánovaný termín zasedání Monitorovacího výboru  
pro tyto projekty je stanoven na 4. 12. 2012.

ČR – Bavorsko
Na 10. - 11. 5. 2012 je plánováno 11. zasedání  
Monitorovacího výboru. Na tomto zasedání budou 
projednány stávající projektové žádosti, o kterých ještě 
nebylo rozhodnuto, a žádosti o změnu projektu.

Další termín podávání žádostí je stanoven na 1. 9. 2012, 
přičemž Monitorovací výbor se bude konat  
14. - 15. 11. 2012.

ČR – Rakousko
Zasedání 12. Monitorovacího výboru se schvalováním 
projektů se uskuteční 28. - 29. 11. 2012, žádosti je možné 
předkládat pro 12. Monitorovací výbor do 19. 9. 2012. 

ČR – Slovensko
Další termíny zasedání Monitorovacího výboru 
na rok 2012 zatím nejsou stanoveny.

ČR – Polsko
Konečný termín pro předkládání žádostí, které budou  
projednány na Monitorovacím výboru v roce 
2013, je 17. 9. 2012 do 16:00 hod.

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

»

»

»

»

»

Operační program Meziregionální 
spolupráce – INTERREG IV C 

Řídící orgán:
Conseil Régional Nord - Pas de Calais 
Hôtel de Région 
595 55 Lille Cedex 
Francie

Vyhlašovatel:
Monitorovací výbor programu Meziregionální spolupráce  
(INTERREG IVC)

Národní kontaktní místo: 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní 
spolupráce, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

Stručný cíl a zaměření programu:
Operační program meziregionální spolupráce (OPMS) 
se zaměřuje na spolupráci mezi veřejnými orgány a 
institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální 
a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a 
zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které 
by měly zlepšit účinnost politiky regionálního rozvoje. 
Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní 
ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Operační program Meziregionální spolupráce je společný 
pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko.

Realizovány jsou dva typy projektů: výměna zkušeností 
(tzv. Regionální iniciativy - TYP 1) aktérů na regionální 
a místní úrovni ve vymezených oblastech za účelem 
označení nejlepších postupů a vývoje nových nástrojů 
a přístupů, které jsou pak přejímány do praxe. Druhým 
typem projektů je přenos zkušeností (tzv. Fast track 
(kapitalizační projekty - TYP 2) prostřednictvím spolupráce 
v sítích, kde budou zkušenější regiony v příslušné 
oblasti předávat své zkušenosti ostatním regionům. 

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Podporované aktivity (typy projektů):
Operační program meziregionální spolupráce  
obsahuje 3 priority: 

1) Inovace a znalostní ekonomika 
Např. strategická spolupráce pro optimalizaci/ zvýšení 
využívání nových technologií přátelských k životnímu 
prostředí, výměna zkušeností při restrukturalizaci regionů 
závislých na tradičním průmyslu, shromáždění a přenos 
dobrých zkušeností na vědecké parky, inovační centra, 
podnikatelské inkubátory nebo klastry, spolupráce v oblasti  
finanční pomoci malým a středním podnikům a v oblasti 
rozvoje rizikového kapitálu, podpora ekonomické 
diversifikace venkovských oblastí, výměna informací o vývoji  
veřejných služeb založených na ICT pro zvýšení efektivnosti  
a konkurenceschopnosti obchodu a podnikání, výměna  
nejlepších postupů při zaškolování a udržení výzkumných  
pracovníků, společné aktivity pro zlepšení pracovního  
trhu s účastí diskriminovaných skupin, jakými jsou ženy  
a starší pracovníci apod. 

2) Životní prostředí a ochrana před riziky 
Např. výměna zkušeností se zvyšováním povědomí a 
krizovým plánováním v oblastech, jakými jsou komplikovaně 
postavené přehrady, seismické oblasti, oblasti náchylné  
k povodním atd., výměna zkušeností s řešením znečištění 
ovzduší, strategie pro zlepšení kvality dodávek vody a její 
úpravy vč. spolupráce v oblasti hospodaření s vodou, výměna 
zkušeností pro zlepšení hospodaření s odpady, podpora 
druhů nebo ochrany prostředí jejich přirozeného výskytu, 
které dostaly prioritu v rámci Natura 2000, sdělování 
znalostí a zkušeností týkajících se vozidel s nízkou  
spotřebou paliva a nových technologií pohonu ke snížení 
emisí, informační systémy pro lepší řízení dopravního 
provozu a zlepšení průběhu dopravy a pro zlepšení 
monitorování údajů o městské dopravě, rozvoj a 
výměna společných strategií pro propagaci kulturního 
majetku jako potenciálu pro ekonomický rozvoj regionů 
s důrazem na udržení cestovního ruchu apod. 

3) Technická pomoc
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. 
platy pracovníků zapojených do řízení OPMS, projektová 
asistence, organizace vyhodnocování projektů, monitorování 
projektů, finanční řízení programu a finanční kontrola, 
zpracování analýz, studií, zpráv, zajištění propagace apod. 

Typ žadatele: 
Veřejné orgány a instituce svým charakterem 
rovnocenné veřejným orgánům.

Podpora (typ, max., min):
Podpora je poskytována formou nenávratné dotace  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro Českou 
republiku činí maximální míra podpory z ERDF 85 %. 

Doporučená výše dotace – Regionální projekty: 
od 500.000 EUR do 5.000.000 EUR. 

Doporučená výše dotace – Kapitalizační projekty:  
od 300.000 EUR do 3.000.000 EUR. . (o tento 
typ projektů již není možné žádat).

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.

Novinka pro příjemce dotace: Byla zveřejněna Aktualizace  
Pokynů pro české partnery programů INTERREG IVC,  
CENTRAL EUROPE a ESPON. Plné znění naleznete na  
www.strukturalni-fondy.cz.

»

»

»

»

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

Kdo může být žadatelem: 
Veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné 
veřejným orgánům a soukromé subjekty.

Řídící orgán: 
Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku,  
v České republice je Národním koordinátorem Ministerstvo  
pro místní rozvoj ČR.

Podporované aktivity (typy projektů):
Program obsahuje pět priorit rozdělujících operační  
program na logické celky, které jsou dále členěny  
na oblasti intervence:

Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě

Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní

Odpovědné užívání životního prostředí

Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity  
měst a regionů

Technická podpora

Novinka pro potenciální žadatele:

POZOR, DNE 10. 6. 2011 BYLA VYHLÁŠENA POSLEDNÍ 4. 
VÝZVA V TOMTO PROGRAMU! VÝZVA BYLA UZAVŘENA 
14. 10. 2011. DÁLE JIŽ PRAVDĚPODOBNĚ NEBUDE 
MOŽNÉ V TOMTO PROGRAMU O PODPORU ŽÁDAT.  

»

»

»

»

»

»
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Upozornění: Projekt musí mít minimálně 3 partnery 
z minimálně 3 zemí! Míra spolufinancování z fondů EU je 
u nových členských států 85 %, u starých zemí 75 %.

4. výzva bude otevřena pro tyto osy intervence:

1.3: Podpora rozvoje znalostí

2.4:Podpora informačních a telekomunikačních technologií 
a alternativních řešení zaměřených na zlepšení přístupu

3.4: Podpora ekologicky příznivých technologií a aktivit

4.1: Budování polytechnických sídelních struktur  
a územní spolupráce

4.3: Kapitalizace kulturních zdrojů pro atraktivnější  
města a regiony

Novinka pro příjemce dotace: Byla zveřejněna Aktualizace  
Pokynů pro české partnery programů INTERREG IVC,  
CENTRAL EUROPE a ESPON. Plné znění naleznete na  
www.strukturalni-fondy.cz.

ESPON 2013 
Zkratka ESPON (European Spaatial Planning Observation  
Network) znamená česky Evropská monitorovací síť  
pro územní plánování a soudržnost. Jde o výzkumný program  
zaměřený na podporu výzkumu v oblasti územního plánování  
a regionálního rozvoje na celoevropské, národní  
i regionální úrovni.

NOVINKA: od 24. 8. 2011 do 20. 10. 2011 proběhne  
9. výzva v tomto programu. Bude se jedna o poslední  
výzvu v tomto programovacím období.

Výzva bude vypsána pro následující priority:

Priorita 1:  Aplikovaný výzkum  
s tematickým zaměřením na:

Evropské sousedící regiony.

Malá a středně velká města a jejich funkční oblasti.

Evropské vstupní brány nebo Územní rozměr sociální  
inkluze a chudoby v Evropě.

Ekonomická krize: Odolnost regionů. 
 

Priorita 2: Cílené analýzy 
Témata,která byla vybrána na základě rozhodnutí 
Monitorovacího výboru OP ESPON (nejlépe hodnocené 
tzv. vyjádření zájmu budou vyhlášeny v průběhu srpna 
2011 poté co budou podrobněji rozpracovány Koordinační 
jednotkou). 

Priorita 3: Vědecká platforma a nástroje  
- 6 témat:

ESPON Atlas o evropských územních  
strukturách a dynamikách.

Zjištění územního potenciálu a výzev.

Balíčky územních důkazů pro programy ERDF.

Online mapovací nástroje ESPON.

Územní monitoring a reporting EU.

Územní monitoring v evropském makroregionu - test pro 
region Baltského moře. 
 

Priorita 4: Nadnárodní síťové aktivity
Potenciálními příjemci jsou pouze národní kontaktní  
místa OP ESPON 2013.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Integrovaný operační program 

Prioritní osa 5: Národní podpora 
územního rozvoje

Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj  
systémů tvorby územních politik

Zaměření výzvy: 
5.3 a) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů  
obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.

Oprávnění žadatelé:
Obce nad 500 obyvatel (včetně), dle ČSÚ k 1. 1. 2007.

Podpora (typ, max., min):
Maximální výše celkových uznatelných nákladů: 3 mil. Kč.

Ukončení výzvy:  
Kontinuální výzva (o ukončení výzvy budou žadatelé 
informováni 20 pracovních dní předem)

Bližší informace: 
www.mmr.cz 
www.strukturalni-fondy.cz

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 



7�7� 7�Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

Oblast intervence 4.1: Národní podpora  
cestovního ruchu

Podporované aktivity: 
a)  Zavedení národního informačního a rezervačního systému.

b)  Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních 
standardů ve službách cestovního ruchu (zejm. certifikace,  
manuály, metodiky, systémy, kontrola).

c)  Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby  
zdrojových databází.

e)  Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu.  

Zaměření výzvy: 
Využití  technického vývoje v oblasti  ICT pro  rozvoj 
cestovního  ruchu, vytvoření podmínek pro  rozhodování  
subjektů  v oblasti  cestovního  ruchu  a  zefektivnění  
propagace  ČR  jako destinace cestovního ruchu.

Ukončení výzvy:  
Kontinuální příjem žádostí.

Oprávnění žadatelé:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism.

Podpora (typ, max., min):
Minimální výše celkových uznatelných nákladů:  
není stanovena.

Maximální výše celkových uznatelných nákladů:  
není stanovena.

Bližší informace: 
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

»

»

»

»

»

»

Oblast intervence 2.1: Zavádění ICT v územní  
veřejné správě

Podporované aktivity: 
Vybudování přístupových míst pro komunikaci  
s informačními systémy veřejné správy, zřizování a rozvoj   
tzv. kontaktních míst veřejné správy – zapojování  
regionálních a místních pracovišť k tzv. Czech POINT   
(zejména zajištění technického a technologického  
vybavení).  

V rámci této výzvy je možno zažádat buď o podporu plné  
verze pracoviště Czech POINT, nebo o upgrade již  
stávajícího pracoviště, a to v souladu s technickou  
specifikací uvedenou v Příručce pro žadatele a příjemce. 

Ukončení výzvy:  
Kontinuální příjem žádostí.

Oprávnění žadatelé:
Obce  a  jimi  zřizované  a  zakládané  organizace.

Podpora (typ, max., min):
Maximální limit na způsobilé náklady projektu činí u plné  
verze pracoviště CzechPOINT 93 927,- Kč a u upgrade 
stávajícího pracoviště činí maximální limit  68 540,- Kč.

Bližší informace: 
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

»

»

»

»

»

Oblast intervence 5.1: Národní podpora využití  
potenciálu kulturního dědictví

Podporované aktivity: 
5.�a  „Vytváření a zefektivňování národních metodických center  

pro vybrané oblasti kulturního dědictví“.

5.�b „Realizace vzorových projektů obnovy a využití  
nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového  
fondu ČR“.

Ukončení výzvy:  
Kontinuální příjem žádostí. 

Ukončení výzvy  31. 12. 2012, 12:00 hod.

Oprávnění žadatelé:
5.�a:  Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové 

organizace, nestátní neziskové organizace, a to obecně 
prospěšné společnosti, nadace či nadační fondy. 

5.�b:  Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové 
organizace, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné 
společnosti , církve a náboženské společnosti), obce a jimi  
zřizované organizace, svazky obcí, zájmová sdružení  
právnických osob.

Podpora (typ, max., min):
Minimální výše podpory: 100 milionů Kč.

Maximální výše podpory: 500 milionů Kč.

Bližší informace: 
www.mmr.cz 
www.strukturalni-fondy.cz

»

»

»

»
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Oblast intervence: Rozvoj informační společnosti  
ve veřejné správě 1.1 A, 1.1 B

Podporované aktivity: 
a)  Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších  

relevantních registrů veřejné správy včetně systému  
bezpečného a chráněného přístupu. 

b)  Budování komunikační infrastruktury veřejné správy. 

c)  Vybudování přístupových míst pro komunikaci 
s informačními systémy veřejné správy.

Ukončení výzvy:  
Kontinuální příjem žádostí.

Ukončení výzvy 15.12.2010.

Oprávnění žadatelé:
Orgány státní správy, uvedené v příloze usnesení vlády  
ČR ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategických 
projektových záměrech pro čerpání prostředků  
ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration  
– příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské  
veřejné služby – jako gestoři projektových záměrů  
s následujícími čísly:

 V rámci aktivity a)  
��, 7�, 98, �00, �5�, �55, �9�, �05, �07, ��6, ��6, ��9  
(Český statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a 
katastrální, Ministerstvo vnitra, Česká správa sociálního  
zabezpečení, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo  
spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí,  
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo kultury, Ministerstvo financí, Úřad pro ochranu  
osobních údajů, Úřad pro zastupování státu ve věcech  
majetkových).

 V rámci aktivity b) �09, �0�, �0�.

 V rámci aktivity c) �6�/I, �6� a Ministerstvo vnitra.

Bližší informace: 
www.mmr.cz 
www.strukturalni-fondy.cz

»

»

»

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  
(OP ŽP) 

 

Aktuální výzva č. 36
Od 2. 4. do 31. 5. 2012

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší  
a snižování emisí

Oblast podpory 2.2: Omezování emisí

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat  
projekty zaměřené na:

Podoblast 2.2b – tj. rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo 
instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem 
snížení emisí Nox, SO2 a tuhých znečišťujících látek. 

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt: 
Jsou stanoveny ve výši 0,5 mil. Kč.

Omezení v rámci výzvy: 
Výzva je určena pouze pro projekty realizované v okresech 
Karviná, Ostrava-město a Frýdek-Místek. Podpořeny 
budou pouze projekty, čerpající podporu dle vyjádření 
Evropské komise č. SA.35588 (2011/N) – Režim podpory 
pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.

»

»

»

7.3. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

7.3.1. Aktuální – květen 2012

Program poskytování podpor  
na hospodaření v lesích v Ústeckém 
kraji na roky 2010-2013

Vyhlašovatel:
Krajský úřad Ústeckého kraje

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

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

Podpora přírodně blízkého hospodaření v lesích.

Ostatní hospodaření v lesích.

Podpora:
Minimální výše dotace:  10.000,- Kč.

Datum uzávěrky:
Průběžně

Bližší informace:
www.kr-ustecky.cz

»

»

»

»

»

Fond Ústeckého kraje

Vyhlašovatel:
Krajský úřad Ústeckého kraje

 
Financování akcí a činnosti organizací, které nelze 
financovat z dotačních programů ÚK, např.:

a)  Akce regionálního významu, podpora NNO, 
mimořádné a významné události.

b)  Revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou  
(okresy UL, TP, MO, CV).

Dotace max. 70% celkového rozpočtu projektu,  
u mimořádných nebo významných událostí až 100%.

Ukončení výzvy: 
Průběžně

Bližší informace:
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.
asp?id_org=450018&id=1664254&p1=85158

Podpora vybraných služeb 
zdravotní péče 2012

Vyhlašovatel:
Krajský úřad Ústeckého kraje

Typy projektů:
a) Zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního 
pojištění v rámci programů hospicové péče. 

»

»

»
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b) Programy léčby osob závislých na drogách a ostatních  
návykových látkách a akutně intoxikovaných, programy  
prevence HIV/AIDS a programy zdravotní rehabilitace  
handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických  
zařízeních. 

Okruh žadatelů: 
Fyzická nebo právnická osoba s registrací nestátního  
zdravotního zařízení.

Dotace 
min. 30.000 Kč.

max. není stanoveno, Max. dotace 90%.

Bližší informace:
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.
asp?id_org=450018&id=1664364&p1=85158

»

»

»

»

7.4. Dotační programy  
a příležitosti – Ostatní  
kraje ČR

7.4.1. Aktuální – květen 2012

Hlavní město Praha

Celoměstské programy vzdělávání 
na území hl. m. Prahy

Vyhlašovatel:
Hlavní Město Praha

Oprávnění žadatelé:
A) Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění  
pozdějších předpisů.

B) Občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,  
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

C) Obecně prospěšné společnosti podle zákona  
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou vysokých škol.

D) Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb.,  
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví  
a náboženských společností a o změně některých zákonů  
(zákon o církvích a náboženských společnostech), 
ve znění pozdějších předpisů.

E) Další právnické a fyzické osoby jejichž předmětem 
činnosti je výchova a vzdělávání s výjimkou vysokých škol.

»

»

»

»

»

Podporované aktivity:
A) Program na podporu rozvoje škol zřízených  
hl.m. Prahou.

B) Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků, 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Termíny pro předkládání žádostí: 
Do 30. 4. 2012

Bližší informace:
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/
vzdelavani/celomestske_programy_podpory_vzdelavani.html

Partnerství hl. m. Prahy při pořádání 
akcí v oblasti kultury, cestovního 
ruchu, sportu, volného času  
a volného času dětí a mládeže

Vyhlašovatel:
Hlavní Město Praha

Oprávnění žadatelé:
a) Podnikatelské subjekty. 

b) Obecně prospěšných společností.

c) Občanská sdružení.

d) Nadace a nadační fondy.

e) Fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku.

f) Fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku.

Podporované aktivity:
a) Kultura.

b) Volný čas.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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c) Cestovní ruch.

d) Sport.

e) Volný čas dětí a mládeže.

Termíny pro předkládání žádostí: 
a) Volný čas a kultura: do 31. 3. do 31. 10. 2012
b) Cestovní ruch: celoročně, min. 60 dní před  
konáním akce

c) Sport a volný čas dětí a mládeže: celoročně, 
min. 60 dní před konáním akce

Bližší informace:
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_ 
granty/volny_cas_deti_a_mladeze/partnerstvi_hl_m_ 
prahy_pri_poradani_akci.html

Aktualizováno!

Plzeňský kraj 

Dotace z Fondu hejtmana

Vyhlašovatel:
Plzeňský kraj

Dotace z Fondu hejtmana lze použít jako mimoprogramové 
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje pouze ve výjimečných  
případech, kdy nebylo možno využít žádosti o poskytnutí  
dotace z jiných vyhlášených dotačních programů  
Plzeňského kraje.

Termíny pro předkládání žádostí: 
Od 23. 1. do 31. 10. 2012

»

»

»

»

»

»

»

Bližší informace:
http://dotace.plzensky-kraj.cz/GrantTitleDetail.
aspx?id=2f919e4f-76d2-4afd-bc2d-4ee95a1b1de9 

Podpora spolkové činnosti spojené  
s prezentací a propagací Plzeňského  
kraje v roce 2012

Vyhlašovatel:
Plzeňský kraj

Oprávnění žadatelé:
Žadateli mohou být pouze neziskové organizace kromě  
nadací a nadačních fondů, tj. spolky, kluby, společnosti, 
zájmová sdružení právnických osob, svazy, unie, hnutí  
a jiná občanská sdružení. Dotace je určena pouze 
žadatelům se sídlem v Plzeňském kraji.

Podporované aktivity:
Prezentace a propagace Plzeňského kraje  
na vystoupeních, festivalech, soutěţích a dalších akcích,  
zejména nadregionálního významu.

Tvorba propagačních předmětů a tištěných materiálů  
souvisejících s účelem dotace.

Nákup dresů, kostýmů.

Zajištění dopravy na prezentační akce, ubytování  
na prezentačních akcích, služby související s účelem  
dotace (např. pronájem prostor, zajištění 
doprovodného programu, ...).

Nákup materiálu souvisejícího s předmětem dotace.

Výše podpory: 
Minimálně 10 tis. Kč, maximálně 100 tis. Kč.

»

»

»

»

»

»

»

Termíny pro předkládání žádostí: 
Od 1. 2. do 10. 9. 2012

Bližší informace:
http://dotace.plzensky-kraj.cz/GrantTitleDetail.
aspx?id=fede5a13-0b67-4bdc-85a7-99649b1f32c1 

Dotační program vodohospodářské 
infrastruktury

Vyhlašovatel:
Plzeňský kraj

Oprávnění žadatelé:
Obce, dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích, 
právnické osoby založené dle obchodního zákoníku 
zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž  
jsou obce společníkem s více než 50% podílem..

Podporované aktivity:
Oblast ochrany vod:

Výstavba, rekonstrukce a modernizace ČOV  
a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu.

Dotace bude poskytována na výstavbu, rekonstrukci  
(technické zhodnocení) a modernizaci čistíren  
odpadních vod a kanalizací zejména pro veřejnou  
potřebu ve variantě řešení obsaženém nebo  
podporovaném Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací  
Plzeňského kraje.

Oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou: 
Výstavba a rekonstrukce vodovodů zejména  
pro veřejnou potřebu a souvisejících 
vodárenských objektů.

»

»

»

»

»

»

»
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Dotace bude poskytována na výstavbu a rekonstrukci 
(technické zhodnocení) vodovodů zejména pro 
veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských 
objektů v místech akutního nedostatku vody nebo 
v případech, kdy stávající zásobování nesplňuje 
kvalitativní normu pro zásobování obyvatel pitnou  
vodou ve variantě řešení obsaženém nebo 
podporovaném Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Plzeňského kraje. Dotace může být také poskytnuta 
na výstavbu vodovodu zejména pro veřejnou potřebu  
v souvislosti s budováním nebo rekonstrukcí dopravní 
infrastruktury vyjma místních komunikací.

Výše podpory: 
Maximálně 5 mil. Kč, spoluúčast žadatele min. 70 %.

Termíny pro předkládání žádostí: 
Od 1. 3. do 31. 10. 2012

Bližší informace:
http://dotace.plzensky-kraj.cz/GrantTitleDetail.
aspx?id=9e513050-9eda-48e3-924d-b614664762fc

»

»

»

Jihočeský kraj

Grantový program na podporu tvorby 
územně plánovací dokumentace obcí

Vyhlašovatel:
Jihočeský kraj

Oprávnění žadatelé:
Obce v Jihočeském kraji.

Podporované aktivity:
Cílem programu je podpora zpracování územních plánů  
obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazné územní plány  
doposud chybí, nebo zpracování jejich změn tam, kde  
změna vyplývá z řešení nadřazených Zásad územního  
rozvoje Jihočeského kraje.

Výše podpory: 
Minimálně 300 tis. Kč, min. spoluúčast žadatele 50 %.

Termíny pro předkládání žádostí:
16. 11. 2012

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

»

»

»

»

Grantový program na podporu tvorby 
územně plánovací dokumentace obcí

Vyhlašovatel:
Jihočeský kraj

Oprávnění žadatelé:
Obce s rozšířenou působností v Jihočeském kraji.

Podporované aktivity:
Cílem programu je podpora zlepšování kvality,  
podrobnosti, přesnosti a využitelnosti zpracovaných  
územně analytických podkladů obcí, zejména jejich 
aktualizace a pořízení potřebného softwarového vybavení.

a) Zpracování aktualizace ÚAP obcí 
s rozšířenou působností.

b) Nákup software na platformě ESRI (pro zajištění  
plné kompatibility s KÚ).

Výše podpory: 
a) minimálně 200 tis. Kč, min. spoluúčast žadatele 40 %

b) minimálně 100 tis. Kč, min. spoluúčast žadatele 50 %

Termíny pro předkládání žádostí: 
16. 11. 2012

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

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Olomoucký kraj

Finanční příspěvky do výše 30 tis. Kč

Vyhlašovatel:
Olomoucký kraj

Oprávnění žadatelé:
Fyzické či právnické osoby, které provozují veřejně 
prospěšnou činnost na území Olomouckého kraje  
v následujících oblastech:

a) vzdělávání a věda

b) mládež

c) kultura

d) sport a tělovýchova

e) akce pořádané jednotkami 
sdružení dobrovolných hasičů

f) prevence kriminality, sociální patologie a 
primární prevence drogových závislostí

g) zdravotnictví

h) sociální služby a humanitární pomoc

i) turistický ruch

j) životní prostředí

k) spolková činnost.

Výše podpory:
Do výše 20.000 Kč není třeba vlastního podílu žadatele

Nad 20.000 Kč (max. 30.000 Kč) 
– podíl žadatele min. 25 %

Termíny pro předkládání žádostí:  
Průběžně dle termínů zasedání Rady kraje.

Bližší informace:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

http://www.kr-olomoucky.cz/financni-prispevky-do-vyse 
-30-tis-kc-cl-679.html

Jihomoravský kraj

Individuální dotace JMK 2012

Vyhlašovatel:
Jihomoravský kraj

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

»

»

»

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

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

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

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

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

6)  Budování zázemí pro vzdělávání zaměstnanců –  
školící střediska  

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

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

9)  Expanze na zahraniční trhy – podpora marketingu v zahraničí

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

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

�)  Propagace aktivit a služeb v oblasti cestovního ruchu

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

a atraktivity veřejné dopravy

BLIŽŠÍ INFORMACE:  www.asistencnicentrum.cz 
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