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1. Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

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

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

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

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

Přeji Vám mnoho úspěšných projektů

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

shledáváme se opět po dvouměsíční letní odmlce, kterou 
jste, jak pevně doufám, všichni využili k odpočinku 
a načerpání nových sil do pracovního podzimu. 

Léto nám v České republice přineslo v oblasti evropské 
regionální politiky jednu novinku. 27. července se po 
zdlouhavém vyjednávacím procesu konečně podařilo schválit 
Národní strategický referenční rámec ČR pro období 2007 
- 2013. Komisařka Danuta Hübnerová na naši adresu  
v tento den poznamenala, že je ráda, „že se Česká republika  
zařadila mezi členské země, jejichž referenční rámce již  
byly schváleny”. V tu chvíli bylo ale těchto zemí již osmnáct.  
Řečeno sportovní terminologií jsme v „národních 
strategických referenčních rámcích“ skončili devatenáctí  
- z celkových sedmadvaceti. A to se mi nezdá jako úplně  
nejlepší výsledek! 

Přestože se v evropské regionální politice samozřejmě 
nezávodí o čas, i zde platí, že ‘čas jsou peníze’. Jen pro  
osvěžení paměti: v letech 2007 až 2013 bychom měli  
z Evropské unie obdržet finanční prostředky ve výši  
26,3 miliard EUR, tedy závratných 710 miliard korun 
českých! Z těchto obrovských peněz, které pro Českou 
republiku vyjednala vláda Jiřího Paroubka, se nám ale  
nemusí podařit vyčerpat zdaleka všechno.

V prvé řadě jde znovu o čas. Po národním strategickém 
referenčním rámci (NSRR) přichází totiž na řadu vyjednávání 
o podobě operačních programů. Pokud se je nepodaří 
schválit do konce letošního roku, může se stát, že jejich 
alokace na rok 2007 zůstane nevyužita a Česká republika  
o tyto peníze přijde. Vzhledem k předchozím zkušenostem 
se schvalováním NSRR se takového scénáře vážně obávám. 

Druhým faktorem, který bude pro hladké čerpání 
evropských peněz nezbytný, je co možná nejlepší 
fungování celého systému čerpání. Mám na mysli 
zejména celkovou koordinaci NSRR, kterou bylo pověřeno 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Pevně věřím, že bude toto 
ministerstvo odvádět lepší práci, než tomu bylo dosud. 

V každém případě platí, že v nadcházejícím sedmiletém 
období má Česká republika obrovskou šanci významně 
zvýšit svou životní úroveň a dotáhnout se na nejvyspělejší 
země západní Evropy. Tuto šanci, která se v takové podobě 
už nebude nikdy opakovat, bychom měli plně využít! 

Evropský týden regionů a měst 2007

Závěrem bych chtěl upozornit, že se ve dnech 8. až 11. října  
2007 bude v Bruselu konat Evropský týden regionů a měst. 
V rámci této čtyřdenní a již tradiční akce se představí více 
jak stovka evropských regionů, měst či institucí a uskuteční 
se na 150 workshopů a setkání. Hlavním tématem letošního 
ročníku budou, jak jinak, Strukturální fondy EU pro období 
2007 - 2013. Akce je ideální příležitostí pro výměnu 
zkušeností a načerpání nových podnětů a inspirace. 

Více informací o Evropském týdnu regionů a měst 
naleznete na této adrese, a to včetně programu a 
možnosti registrace na jednotlivé workshopy:

http://ec.europa.eu/regional_policy/
conferences/od2007/index.cfm

Na viděnou opět příště.

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

4.1. Rozdělení operačních 
programů pro nové období 

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

Pro Cíl „Konvergence“ 

Tematické operační programy 

OP Podnikání a inovace 

OP Životní prostředí 

OP Doprava 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Integrovaný operační program 

OP Technická pomoc 

Regionální operační programy 

ROP NUTS II Jihovýchod 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Střední Čechy 

ROP NUTS II Střední Morava  

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013

Pro Cíl „Regionální konkurenceschopnost  
a zaměstnanost“  

OP Praha Konkurenceschopnost 

OP Praha Adaptabilita  

Pro Cíl „Evropská územní  
spolupráce“  

INTERACT II 

ESPON 2013 

OP Meziregionální spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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4.2. 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.

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

Konkurenceschopný podnikatelský sektor 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Vzdělávání 

Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

Posilování sociální soudržnosti 

Rozvoj informační společnosti 

Chytrá veřejná správa 

Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 

Zlepšení dostupnosti dopravy 

Vyvážený rozvoj regionů 

Rozvoj městských oblastí 

Rozvoj venkovských oblastí  

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

4.3. 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.

4.3.1. 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.

4.3.2. 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 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 
   

Strukturální fondy pro nové období 2007-2013
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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.

4.4. 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. 

4.4.1. 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 se připravují 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 hl. m. Praha a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

»

»

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

4.5.1. 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). 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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

ČR - Sasko 

ČR - Bavorsko 

ČR - Rakousko 

ČR - Slovensko 

ČR - Polsko 

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

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

cestovního ruchu v příhraničí 

�. posilování dostupnosti dopravy a informačních  
a komunikačních sítí 

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

�. rozvoje měst a venkova 

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

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

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

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz 

»

»

»

»

»

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

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

5.1. Dotační programy 
a příležitosti 

5.1.1. Aktuální | září 2007        

Program pro podporu tvorby nových 
pracovních míst v regionech nejvíce 
postižených nezaměstnaností

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je podpora tvorby nových pracovních míst 
formou oživení zpracovatelského průmyslu či zavedení 
specifických služeb a hospodářského rozvoje v regionech ČR 
nejvíce postižených nezaměstnaností. Program je určen pro  
projekty nad 10 mil. Kč a uskutečněné v regionech, 
ve kterých je, nebo v průběhu posledního roku byla 
průměrná míra nezaměstnanosti, o 50 % vyšší než je 
průměrná míra nezaměstnanosti v ČR. Podporována 
je tvorba nových pracovních míst ve zpracovatelském 
průmyslu či specifických službách, zvýšení hospodářské 
výkonnosti regionů, zvýšení konkurenceschopnosti firem.  

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Zavedení nové nebo rozšíření stávající výroby, zavedení 
nebo rozšíření poskytování specifických služeb.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Realizace projektu ve vymezeném regionu, OKEČ podniku 
15, 17 – 37, minimální investice 10 mil. Kč, minimální tvorba 
10 nových pracovních míst, min. financování z vlastního 
kapitálu ve výši 5 mil. Kč. 

 

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

Podpora (typ, max., min): 
Tvorba nových pracovních míst – min. 200 tis. Kč na 1 nově 
vytvořené pracovní místo, Celková hodnota této finanční 
podpory nesmí překročit 40 % (resp. 60 % u malých a 50 %  
u středních podniků) z uznatelných nákladů jimiž jsou 
dvouleté hrubé mzdy zaměstnanců. 35 % souhrnných 
nákladů, max. 30 tis. Kč na 1 nově vytvořené pracovní místo.

Datum výzvy/uzávěrky: 
průběžné odevzdávání

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

»
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I. Sleva na dani z příjmů právnických osob: 

úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (nově vzniklé společnosti), 

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

II. Hmotná podpora vytvářených pracovních míst: 

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

III. Hmotná podpora na školení a rekvalifikace: 

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

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

Datum výzvy/uzávěrky: 

průběžné odevzdávání

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

Rámcový program pro podporu technologických 
center a center strategických služeb  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

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

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 

Technologická centra: 

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

»

»

»

»

Novinka!!!

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

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

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

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

Specifické podmínky (pokud jsou):  
A B C

Minimální výše investice (mil. Kč) 50 60 100

Minimální krytí vlastním kapitálem (mil. Kč) 25 30 50

Minimální % do strojů z celkové výše investice 60 60 60

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

Podpora (typ, max., min): 
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Vývoj a inovace:

a) Inovační aktivity společností, týkající se high-tech výrobku a 
technologií, s úzkou návazností na výrobu; pravidelné změny 
produktu, produktových rad, výrobních procesů a technologií.

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

Centra strategických služeb: 

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

Centra zákaznické podpory: 

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

Centra sdílených služeb:

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

Centra pro vývoj software

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

ICT expertní a řešitelská centra

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

High-tech opravárenská centra

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

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

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

 Expertní a řešitelská centra  20

 Technologická centra   30

 High-tech opravárenská centra 50

 Centra sdílených služeb   50

 Centra zákaznické podpory  100

Dále: 

Splnění podmínek do tří let od 
Rozhodnutí o podpoře projektu.

Zachování investice a pracovních míst po dobu  
nejméně pěti let.

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

Mezinárodní orientovanost projektu v případě  
center strategických služeb.

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

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

Datum výzvy: 
Cca září, v současnosti je program  
ve schvalovacím řízení. 

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

»

»

»

»

»

»

»
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MARKETING,  
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, prezentace České 
republiky na specializovaných veletrzích a výstavách  
v zahraničí s individuální účastí podniků organizované 
Českou agenturou na podporu obchodu (CzechTrade) a 
podpora aliančních činností malých a středních podniků.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 

a) Individuální projekty MSP a projekty seskupení MSP

Vybrané provozní náklady - zejména získávání a tvorba  
marketingových informací a propagačních materiálů,  
cizojazyčných internetových stránek v oblasti 
mezinárodního obchodu a zahraničních trhů, pronájem,  
zřízení a provoz stánku na výstavách  
a veletrzích v zahraničí.

b) Společná účast na specializovaných výstavách  
a veletrzích v zahraničí

Vybrané provozní náklady související s účastí podnikatelů 
- zejména pronájem, zřízení a provoz stánku, 
marketingové propagační materiály, další výdaje.

Vybrané provozní náklady související se zajištěním 
realizace stánku prezentace ČR vč. doprovodné 
propagace, výdaje za nákup služeb od dodavatelů 
vybraných transparentním a nediskriminačním způsobem.

Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována formou dotace. Dotace  je  účelově  
určená k  úhradě  způsobilých  výdajů vzniklých v  souvislosti  
s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována podle  
Nařízení Komise č. 70/2001 až do výše 50 % způsobilých  
výdajů pro MSP. Při opakované účasti MSP na stejném  
veletrhu je podpora poskytována podle pravidla  
de minimis až do výše 50 %.

»

»

»



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

Minimální výše podpory na realizaci individuálních 
projektů MSP a seskupení MSP je 0,1 mil. Kč  
a maximální 2,0 mil. Kč.

Maximální výše podpory při účasti na specializovaných 
výstavách a veletrzích v zahraničí pro MSP a velké  
podniky je 100 tis. Kč. Pro velké podniky je podpora  
poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů podle  
pravidla de minimis.

Datum předpokládané výzvy/uzávěrky: 
Vyhlášení programu: 1. 3. 2007 
Příjem registračních žádostí: od 1. 3. 2007 do 15. 11. 2007   
Konečný příjem plných žádostí je 30. 6.  2007 

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.czechtrade.cz    

Novinka!!!

ICT v podnicích,  
Operační program podnikání a inovace  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Tato výzva do programu ICT v podnicích naplňuje cíl podpořit 
konkurenceschopnost malých a středních podniků (dále 
jen MSP) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich 
potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních 
systémů (dále jen IS)  včetně dalších prvků ICT.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS 
při zvyšování vnitřní efektivity podniků, například: 

implementace ERP/ERM včetně konfigurace a 
přizpůsobení optimalizovaným procesům  
a organizační struktuře

implementace manažerských, řídících, taktických  
a znalostních IS (např. Business Inteligence, 
Knowledge Management)

»

»

»
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Specifické podmínky (pokud jsou): 
Další podmínky: 

Zpracovatelského průmyslu vymezeného oddíly 
D15.1 – D 37.2 OKEČ, vyjma OKEČ 16 a 23. 

Příjemcem podpory může být pouze MSP podle Nařízení 
Evropské komise č. 70/2001 splňující definici MSP 
uvedenou v tomto Nařízení, a to podnikající fyzická a 
právnická osoba (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s., družstva).

Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je určená  
k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti  
s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši 
0,5 - 20 mil. Kč, maximálně však do výše procentuálních 
limitů stanovených regionální mapou intenzity veřejné 
podpory pro regiony ČR na období let 2007-2013 a 
Nařízením Evropské komise č. 1628/2006 v platném znění:

region NUTS II malý podnik střední podnik

Střední Morava 
Severozápad
Střední Čechy 
Moravskoslezsko
Severovýchod  
Jihovýchod

60 % 50 %

Jihozápad        
1. 1. 2007 – 31. 12. 
2010 

56 % 46 %

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Vyhlášení programu: 25. 4. 2007 
Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2007 do 30. 9. 2007 
Konečný příjem plných žádostí je 29. 12. 2007

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

»

»

implementace IS řešení pro podporu podnikové 
administrativy a řízení jakosti (např. zavedení paperless  
office, správa dokumentů, archivace dat,  
podpora ISO procesů)

implementace řešení pro virtuální pracovní místa  
(např. home office, teleworking)

implementace služeb datového centra poskytujícího 
služby IS více podnikatelským subjektům

Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování 
využití IS při zvyšování efektivity dodavatelsko-
odběratelských vztahů, například:

implementace IS řešení pro řízení obchodních a 
marketingových vztahů se zákazníky a podporujících 
tvorbu a rozšiřování obchodních kanálů, zákaznického  
portfolia a obchodních teritorií (CRM, HelpDesk, 
Call Centre, elektronický prodej)

implementace IS řešení podporujících automatizaci a 
řízení vztahů s dodavateli (elektronický nákup,  
elektronické akce, řízení zásob) 

Projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování technické 
infrastruktury a programového vybavení, například:

napojení do externích a subdodavatelských sítí a klastrů

kvalitativní zvýšení zabezpečení IS

kvalitativní zvyšování dostupnosti a spolehlivosti  
technické infrastruktury

podpora elektronického podnikání a elektronického  
styku se státní správou

Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití  
IS/ICT při vývoji nových nebo inovaci stávajících  
výrobků a technologií.

Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování outsourcingu  
IS nebo jeho částí v podnicích.

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Novinka!!! 

INOVACE,  
Operační program podnikání a inovace  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Výzvou jsou definovány podmínky programu INOVACE,  
jehož cílem je vytvoření vhodných podmínek pro posílení  
dlouhodobé konkurenceschopnosti, podpory udržitelného 
růstu a vyváženého regionálního rozvoje české ekonomiky.  
Prostřednictvím dotací určených na realizaci vybraných  
inovačních projektů je stimulován růst inovačního potenciálu  
podnikatelského sektoru. Zvláštní pozornost věnuje program  
podpoře ekologicky orientovaným inovacím (eko-inovacím).

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků,technologií 

     a služeb (inovace produktu).

b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 

     (inovace procesu).

c) Zavedení nových metod organizace firemních procesů 

     a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi 

     (organizační inovace).

d) Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Další podmínky: 

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví  
v odvětvích vymezených oddíly 15, 17 – 37, 72  
a 74.3 OKEČ.

Příjemcem podpory může být pouze MSP podle Nařízení 
Evropské komise č. 70/2001 splňující definici MSP 
uvedenou v tomto Nařízení, a to podnikající fyzická a 
právnická osoba (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s., družstva).

»

»

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

b) Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s realizací 

     aktivit podle bodu �.�. písm. a) a b) je poskytována 

     ve výši � – 75 mil. Kč, maximálně však ve výši procentních 

     limitů ze způsobilých výdajů stanovených regionální mapou 

     intenzity veřejné podpory (viz bod d)

c) Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s realizací 

     aktivit podle bodu �.�. písm. c) a d) je poskytována 

     do výše � mil. Kč, maximálně však ve výši procentních limitů 

     ze způsobilých výdajů stanovených regionální mapou intenzity 

     veřejné podpory (viz bod d)

d) Procentní limity dotace na způsobilé výdaje jsou stanoveny podle 

     regionální mapy intenzity veřejné podpory a činí maximálně:

region NUTS II malý podnik střední podnik

Střední Morava 
Severozápad
Střední Čechy 
Moravskoslezsko
Severovýchod  
Jihovýchod

60 % 50 %

Jihozápad        
1. 1. 2007 – 31. 12. 
2010 

56 % 46 %

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Vyhlášení programu: 25. 4. 2006 
Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2007 do 30. 9. 2007 
Konečný příjem plných žádostí je 31. 10. 2007

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

Novinka!!!

POTENCIÁL,  
Operační program podnikání a inovace 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

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

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

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, 
vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, 
strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a výlučně 
využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví  
v odvětvích vymezených oddíly 17-37, 72 a 74,3 OKEČ  
(viz příloha č. 2).

Příjemcem podpory může být pouze MSP podle Nařízení 
Evropské komise č. 70/2001 splňující definici MSP 
uvedenou v tomto Nařízení, a to podnikající fyzická a 
právnická osoba (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s., družstva).

»

»
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Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
a)  pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku  

(u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného  
majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích  
daňovou evidenci)

b)   pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

c)  pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud  
není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný  
majetek, resp. majetek 

d)   pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem  
podpory vykazován jako náklad/výdaj

Zaručovaný úvěr, ke kterému je poskytnuta pouze 
zvýhodněná záruka (bez finančního příspěvku  
k zaručovanému úvěru), může být použit na koupi podniku 
v konkurzu (podle § 476-488 obchodního zákoníku).

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Projekt musí splňovat tyto podmínky:

a)  musí se převážně týkat ekonomické činnosti uvedené  
v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností 
(OKEČ), který je společnou přílohou č. � programů (dále 
jen „podporovaná ekonomická činnost“), přičemž projekt 
zpracovatelského průmyslu podle OKEČ �5, �7 a �� se nesmí  
týkat výroby, zpracování a uvádění na trh produktů 
uvedených ve společné příloze č. � programů

b)  bude realizován na území hlavního města Prahy

c)  v případě podpory poskytované podle Nařízení Komise  
č. 70/�00� nesmí být jeho stavební práce zahájeny a smlouvy  
s dodavateli strojů zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí  
či závazné objednávky) nesmí být uzavřeny před datem, kdy  
poskytovatel podpory potvrdí příjemci podpory na základě  
podané žádosti o podporu splnění podmínek uvedených  
pod písm. a) a b)

Smlouva o zaručovaném úvěru určeném na financování projektu  
musí být uzavřena po datu vyhlášení tohoto programu.

Podpora (typ, max., min): 
bezúročný úvěr až do výše 90 %, max. 0,75 mil. Kč až  
do výše 1,5 mil. Kč dle typu příjemce

zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem  
k zaručovanému úvěru, do výše 80 % jistiny  
zaručovaného úvěru do výše 1,5 mil. Kč

zvýhodněná záruka až do výše 80 % jistiny  
zaručovaného úvěru

»

»

»

Datum předpokládané výzvy/uzávěrky: 
Vyhlášení programu: od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 
Příjem žádostí: od 1. 3. 2007 
Žádosti jsou přijímány průběžně.

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.cmzrb.cz

Program podpory certifikace a účasti  
ve výběrových řízeních – CERTIFIKACE  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je:

podpora malých a středních podnikatelů při získávání 
certifikace ISO a zapojování do Programu EMAS

usnadnění účasti malých a středních podnikatelů  
v obchodních veřejných soutěžích a soutěžích  
o veřejné zakázky

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Poradenské služby poskytované externími konzultanty  
v rámci přípravy získání certifikátu.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Projekt musí splňovat tyto podmínky:

a)  musí se převážně týkat ekonomické činnosti uvedené  
v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností 
(OKEČ), který je společnou přílohou č. � programů (dále 
jen „podporovaná ekonomická činnost“), přičemž projekt 
zpracovatelského průmyslu podle OKEČ �5, �7 a �� se nesmí  
týkat výroby, zpracování a uvádění na trh produktů 
uvedených ve společné příloze č. � programů

b) musí být realizován na území České republiky

»

»

Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována formou dotace. Dotace  je  účelově 
určená k  úhradě  způsobilých  výdajů vzniklých v  souvislosti 
s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována  
ve výši 1 - 75 mil. Kč,  maximálně však do výše stanovené 
regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR 
a Nařízením Evropské komise č. 70/2001 v platném znění:

region NUTS II malý podnik střední podnik

Střední Morava 
Severozápad
Střední Čechy 
Moravskoslezsko
Severovýchod  
Jihovýchod

60 % 50 %

Jihozápad        
1. 1. 2007 – 31. 12. 
2010 

56 % 45 %

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Vyhlášení programu: 25. 4. 2007 
Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2007 do 30. 11. 2007 
Konečný příjem plných žádostí je 30. 11. 2007

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

Program bezúročných úvěrů a záruk  
pro začínající a malé a střední podnikatele 
na území hlavního města Prahy – TRH  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je usnadnit na území hlavního města Prahy:

a) přístup k externímu financování pro projekty  
začínajících podnikatelů

b) realizaci podnikatelských projektů malých a středních 
podnikatelů zaměřených na  investice a zvyšovat 
tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována ve formě:

příspěvku na získání certifikátu, až do výše 50 %,  
max. 300 tis. Kč

záruky za návrh do výběrového řízení, ve výši minimálně 
50 tis. Kč, maximálně však do výše 5 mil. Kč

Datum předpokládané výzvy/uzávěrky: 
Vyhlášení programu: od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 
Příjem žádostí: od 1. 3. 2007 
Žádosti jsou přijímány průběžně.

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.cmzrb.cz

Program podpory designu pro malé 
a střední podnikatele – DESIGN 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Program napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti malých 
a středních podnikatelů tvorbou špičkového designu, který 
zvyšuje konkurenční schopnost průmyslové produkce, 
ovlivňuje tvorbu pracovního a životního prostředí, podílí 
se na zvyšování úrovně hmotné kultury společnosti 
a ve svých důsledcích spoluvytváří životní styl. 

Cílem programu je poskytovat podporu malým a středním  
podnikatelům při začleňování designu do jejich 
podnikatelské strategie, napomáhat při výběru vhodného 
designéra, vytvořit podmínky pro účinnou spolupráci 
designéra s podnikatelem, přispět na úhradu finančních 
nákladů na vytvoření autorského díla a propagovat 
takto vzniklé nové produkty s kvalitním designem.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Designérské poradenské služby a poradenské služby  
na vytvoření autorského díla externích konzultantů,  
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. 

»

»

»

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Projekt musí splňovat tyto podmínky:

a)  Podnikatelský projekt musí být realizován na území  
České republiky. 

b)  Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové nebo  
řemeslné výroby, služeb nebo obchodu, vymezený seznamem  
odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ),  
viz příloha společná příloha programů č. �, přičemž projekt  
zpracovatelského průmyslu podle OKEČ �5, �7 a �� se nesmí  
týkat výroby, zpracování a uvádění na trh produktů 
uvedených ve společné příloze č. � programů.

c)  Výstupem realizovaného projektu je pořízení autorského 
díla, které vytváří předpoklad vzniku konkurenceschopného 
produktu. Toto autorské dílo musí být předloženo k posouzení  
a schválení Design centru ČR do 6 měsíců od přijetí žádosti  
o zařazení do programu. Autorské dílo podléhá 
autorskoprávní a průmyslově právní ochraně dle zákona  
���/�000 Sb. o právu autorském, kterou žadatel musí  
respektovat. Takto vzniklé produkty může Design centrum ČR  
(DC ČR) mediálně propagovat a vystavovat na tuzemských  
a zahraničních akcích.

Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována formou dotace na designérské 
poradenské služby a na poradenské služby na vytvoření 
autorského díla externích konzultantů, v souladu  
se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to maximálně 
do výše 50 % uznatelných nákladů na zajištění těchto 
služeb – viz společná příloha č. 1 programů podpory MSP.

a) výrobkový design 

Program umožňuje získat dotaci ve výši 50 % uznatelných 
nákladů na designérské poradenské služby a na poradenské 
služby na vytvoření autorského díla, včetně vytvoření 
prezentačního modelu v maximální výši 200 tisíc Kč.

b) interiérový design

Program umožňuje získat dotaci ve výši 50 % uznatelných  
nákladů na designérské poradenské služby a na poradenské 
služby na vytvoření autorského díla v maximální výši  
150 tisíc Kč. Dotace se poskytuje na výtvarně prostorové  
řešení veřejně přístupných interiérů.

c) grafický design

Program umožňuje získat dotaci ve výši 50 % uznatelných 
nákladů na designérské poradenské služby a na poradenské 
služby na vytvoření autorského díla v maximální výši  
100 tisíc Kč. Dotace se poskytuje na jednotný vizuální styl,  
grafický design výrobků, obalů, tiskovin 
a multimediální prezentace.

d) propagace designu

Program umožňuje získat dotaci ve výši 50 % na vytvoření  
autorského díla které bude propagovat design. Maximální 
výše dotace může být až 200 tisíc Kč. Dotace se poskytuje  
na vytvoření návrhů, scénáře, libreta a koncepce 
designérských výstav, pořadů nebo originální publikace  
o designu. Autorské dílo musí žadatel předložit poskytovateli 
dotace do 6 měsíců od zařazení do programu.

Datum předpokládané výzvy/uzávěrky: 
Vyhlášení programu: od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 
Příjem žádostí: od 2. 1. 2007

Doba trvání programu je ohraničena objemem 
disponibilních finančních prostředků.

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.designcentrum.cz
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Program vytváření aliancí a jejich 
prezentace v zahraničí – ALIANCE  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých  
a středních podnikatelů na zahraničních  
trzích prostřednictvím:

a) podpory mezinárodních marketingových aktivit aliance,  
tj. seskupení minimálně � malých a středních podnikatelů,  
jejichž výrobní program nebo sortiment se vzájemně doplňují  
pro dodávku v konkrétních odvětvích ekonomické činnosti  
a které mají uzavřenu Dohodu o spolupráci v rámci  
programu Aliance

b) prosazování myšlenky posilování spolupráce malých  
a středních podnikatelů v zahraničí

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Jedná se o tyto podporované aktivity:

a)  zpracování studie vstupu sdružení na konkrétní zahraniční 
trh s výstupem konkrétních aktivit a potenciálních zákazníků

b)  zpracování marketingových cizojazyčných materiálů aliance

c)  prezentace aliance na veletrzích a výstavách

Základní důvody pro zapojení firem do aliance:
snížení výdajů vstupu na zahraniční trh

sdružená a efektivnější prezentace v zahraničí

Specifické podmínky (pokud jsou): 
a) Musí mít charakter ekonomické činnosti uvedené v seznamu  

odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který  
je přílohou tohoto programu a musí být realizován na území  
České republiky, s výjimkou účastí na výstavách, veletrzích 
a prezentacích v zahraničí a nesmí být zaměřen na výrobu, 
zpracování a uvádění na trh produktů uvedených v Seznamu  
výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá  
do oblasti Společné zemědělské politiky - viz společná  
příloha č. � programů podpory MSP.

b)  Projekt musí vycházet z reálného obchodního záměru aliance.  
Podmínkou je definice tohoto záměru  
v Žádosti o poskytnutí podpory.

c)  Žadatel o dotaci musí mít podepsánu Dohodu o spolupráci 
v rámci programu Aliance s minimálně dvěma malými 
a středními podnikateli, kteří jsou součástí aliance.

»

»

Program má přispět ke zvýšení počtu MSP aktivně 
zapojených do předkládaných projektů a slouží jako 
motivační prvek pro žadatele, kteří mají potenciál 
v oblasti příprav a realizace projektů 7. RP.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
a) zpracování studií proveditelnosti a poradenskou činnost  

související s touto studií pro průmyslový výzkum,  
technický rozvoj a demonstrace

b) poradenské služby externích poradců na zpracování projektu

c) mzdové a režijní náklady související se zpracováním projektu

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Žádosti o poskytnutí podpory dle tohoto programu lze 
podávat pouze na projekty podané do výzev 7. RP.

Žadatel o dotaci musí splňovat podmínky příjemce 
podpory v bodu 2 – Vymezení příjemců podpory

Podmínkou pro získání podpory na úhradu části nákladů 
spojených s přípravou projektu je dosažení minimálně 
50 % z celkového bodového ohodnocení. Dotace 
bude poskytována na základě Rozhodnutí a Podmínek 
o poskytnutí dotace poskytovatelem podpory.

Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována formou dotace do maximální výše  
250 tis. Kč pro koordinátora projektu a 100 tis. Kč  
pro účastníka projektu.

Datum předpokládané výzvy/uzávěrky: 
Vyhlášení programu: od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 
Příjem žádostí: od 2. 1. 2007 do 31. 10. 2007

Doba trvání programu je ohraničena objemem 
disponibilních finančních prostředků.

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

 

»

»

»

d)  Žadatel o dotaci musí zajistit spolufinancování výdajů  
na realizaci projektu z vlastních nebo z ostatních zdrojů  
(např. bankovní úvěr). Spolufinancování řešení projektu  
z jiných zdrojů musí být žadatelem řádně doloženo  
čestným prohlášením.

Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována formou dotace maximálně 
do výše 50 % způsobilých výdajů projektu.

Maximální částka podpory činí 2 mil. Kč.

Datum předpokládané výzvy/uzávěrky: 
Vyhlášení programu: od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 
Příjem žádostí: od 2. 1. 2007

Doba trvání programu je ohraničena objemem 
disponibilních finančních prostředků.

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.czechtrade.cz, www.businessinfo.cz

Program podpory malých a středních 
podnikatelů, kteří se aktivně účastní  
7. rámcového programu EU pro výzkum, 
technický rozvoj a demonstrace - VÝVOJ  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je podpora účasti malých a středních 
podnikatelů (MSP) na řešení projektů výzkumu, technického 
rozvoje a demonstrací v rámci 7. rámcového programu  
(7. RP) zaměřených na zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Program je zaměřen na podporu MSP, kteří se aktivně 
účastní 7. RP, tzn. jsou členy konsorcia projektu podávaného  
v rámci příslušné výzvy 7. RP jako účastníci projektu  
nebo koordinátoři, jejichž projekt dosáhne specifikovaného  
bodového hodnocení Evropské komise. Cílem je motivovat  
MSP k aktivnímu přístupu a práci na dalších projektech  
pokrytím části nákladů spojených s přípravou  
samotného projektu.

»

»

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Standard rozvoje lidských zdrojů, OPRLZ 

Vyhlašovatel: 
Czechinvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Standard Investors in People je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje 
lidských zdrojů, který sleduje schopnost podniku efektivně vést a rozvíjet své zaměstnance. 
Získání osvědčení Investor in People je pro podnik zárukou špičkové úrovně řízení lidských  
zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců je v souladu s rozvojem podniku.

Zavedení principů standardu Investors in People Vám umožní nastavit fungování interních  
procesů ve společnosti tak, aby prostřednictvím spokojených zaměstnanců rostla  
i konkurenceschopnost a image celé společnosti.

Základní charakteristika: 

Kdo může žádat 
(příjemci podpory)

Podnikatelské subjekty:

bez ohledu na velikost 

se sídlem v celé České republice  
mimo Prahu 

splňující oborové kritérium - zpracovatelský sektor a sektory 
navazujících služeb (logistika, skladový management, apod.),  
činnosti v oblasti výpočetní techniky, výzkum a vývoj, výroba  
a rozvod elektřiny, plynu a vody 

bez nedoplatků na daních, zdravotním a sociálním pojištění,  
příp. jiných nedoplatků vůči státnímu rozpočtu  
a státním fondům 

s minimálně roční historií (od data zápisu 
do obchodního rejstříku)

»

»

»

»

»

Co lze získat na 
jeden projekt (forma 
a výše podpory) 

Dotované poradenství v podobě cenově zvýhodněného balíčku  
služeb, který obsahuje 20 poradenských/hodnotitelských dnů  
- vstupní analýza, průběžné poradenství a závěrečné zhodnocení 

Celkově: až 320 000 Kč pro malé a střední podniky (16 000 Kč 
/ 1 poradenský/hodnotitelský den), až 200 000 Kč pro ostatní  
podniky (10 000 Kč/ 1 poradenský/hodnotitelský den) 

Bezplatnou účast na 9 doplňkových školeních podporujících  
zavádění standardu IIP v podniku 

»

»

»

Specifika a omezení zavádění standardu IIP v podniku nesmí trvat déle než 
18 měsíců, případně ne déle než do června 2008 

»

 

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Příjem přihlášek je průběžný do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však  
do 31. 12. 2007.

Bližší informace: 
www.czechinvest.org

Novinka!!!

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Prioritní osa 1 – ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY  
A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

1.1 Oblast podpory:

snížení znečištění vod (zlepšení stavu povrchových a podzemních vod)

1.2 Oblast podpory: 

zlepšování jakosti pitné vody (zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel  
kvalitní pitnou vodou)

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo životního prostředí ČR

Stručný cíl a zaměření programu:
Globálním cílem prioritní osy 1 pro období 2007 – 2013 je zlepšení stavu povrchových  
a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a snižování  
rizika povodní.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
a) Snížení znečištění z komunálních zdrojů

b) Zlepšení jakosti pitné vody

Podpora (typ, max., min):
Podpora v rámci prioritní osy 1 bude poskytována formou dotace. Maximální výše podpory  
z Fondu soudržnosti nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých výdajů, které  
umožní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jež je pro program dána ve výši  
maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů.

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny v jednotlivých podoblastech podpory.

»

»
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Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem prioritní osy 2 pro období 2007 – 2013 je zlepšení  
nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních  
znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití  
inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby  
energie včetně obnovitelných zdrojů energie a  
energetických úspor.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
a) Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí  

z energetických systémů včetně CZT

b) Omezování emisí

Podpora (typ, max., min): 
Podpora v rámci prioritní osy 2 bude poskytována formou  
dotace, maximální výše podpory z Fondu soudržnosti 
nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých 
výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru 
spolufinancování, jež je pro program dána ve výši 
maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů.

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny  
v jednotlivých podoblastech podpory.

Oblast 
podpory

Název oblasti podpory Fond 
EU

mil. EUR

2.1 Zlepšování kvality 
ovzduší

FS 252,317

2.2 Úspory energie FS 255,000

2.3 Omezování emisí FS 126,829

2 Zlepšování 
kvality ovzduší a 
omezování emisí

FS 634,146

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Příjem žádostí: od 3. 9. do 29. 10. 2007

Doba trvání programu je ohraničena objemem 
disponibilních finančních prostředků.

Bližší informace: 
www.env.cz www .sfzp.cz www.opzp.cz 

»

Novinka!!!

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Prioritní osa 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ  
ZDROJŮ ENERGIE 

      

3.1 Oblast podpory:

výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 
zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, 
elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (zvýšení 
využití OZE při výrobě elektřiny a zejména tepla a tím 
přispění k plnění cílů zvýšení podílu elektřiny z OZE)

3.2 Oblast podpory:

realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry (prosazování úspor 
energie a vyšší využití odpadního tepla)

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo životního prostředí ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Globálním cílem prioritní osy 3 pro období 2007 – 2013  
je udržitelné využívání zdrojů energie, zejména 
obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. 
Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě 
elektřiny a zejména tepla a vyšší využití odpadního tepla.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
a) Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla,

b) Realizace úspor energie 

Podpora (typ, max., min): 
Podpora v rámci prioritní osy 3 bude poskytována formou  
dotace, maximální výše podpory z Fondu soudržnosti 
nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých 
výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru 
spolufinancování, jež je pro program dána ve výši 
maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů.

»

»

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Oblast 
podpory

Název oblasti podpory Fond 
EU

mil. EUR

1.1 Snížení znečištění vod FS 1  487,726

1.2 Zlepšení jakosti 
pitné vody

FS 400,661

1.3 Omezování rizika povodní FS 100,165

1 Zlepšování 
vodohospodářské 
infrastruktury                 
a snižování rizika 
povodní

FS 1 988,552

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Příjem žádostí: od 3. 9. do 26. 10. 2007

Doba trvání programu je ohraničena objemem 
disponibilních finančních prostředků.

Bližší informace: 
www.env.cz www .sfzp.cz www.opzp.cz 

Novinka!!!

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Prioritní osa 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ  
A OMEZOVÁNÍ EMISÍ

2.1 Oblast podpory:

zlepšení kvality ovzduší  
(snížení imisní zátěže obyvatelstva) 

2.3 Oblast podpory: 

omezování emisí (snížení emisí znečišťujících látek  
se stanovenými emisními stropy a snížení emisí  
jemných prachových částic)

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo životního prostředí ČR

»

»

»
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Minimální způsobilé výdaje na projekty realizované v rámci 
oblastí podpory 3.1 a 3.2 jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. 
Kč. Minimální způsobilé výdaje na projekty realizované  
v rámci oblasti podpory 3.3 jsou stanoveny na úrovni  
40 tis. Kč

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Příjem žádostí: od 3. 9. do 26. 10. 2007

Doba trvání programu je ohraničena objemem 
disponibilních finančních prostředků.

Bližší informace: 
www.env.cz www.sfzp.cz www.opzp.cz 

Novinka!!!

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Prioritní osa 4 – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

4.1 Oblast podpory:

zkvalitnění nakládání s odpady (snižování 
produkce odpadů a zvýšení využívání odpadů)

4.2 Oblast podpory:

odstraňování starých ekologických zátěží 
(odstraňování starých ekologických zátěží)

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo životního prostředí ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Globálním cílem prioritní osy 4 pro období 2007 – 2013 
je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce 
odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží.

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj podnikání

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 

Oblast podpory 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady:

a) integrované systémy nakládání s odpady

b) systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady

c) zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména 
na třídění, úpravu a recyklaci odpadů

d) rekultivace starých skládek a odstranění 
nepovolených skládek

Oblast podpory 4.2. – Odstraňování starých  
ekologických zátěží

a) inventarizace kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr 
nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci

b) realizace průzkumných prací, analýz rizik 

c) sanace vážně kontaminovaných lokalit

Podpora (typ, max., min): 
Podpora v rámci prioritní osy 4 bude poskytována formou 
dotace.Maximální výše podpory z Fondu soudržnosti 
nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých 
výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru 
spolufinancování, jež je pro program dána ve výši maximálně 
85 % z celkových veřejných výdajů. Minimální způsobilé 
výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
Příjem žádostí: od 3. 9. 2007 do 26. 10. 2007

Doba trvání programu je ohraničena objemem 
disponibilních finančních prostředků.

Bližší informace: 
www.env.cz www.sfzp.cz www.opzp.cz 

»

5.1.2. Připravované
    

Připravuje se !!!

SPOLUPRÁCE, Operační program 
podnikání a inovace   

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních 
odvětvových seskupení – klastrů, pólů excelence,  
technologických platforem a kooperačních projektů  
na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni, jako 
nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky  
a ekonomického růstu.

Obecným cílem programu je kontinuální vytváření příznivého 
podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro  
podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky  
zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a  
podnikatelskou sférou.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
a)  Klastry – podpora vytváření a rozvoje územně 

koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení  
podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, 
vzdělávacích a jiných podpůrných institucí.

b)  Póly excelence – podpora vytváření a rozvoje seskupení 
výzkumných, podnikatelských a dalších subjektů zaměřených  
na výzkum v oblasti špičkových technologií. Podpora 
infrastruktury pro společné kooperační aktivity a intenzívní 
spolupráci výzkumných a vzdělávacích institucí  
s podnikatelskou sférou.

c)  Technologické platformy – podpora vzniku a rozvoje 
národních technologických platforem a propojení veřejného a 
soukromého sektoru v oblasti VaV ve strategicky významných  
technologických oblastech. Podpora zapojování českých 
výzkumných institucí a podniků do mezinárodních  
technologických platforem.
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Datum předpokládané výzvy / uzávěrky: 
září 2007

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

Přípravuje se!!!

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA,  
Operační program podnikání a inovace  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

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

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

Specifické podmínky (pokud jsou): 

Další podmínky: 

Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích 
projektu a použití dotace určené k financování 
způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a 
dokumentaci stanovenou v  podmínkách a podklady  
uchovat po dobu 10 let ode dne ukončení projektu,  
a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky  
OP Podnikání a inovace.

»

»

Příjemce dotace je povinen mít ve svém vlastnictví 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený zcela  
nebo částečně z poskytnuté podpory po dobu pěti let, 
v případě MSP tří roků, ode dne ukončení projektu. 
Příjemcem dotace nemůže být podnikatel, pokud je  
k datu podání žádosti příjemcem podpory na záchranu 
a restrukturalizaci podniků v obtížích podle Pokynů 
Společenství pro státní podporu na záchranu a 
restrukturalizaci podniků v obtížích, Sdělení Komise 
č. 2004/C 244/02; neplatí pro malé podnikatele.

Dotace je vyplácena příjemci dotace zpětně po ukončení  
projektu nebo jeho etapy za předpokladu  
splnění Podmínek.

Podpora (typ, max., min): 
Podpora je poskytována formou dotace v režimu  
blokové výjimky.

Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů 
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu.

Dotace je poskytována ve výši min. 200 tis. Kč  
a max 150 mil. Kč na jeden projekt.

region NUTS II malý 
podnik

střední 
podnik

velký 
podnik

Střední Morava, 
Severozápad, Střední 
Čechy, Moravskoslezsko, 
Severovýchod, 
Jihovýchod

60 % 50 % 40 %

Jihozápad 1. 1. 2007 
- 31. 12. 2010

56 % 46 % 36 %

Jihozápad 1. 1. 2007 
- 31. 12. 2013

50 % 40 % 30 %

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
červenec – srpen 2007

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

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

d)  Aktivity související s implementací programu a 
generováním projektů – mapování a rozvoj potenciálu  
pro vznik nových projektů, realizace studií, aplikace 
zahraničních zkušeností, networkingové, vzdělávací,  
propagační a jiné podpůrné aktivity s cílem efektivního 
využití prostředků na podporu kooperačních seskupení.

Specifické podmínky (pokud jsou): 

Další podmínky:

Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích 
projektu a použití dotace určené k financování 
způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a 
dokumentaci stanovenou v Podmínkách Rozhodnutí a 
uchovat je po dobu 10 let ode dne ukončení projektu, a 
zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky  
OP Podnikání a inovace (předpokládá se v roce 2020)  
v souladu s čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.  
O uzávěrce OP Podnikání a inovace budou všichni  
příjemci dotace informováni.

Příjemce dotace je povinen mít ve svém vlastnictví 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený zcela 
nebo částečně z poskytnuté podpory po dobu pěti let,             
v případě MSP tří roků, ode dne ukončení projektu.

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

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

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

Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů  
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu a její  
maximální výše může činit v případě projektů 
nezakládajících veřejnou podporu až 75 % způsobilých 
výdajů projektu. Celková výše dotace na projekt bude  
upřesněna v jednotlivých výzvách.

»

»

»

»

»

»
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Připravuje se!!! 

NEMOVITOSTI,  
Operační program podnikání a inovace  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

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

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Pořízení nemovitosti, předprojektovou a projektovou přípravu staveb, provádění 
staveb, přípravu území, odstranění ekologických zátěží a nevyužitelných 
staveb, relokaci firem, vytváření GIS a akreditaci manažerů.

Podporované aktivity jsou prováděny v rámci následujících devíti typů projektů:

�. Projekt přípravy zóny

�. Projekt regenerace zóny

�. Projekt výstavby nájemního objektu

�. Projekt rekonstrukce objektu

5. Projekt vyhotovení projektové dokumentace

6. Projekt relokace firmy

7. Projekt vyhotovení GIS (geologický informační systém)

8. Projekt akreditace manažera regionální infrastruktury

9. Projekt regenerace zóny nebo rekonstrukce objektu  
provedený agenturou CzechInvest

Specifické podmínky (pokud jsou): 

Další podmínky: 

Příjemce podpory je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití podpory určené  
k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou  
v Podmínkách Rozhodnutí a uchovat je po dobu 10 let ode dne ukončení projektu, a zároveň  
minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OP Podnikání a inovace

»

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Investice, která je předmětem projektu, musí zůstat v daném regionu po dobu  
minimálně pěti let po její realizaci, v případě malých a středních podniků minimálně  
tři roky po její realizaci.

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

Podpora je vyplácena příjemci zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy,  
za předpokladu splnění Podmínek Rozhodnutí.

V případě, kdy je příjemcem podpory agentura CzechInvest, bude tato podpora příjemci  
poskytnuta na základě schváleného programu.

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

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

region NUTS II malý 
podnik

střední 
podnik

velký 
podnik

Střední Morava, 
Severozápad, Střední 
Čechy, Moravskoslezsko, 
Severovýchod, 
Jihovýchod

60 % 50 % 40 %

Jihozápad 1. 1. 2007 
- 31. 12. 2010

56 % 46 % 36 %

Jihozápad 1. 1. 2007 
- 31. 12. 2013

50 % 40 % 30 %

 
U podporovaných aktivit prováděných v rámci projektu tohoto programu a v případě výdajů 
způsobilých dle Obecných zásad Společenství o veřejné podpoře na ochranu životního  
prostředí se podpora poskytuje ve výši způsobilých výdajů projektu navýšených o 15 % a  
snížených o tržní zhodnocení nemovitosti dosažené realizací projektu, maximálně však do výše  
celkových způsobilých výdajů.

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
srpen-září 

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

»

»

»

»

»

»

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

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

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

Dotace je poskytována jako procento dle Regionální mapy 
intenzity veřejné podpory pro ČR na období 2007 – 2013  
ze způsobilých výdajů projektu, minimálně však ve výši  
1 mil. Kč a maximálně ve výši 100 mil. Kč.

Výše podpory pro způsobilé výdaje „poradenské služby“ 
vzniklé v souvislosti s investičním projektem činí  
pro malé a střední podniky max. 50 %.

 

region NUTS II malý 
podnik

střední 
podnik

velký 
podnik

Střední Morava, 
Severozápad, Střední 
Čechy, Moravskoslezsko, 
Severovýchod, 
Jihovýchod

60 % 50 % 40 %

Jihozápad 1. 1. 2007 
- 31. 12. 2010

56 % 46 % 36 %

Jihozápad 1. 1. 2007 
- 31. 12. 2013

50 % 40 % 30 %

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky: 
září 2007

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

»

»

»

»

»

»

Připravuje se!!!

Operační program DOPRAVA

Prioritní osa 6 – PODPORA MULTIMODÁLNÍ 
NÁKLADNÍ PŘEPRAVY A ROZVOJ VNITROZEMSKÉ  
VODNÍ DOPRAVY

6.1 Oblast podpory: 

podpora multimodální nákladní přepravy, nákup 
dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek  
pro KD, modernizace překladišť KD

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo dopravy ČR

Stručný cíl a zaměření programu:
Globálním cílem prioritní osy 6 je zlepšení stavu 
infrastruktury vodní dopravy řešením problémů splavnosti  
na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách,  
modernizace říčních plavidel, podpora nových 
multimodálních technologií překládky apod.

Specifických cílů prioritní osy bude dosaženo  
těmito intervencemi:
a) podpora investic v multimodální přepravě

b) výstavbou nové a modernizací stávající infrastruktury KD

c) podporou nových multimodálních technologií překládky

d) podporou vzniku veřejných logistických center  
z veřejných zdrojů

e) podporou studií k podpoře multimodality v nákladní přepravě

f) podporou logistiky z veřejných zdrojů s pozitivním dopadem  
na vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní dopravy  
do přepravních řetězců

Podpora (typ, max., min):
Podpora v rámci prioritní osy 6 bude poskytována formou  
dotace. 

Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 
0,119 mld. €, tj. 2,07 % OPD.

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Připravuje se!!!

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY,  
Operační program podnikání a inovace  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

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

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

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

b) centra pro návrh a implementaci IS/ICT

c) centra sdílených služeb

d) centra zákaznické podpory

e) centra oprav high-tech výrobků a technologií

Specifické podmínky (pokud jsou): 

Další podmínky: 

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

»
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Datum předpokládané výzvy/uzávěrky: 
bude vyhlášeno v nejbližší době

Doba trvání programu je ohraničena objemem 
disponibilních finančních prostředků.

Bližší informace: 
www.mdcr.cz

»

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

rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností  
studentů počátečního vzdělávání

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

stáže studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých  
pracovníků v podnicích

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

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

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

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

infrastruktura životního prostředí vzdělávacích subjektů

vzdělávání vzdělavatelů, vzdělávání pracovníků firem

výstavba a rekonstrukce budov vzdělávací zařízení

vybavení učeben a odborné pomůcky 

počítače a počítačové sítě, internet

budování partnerství a sítí

vzdělávací moduly

nové technologie

vzdělávání

 
Termíny vyhlášení jednotlivých výzev zaměřených na rozvoj  
lidských zdrojů a do vybraných oblastí intervence není  
stanoven. Předpokládaný termín výzev lze očekávat  
v 2. polovině roku 2007.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

6.1.1. Operační program  
Podnikání a inovace (OP PI)
 
V současné době vláda České republiky dne 17. 1. 2007  
definitivně schválila znění programů podpory podnikání  
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace na roky  
2007-2013. Konkrétní podmínky budou uveřejněny vždy  
ve výzvě příslušného programu. Výzvy budou vyhlašovány  
postupně v průběhu roku 2007.

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.  
Vyhlášení výzvy k předkládání projektů je možné očekávat  
nejdříve ve 4. čtvrtletí roku 2007.

Forma podpory: 
Dotace v režimu blokové výjimky.

Výše podpory: 
0,2 – 150 mil.Kč (maximálně však podle % limitů 
daných mapou intenzity veřejné podpory)

Podporované aktivity: 
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. 
Touto oblastí se bude zabývat program Educa.

V novém programovém období 2007-13 v rámci Operačního  
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) jsou  
očekávány první výzvy ve 4. čtvrtletí 2007. S tím souvisí  
i spuštění programu Educa v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost dojde dle předpokladů 
nejdříve koncem roku 2007. Tento program bude zaměřen  
na prohloubení kvalifikace zaměstnanců v podnicích  
a rozšíření jejich znalostí a dovedností pomocí obecného  
a specifického vzdělávání.

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

6. Dotační programy 
pro rozvoj lidských 
zdrojů
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6.1.2. Operační program  
Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

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

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

Přehled  a podporované aktivity vybraných priorit:

Priorita 1: Adaptabilita

Podporované aktivity: 
další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli 

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

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

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

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

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

uplatňování pružných forem organizace práce

posilování sociálního dialogu

podpora udržení zdravé pracovní síly

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Priorita 2: Aktivní politiky trhu práce

Oblast podpory: 

1) Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Podporované aktivity: 
zprostředkování zaměstnání

poradenské činnosti a programy

bilanční a pracovní diagnostika

rekvalifikace

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

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

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

podpora začínajícím OSVČ

Oblast podpory:  

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

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

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

rozvoj a aplikace školících programů pro pracovníky  
spolupracujících organizací

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

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

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory: 

1) Podpora sociální integrace

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

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

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

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

Oblast podpory: 

2) Integrace sociálně vyloučených 

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

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

doprovodná opatření odstraňující bariéry k účasti 
na poradenských a vzdělávacích programech

podpora vzniku pracovních míst

realizace individuálních programů zaměstnanosti

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

podpora sebezaměstnávání

aplikace pružným forem práce pro pracovní uplatnění

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Oblast podpory: 

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

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

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

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

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

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

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

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

analýzy a monitorování trhu práce z hlediska  
rovných příležitostí

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

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

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

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

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

Výše podpory: 
0,1 – 10 mil.Kč (v režimu de–minimis 80 % z celkových 
způsobilých výdajů, v režimu blokové výjimky 35 – 80 %  
z celkových způsobilých výdajů v závislosti na velikosti  
podniku a oblasti vzdělávání)

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

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

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

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

účast na HR fórech, konferencích a odborných 
workshopech pořádaných agenturou CzechInvest

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

6.1.3. 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

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

rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT)

tvorba zavádění systému řízení kvality a metod  
evaluace a autoevaluace

zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích  
metod podporujících rovný přístup

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

prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory  
multikulturní výchovy

podpora individuálního přístupu k talentovaným žákům  
při jejich integraci v rámci třídy

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

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Podporované aktivity:
národní a regionální podpůrné programy na stimulaci  
poptávky po individuálním vzdělávání, včetně 
informačních a poradenských služeb

schéma financování jazykového a ICT vzdělávání  
pro všechny 

vytváření vzdělávacích modulů provazujících počáteční  
a další vzdělávání

rozvoj sítí a partnerství institucí v oblasti  
dalšího vzdělávání

poradenství při zavádění moderních a inovativních 
vzdělávacích technologií a metod

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 

6.2. Novinky za červenec 
a srpen 2007 (ESF)
Další vyjednávání Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (dále OP VK) se zástupci Evropské 
komise; přepracovávání dokumentů dle připomínek 
Evropské komise; případně schválení OP VK.

Budování implementační struktury pro realizaci OP VK; 
zejména struktury pro realizaci globálních grantů v krajích 
a struktury pro administraci individuálních projektů.

Tvorba návazných dokumentů  k OP VK (manuálu, příručky  
pro žadatele, příručky pro příjemce apod.).

Příprava vyhlášení programu,  prvního jednání 
Monitorovacího výboru OP VK a prvních výzev.

6.2.1. Operační program 
Životní prostředí (OP ŽP)
Dne 29. 6. 2007 byla Státním fondem životního prostředí  
zveřejněna první výzva k předložení žádostí o dotace v rámci  
Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Žádosti  
v rámci první výzvy OP ŽP je možné podávat od 3. září  
do 26. října 2007.

Stručným cílem výzvy v oblasti rozvoje lidských zdrojů je  
zejména využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), 
realizace úspor energií a podpora environmentálního 
vzdělávání jsou hlavním cílem první vyhlášené výzvy  
v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
�.�  Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských  

zdrojů ve výzkumu a vývoji

�.�  Vyšší odborné vzdělání

�.�  Vysokoškolské vzdělání

�.�  Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

�.5  Partnerství a sítě

Podporované aktivity:
návrh a implementace optimálního systému financování  
terciárního vzdělávání

realizace systému hodnocení kvality dalšího vzdělávání

inovace studijních programů

zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí

praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů

systémy hodnocení kvality a monitoringu potřeb  
trhu práce

inovace studijních programů

modernizace kombinované a distanční formy studia

rozšíření výuky cizích jazyků, výchova k podnikatelství

praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů

spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ

další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

vytváření kvalitních týmů

podpora zapojení do mezinárodních projektů 
a podpora mobility pracovníků

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

spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi 

stáže studentů, pedagogických a vědeckých pracovníků  
v soukromém i veřejném sektoru

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání
�.�  Systémový rámec dalšího vzdělávání

�.�  Individuální další vzdělávání

�.�  Podpora nabídky dalšího vzdělávání

»

»

»

»

»

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

Podoblast podpory 3.2.1: Realizace  úspor energie 

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

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

rekonstrukce otopných soustav

zvýšení účinnosti energetických systémů budov

implementace měřící a regulační techniky v systémech  
vytápění a chlazení

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

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

novostavby v nízkoenergetickém standardu: 
do 10 % stavebních nákladů nové budovy

novostavby v pasivním standardu:  
do 15 % stavebních nákladů nové budovy

nutnou podmínkou je doložení deklarovaných hodnot 
energetickým průkazem budovy dle příslušné legislativy, 

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Podoblast podpory 3.2.2:  Využívání odpadního tepla

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

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

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

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 3:
příspěvkové organizace

církve

občanská sdružení

obecně prospěšné společnosti

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

7.1 Rozvoj infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání

Podporovány budou tyto projekty:
rekonstrukce stávajících objektů environmentálních  
center a poraden

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

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

Omezení: 
přijímány budou pouze projekty stavebního charakteru

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 7: 
obecně prospěšné společnosti

občanská sdružení 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Tato prioritní osa nabízí široké spektrum možností v oblasti  
snižování energetické náročnosti budov a systémů vytápění  
a regulace. V prioritní ose 3 jsou v 1. výzvě otevřeny  
následující oblasti podpory:

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

Podoblast podpory 3.1.1: Výstavba a rekonstrukce  
zdrojů tepla

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

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

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

je možné kombinovat jednotlivé aktivity v rámci  
jednoho projektu

Výše podpory:
bude stanovena v závislosti na poměru vytápěné 
plochy souboru budov napojených na nový, nebo 
rekonstruovaný zdroj splňující minimálně požadavky 
na energetickou náročnost novostaveb, resp. 
rekonstruovaných budov platné v době realizace 
připojení a vytápěné plochy všech připojených objektů

pokud by takto stanovená výše podpory byla 
vyšší, než umožňují pravidla veřejné podpory 
nebo pravidla pro projekty generující příjmy, bude 
konečná výše podpory odpovídat nižší hodnotě

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

»

»

»

»

»

»
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Dotace: 
max. výše není stanovena, min. výše způsobilých výdajů  
projektu 0,5 mil. Kč

Předpokládaná výše podpory pro financování 
projektu veřejnoprávního subjektu:

Fond soudržnosti               

85 % celkových způsobilých veřejných výdajů (CZVV)

SFŽP a státní rozpočet       

5 % z CZVV

Vlastní zdroje žadatele     

10 % 

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

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

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

Oblast intervence:  

Revitalizace a regenerace městských částí a objektů.  

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

»

»

»

»

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

Oblast intervence: 

Investice do infrastruktury v oblasti rozvoje  
lidských zdrojů.

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

Podporované činnosti:
modernizace, fyzická obnova a dostavba 
základních a středních škol

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

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

Integrovaná podpora místního rozvoje 

Oblast intervence: 

Posílení místní rozvojové kapacity pro přípravu 
a realizaci integrovaných projektů

Oblast intervence: 

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

stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, 
náměstí, architektonických prvků

»

»

»
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Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 

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

rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení

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

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

rekonstrukce a výstavby dětských hřišť, veřejných 
sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity

investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné  
dopravy (autobusové zastávky)

rekonstrukce a výstavby místních komunikací  
včetně parkovacích ploch

rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů:

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

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

výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení  
zdravotnických zařízení

výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení 
zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti

výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení  
zařízení péče o seniory

Infrastruktura pro hospodářský rozvoj: 

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

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

rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací

»
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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

»

»

»

6.4. Dotační programy  
a příležitosti – Celostátní 

6.4.1 Aktuální - září

Novinka!!!

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)  

Vyhlašovatel:
Státní fond životního prostředí ČR

Stručný cíl a zaměření vyhlášené výzvy 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů:
Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), realizace úspor  
energií a podpora environmentálního vzdělávání jsou  
hlavním cílem první vyhlášené výzvy v oblasti rozvoje  
lidských zdrojů.

Podporované oblasti (co lze z podpory hradit):

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Tato prioritní osa nabízí široké spektrum možností v oblasti  
snižování energetické náročnosti budov a systémů vytápění  
a regulace. V prioritní ose 3 jsou v 1. výzvě otevřeny  
následující oblasti podpory:

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

Podoblast podpory 3.1.1: Výstavba a rekonstrukce  
zdrojů tepla

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

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 

6.3. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

6.3.1 Aktuální - září

Hmotná podpora na vytváření pracovních 
míst a školení a rekvalifikaci zaměstnanců

Vyhlašovatel:
Agentura pro podporu podnikání a investic- CzechInvest

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

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

 �00 mil. Kč (C,) 

 �50 mil. Kč (B) 

 �00 mil. Kč (A) 

nejméně polovina výše uvedených částek kryta  
vlastním kapitálem investora

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

strojní zařízení musí být nové

splnění výše uvedených podmínek do 3 let od data  
udělení pobídek

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

minimální krytí vlastním kapitálem: 50 mil. Kč

minimální investice do strojů z celkové výše  
investice: 40 %

»

»

»

»

»

»

»

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

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

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla  
u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory 3.2.1: Realizace  úspor energie 

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

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

rekonstrukce otopných soustav

zvýšení účinnosti energetických systémů budov

implementace měřící a regulační techniky v systémech  
vytápění a chlazení

Podoblast podpory 3.2.2: Využívání odpadního tepla

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

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 3:
příspěvkové organizace

církve

občanská sdružení

obecně prospěšné společnosti

»

»

»

»
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Prioritní osa 7 - rozvoj infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

7.1 Rozvoj infrastruktury  
pro environmentální vzdělávání

Podporovány budou tyto projekty:
rekonstrukce stávajících objektů environmentálních  
center a poraden

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

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 7: 
obecně prospěšné společnosti

občanská sdružení 

Podpora (typ, max., min.):
dotace, max. výše není stanovena, min. výše 
způsobilých výdajů projektu 0,5 mil. Kč

Předpokládaná výše podpory pro financování 
projektu veřejnoprávního subjektu:

Fond soudržnosti

85 % celkových způsobilých veřejných výdajů (CZVV)

SFŽP a státní rozpočet       

5 % z CZVV

Vlastní zdroje žadatele     

10 % 

Termín podání žádostí: 
od 3. 9. do 26. 10. 2007

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

»
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»
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Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 

Standard rozvoje lidských zdrojů (CI)

Vyhlašovatel:
Agentura pro podporu podnikání a investic- CzechInvest

Stručný cíl a zaměření programu:
Standard Investors in People je mezinárodně uznávaný  
standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který  
sleduje schopnost podniku efektivně vést a rozvíjet své  
zaměstnance. Získání osvědčení Investor in People je pro  
podnik zárukou špičkové úrovně řízení lidských zdrojů a  
důkazem, že rozvoj zaměstnanců je v souladu  
s rozvojem podniku.

Příjemce podpory: 
Podniky bez ohledu na velikost se sídlem v celé České 
republice mimo Prahu splňující oborové kritérium 
- zpracovatelský sektor a sektory navazujících služeb 
(logistika, skladový management, apod.), činnosti v oblasti  
výpočetní techniky, výzkum a vývoj, výroba a rozvod 
elektřiny, plynu a vody  bez nedoplatků na daních, 
zdravotním a sociálním pojištění, příp. jiných nedoplatků 
vůči státnímu rozpočtu a státním fondům  s minimálně 
roční historií (od data zápisu do obchodního rejstříku) 

Podpora (typ, max., min) a podporované 
činnosti (co lze z podpory hradit): 
Dotované poradenství v podobě cenově zvýhodněného 
balíčku služeb, který obsahuje 20 poradenských/
hodnotitelských dnů - vstupní analýza, průběžné 
poradenství a závěrečné zhodnocení. 

Celkově: až 320 000 Kč pro malé a střední podniky  
(16 000 Kč/1 poradenský/hodnotitelský den), až 200 000 Kč 
pro ostatní podniky (10 000 Kč/1 poradenský/ 
hodnotitelský den). 

Bezplatnou účast na 9 doplňkových školeních 
podporujících zavádění standardu IIP v podniku. 

Specifické podmínky (pokud jsou): 
zavádění standardu IIP v podniku nesmí trvat déle než 
18 měsíců, případně ne déle než do června 2008 

»
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Oprávněnými žadateli jsou:
studenti

učitelé

administrativní pracovníci, kteří studují / pracují  
na českých veřejných, státních i soukromých SŠ, VOŠ a VŠ. 
Individuální žadatelé musí mít českou státní příslušnost / 
povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo být 
osobou bez státní příslušnosti či se statusem uprchlíka.

Spolupráce v oblasti vzdělávání
Aktivity uskutečňované mezi institucemi a individuálními 
osobami by měly být zaměřeny na organizování/ přípravu: 

Seminářů

Workshopů

Konferencí

Kurzů

Projektů (libovolné téma související s výukou nebo 
zaměřením školy: např. kultura, ekologie, umění, 
informační technologie, jazykové projekty atd.) 

Publikací

Vytváření společných vzdělávacích sítí

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Spolupráce musí být rozvíjena na úrovni minimálně  
4 vzdělávacích institucí

Koordinující instituce musí být z ČR

Partnery mohou být i instituce z ČR, minimálně 
1 instituce však musí být z NOR, IS nebo LI

Do obou typů projektových aktivit mohou být zapojeny  
pouze vzdělávací instituce z ČR, Islandu, Lichtenštejnska  
nebo Norska - jiné země nemohou být do projektových  
aktivit zapojeny

Podpora (typ, max., min): 
Grant, maximálně 20 000 EUR.

»

»

»
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Rozvoj institucí
Cílem aktivity Rozvoj institucí je rozšířit evropskou dimenzi  
do vzdělávacího systému ČR. V rámci této aktivity budou  
podporovány projekty zaměřené na: 

Rozvoj učebních osnov (vývoj či inovace metodik,  
studijních materiálů apod.) 

Rozvoj lidských zdrojů (rozvoj zaměstnanců,  
managementu školy) 

Celoživotní vzdělávání

Vznik informačních / studentských center

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Spolupráce musí být rozvíjena na úrovni minimálně  
2 vzdělávacích institucí

Koordinující instituce musí být z ČR

Partnery mohou být i instituce z ČR, minimálně 
1 instituce však musí být z NOR, IS nebo LI

Do obou typů projektových aktivit mohou být zapojeny  
pouze vzdělávací instituce z ČR, Islandu, Lichtenštejnska  
nebo Norska - jiné země nemohou být do projektových  
aktivit zapojeny

Podpora (typ, max., min): 
Grant, maximálně 50 000 EUR.

Ukončení výzvy: 
15. 10. 2007

Bližší informace: 
www.naep.cz

»
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Ukončení výzvy: 
do 31. 12. 2007 nebo do vyčerpání prostředků

Bližší informace: 
www.czechinvest.org

Finanční mechanismus EHP/Norska 
- Fond pro podporu spolupráce škol

Vyhlašovatel: 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Stručný cíl a zaměření programu: 
Fond pro podporu spolupráce škol je program Finančních 
mechanismů EHP/ Norska, který působí na poli spolupráce  
škol a vzdělávání.Hlavním cílem tohoto fondu je podporovat  
spolupráci mezi vzdělávacími institucemi v České  
republice a vzdělávacími institucemi na Islandu/  
v Lichtenštejnsku/ Norsku. 

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 

Grant individuální mobility

Studium na státem uznaných vysokých školách, vyšších  
odborných školách nebo středních školách na Islandu 
/v Lichtenštejnsku/ Norsku

Výuka na těchto institucích

Trainee programy, získávání pracovních zkušeností,  
praktické stáže

Účast na kurzech/ seminářích /workshopech/ 
konferencích v uvedených třech zemích

Individuální granty pro vnitrostátní mobility  
nejsou možné

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Minimální délka pobytu je 1 týden. Maximální délka pobytu  
je 6 měsíců. Studenti, kteří zahájí mobilitu v zimním 
semestru, si mohou pobyt prodloužit až na 12 měsíců. 

»

»

»

»

»
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Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 
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FM EHP/Norska – Spolupráce 
v oblasti vzdělávání – 

Vyhlašovatel: 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem aktivity Spolupráce v oblasti vzdělávání je podporovat 
spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a individuálními 
osobami v ČR a vzdělávacími institucemi ve třech  
partnerských zemích. 

Příjemce podpory: 
střední školy

vyšší odborné školy

vysoké školy a jiné vyšší vzdělávací instituce

neziskové organizace (asociace vysokých škol/škol/ 
učitelů/rodičů atd.), jejichž hlavní náplní je vzdělávání

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Aktivity uskutečňované mezi institucemi a individuálními 
osobami by měly být zaměřeny na organizování/přípravu: 

seminářů

workshopů 

konferencí

kurzů

projektů (libovolné téma související s výukou nebo 
zaměřením školy: např. kultura, ekologie, umění, 
informační technologie, jazykové projekty atd.)

publikací 

vytváření společných vzdělávacích sítí

Specifické podmínky (pokud jsou): 
spolupráce musí být rozvíjena na úrovni minimálně  
4 vzdělávacích institucí

koordinující instituce musí být z ČR

partnery mohou být i instituce z ČR, minimálně 
1 instituce však musí být z NOR, IS nebo LI

do obou typů projektových aktivit mohou být  
zapojeny pouze vzdělávací instituce z ČR, Islandu,  
Lichtenštejnska nebo Norska - jiné země nemohou být  
do projektových aktivit zapojeny

»
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Podpora (typ, max., min): 
Max. výše grantu je 20.000 EUR. 

Ukončení výzvy: 
15. 10. 2007

Bližší informace: 
http://www.naep.cz/index.php?a=view-
project-folder&project_folder_id=134&

FM EHP/Norska – Rozvoj institucí  

Vyhlašovatel: 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem aktivity Rozvoj institucí je rozšířit evropskou 
dimenzi do vzdělávacího systému ČR. 

Příjemce podpory: 
střední školy

vyšší odborné školy

vysoké školy a jiné vyšší vzdělávací instituce

neziskové organizace (asociace vysokých škol/škol/ 
učitelů/rodičů atd.), jejichž hlavní náplní je vzdělávání

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
V rámci této aktivity budou podporovány 
projekty zaměřené na: 

rozvoj učebních osnov (vývoj či inovace metodik,  
studijních materiálů apod.)

rozvoj lidských zdrojů (rozvoj zaměstnanců, 
managementu školy)

celoživotní vzdělávání

vznik informačních / studentských center

Specifické podmínky (pokud jsou):
spolupráce musí být rozvíjena na úrovni minimálně  
2 vzdělávacích institucí

koordinující instituce musí být z ČR

»
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partnery mohou být i instituce z ČR, minimálně 
1 instituce však musí být z NOR, IS nebo LI

do obou typů projektových aktivit mohou být zapojeny  
pouze vzdělávací instituce z ČR, Islandu, Lichtenštejnska  
nebo Norska - jiné země nemohou být do projektových  
aktivit zapojeny 

Podpora (typ, max., min): 
Max. výše grantu je 50.000 EUR. 

Ukončení výzvy: 
15. 10. 2007

Bližší informace:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-
project-folder&project_folder_id=135&

Comenius – Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků  

Vyhlašovatel: 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem této aktivity je umožnit pedagogickým pracovníkům  
účast na vzdělávacích akcích (např. kurz, školení,  
konference) v zahraničí.

Individuální granty dalšího vzdělávání umožňují účastníkům  
zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti 
a poznat vzdělávací systémy v Evropě. 

Kurzy zaměřené na jazyk se konají v zemi, kde se cílovým  
jazykem mluví a vyučuje.

Příjemce podpory: 
Žadatel musí být v pracovním poměru s institucí oprávněnou 
k získání grantu v programu Comenius v ČR, tj.:

školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT  
(Mateřské školy, Základní školy, Střední školy, včetně 
odborných, speciálních a uměleckých a učilišť)

»

»

»

»
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Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 
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Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
vzdělávací kurz pro pracovníky z oblasti vzdělávání  
dospělých s evropským zaměřením a v délce trvání  
alespoň 5 pracovních dnů

stáž nebo studijní pobyt v instituci vzdělávání dospělých

evropská konference nebo seminář organizovaný v rámci  
projektu partnerství Grundtvig, tematickou sítí 
Grundtvig, národní agenturou nebo ryze evropskou 
asociací působící v oblasti vzdělávání dospělých

Podpora (typ, max., min): 
Maximální výše grantu je 1300 EUR pro akce v délce 
do 1 týdne a 1700 EUR pro akce delší než 1 týden.

Ukončení výzvy: 
30. 10. 2007

Bližší informace:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-
project-folder&project_folder_id=67&

Erasmus Mundus – Partnerství 

Vyhlašovatel: 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Stručný cíl a zaměření programu: 
Erasmus Mundus (2004-2008) je program zaměřený na 
podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání. Program podporuje kvalitní magisterské studijní  
programy a poskytuje stipendia pro studenty a akademické  
pracovníky ze třetích zemí, kteří se chtějí magisterských 
programů EM v zemích EU zúčastnit.

Příjemce podpory: 
Partnerství jsou uzavírána mezi konsorciem magisterského 
programu EM a vysokými školami ze třetích zemí.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
partnerství mezi konsorciem magisterského programu 
EM a vysokými školami ve třetích zemích

»

»
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stipendia pro evropské akademiky a studenty  
magisterských programů EM na výjezd na university  
ve třetích zemích

Podpora (typ, max., min): 
Konsorcium institucí: paušální částka 5 000 EUR / rok 
a instituci ze třetí země – pokud partnerství zahrnuje 
více než tři instituce ze třetích zemí, maximální roční 
částka bude 15 000 EUR, v případě 2-3letých Partnerství 
je roční paušální částka vyplácena každý rok

Studenti - grant na výjezdy: 3 100 EUR na 3 měsíce 
(stipendium 3 x 700 EUR + 1 000 EUR cestovné)

Akademičtí pracovníci: grant na výjezdy: 13 000 EUR na 3 
měsíce (3 x 4 000 EUR stipendium + 1 000 EUR cestovné)

Ukončení výzvy: 
30. 11. 2007

Bližší informace:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-
project-folder&project_folder_id=84&

»

»

»

»

»

instituce/asociace pro počáteční nebo další vzdělávání  
pedagogických pracovníků, kteří působí  
ve školním vzdělávání

úřady působností v oblasti školního vzdělávání 
na místní, regionální a národní úrovni

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
vzdělávací kurz trvající alespoň 5 plných pracovních dnů

stáže nebo hospitace ve škole nebo jiné vhodné  
instituci (např. NGO)

účast na evropské konferenci nebo semináři organizované  
centralizovanými projekty Comenius, Národními 
agenturami nebo evropskými asociacemi, které působí  
v oblasti školního vzdělávání

Ukončení výzvy: 
31. 10. 2007

Bližší informace:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-
project-folder&project_folder_id=26&

Grundtvig – Další vzdělávání pracovníků 
institucí vzdělávání dospělých 

Vyhlašovatel: 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem této aktivity je umožnit pracovníkům z oblasti 
vzdělávání dospělých účast na vzdělávacích akcích  
v zahraničí. Individuální granty dalšího vzdělávání umožňují 
účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní  
dovednosti, lépe porozumět pojetí celoživotního učení  
v Evropě, vyměnit si zkušenosti, navázat mezinárodní  
kontakty a poznat jinou zemi. 

Příjemce podpory: 
Individuální granty jsou určeny pracovníkům působícím 
na částečný či plný úvazek (včetně dobrovolníků) v oblasti 
formálního a neformálního vzdělávání dospělých.

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 
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Dotační programy Státního 
fondu životního prostředí

Podpora investičních projektů na využívání  
obnovitelných zdrojů energie  

Vyhlašovatel: 
Státní fond životního prostředí ČR

Stručný cíl a zaměření programu:
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů  
vytápění a ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické  
osoby, včetně ekologické výroby elektřiny  
pro vlastní spotřebu.

Podpora ze Státního fondu životního 
prostředí ČR pro fyzické osoby v rámci 
programů na využití obnovitelných 
zdrojů energie v roce 2007   

Vyhlašovatel:
Státní fond životního prostředí ČR

Ukončení výzvy:
Žádá se po instalaci zařízení a jeho uvedení do trvalého 
provozu, maximálně však do 12 měsíců od uvedení 
zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu.

Podpora vybraných neinvestičních 
projektů v oblasti využívání OZE

Vyhlašovatel: 
Státní fond životního prostředí ČR

Bližší informace: 
http://www.sfzp.cz

Dotační programy Nadace  
pro rozvoj občanské společnosti  

Program Transition Facility - 
Vzdělávání romských dětí

Vyhlašovatel: 
Nadace pro rozvoj občanské společnosti

Stručný cíl a zaměření programu:
Program Transition Facility (Přechodový nástroj) byl 
vytvořen Evropskou komisí pro nově přistupující země jakou 
pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a 
institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání 
se stávajícími členskými zeměmi, a je zaměřen na oblasti, 
které není možné financovat ze strukturálních fondů. 

Způsobilí žadatelé:
Občanské sdružení.

Obecně prospěšná společnost.

Předpokládané datum výzvy: 
3. čtvrtletí 07

Bližší informace: 
http://www.nros.cz

»

»

»

Dotační programy 
Nadace partnerství

Novinka!!!

Místo pod stromy 

Vyhlašovatel: 
Nadace Partnerství

Stručný cíl a zaměření programu: 
Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených 
veřejných prostranství, parků, dětských hřišť, vytváření  
veřejnosti otevřených školních zahrad, sídlištních prostor,  
oddychových míst apod. za účasti místních občanů,  
budoucích uživatelů.

Podpora (typ, max., min): 
maximální výše grantu 200 000 Kč

Datum výzvy: 
uzávěrka předběžně začátkem roku 2008 
(více informací v listopadu 2007)

Bližší informace:
www.nadacepartnerstvi.cz/p-1246754321

Nadační příspěvky  
(Základní grantový program)

Vyhlašovatel: 
Nadace Partnerství

Stručný cíl a zaměření programu: 
Program podporuje aktivity organizací, které 
se v jednotlivých případech stavějí za ochranu 
příznivého životního prostředí a přírody.

Ukončení výzvy: 
5. 10. 2007

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 
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Dotační a grantové programy 
Ministerstva kultury ČR  

Podpora lokálních kulturních tradic

Vyhlašovatel: 
MKCR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Podpora kulturních aktivit spojených s významným výročím  
města či obce, s významným výročím kulturně-historické  
události a s významným výročím význačné osobnosti  
působící v oblasti kultury.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):
Podpora kulturních aktivit spojených s významným výročím 
města či obce, s významným výročím kulturně-historické  
události a s významným výročím význačné osobnosti  
působící v oblasti kultury.

Způsobilí žadatelé:
Občanská sdružení. 

Fyzické osoby.

Podnikatelské subjekty (právnické osoby).

Obce, města.

Předpokládané datum výzvy: 
Občanská sdružení: 15. 11. 2007

Fyzické osoby: 15. 11. 2007

Podnikatelské subjekty (právnické osoby): 15. 11. 2007

Obce a města: 30. 9. 2007

Bližší informace: 
http://www.mkcr.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační a grantové programy 
Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR

Programy státní podpory práce s dětmi 
a mládeží pro nestátní neziskové 
organizace na léta 2007 až 2010 

Vyhlašovatel: 
MŠMT ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro 
nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 jsou 
naplněním usnesení vlády ČR č. 343 ze dne 7. 4. 2003 ke 
Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 
2007 a rovněž navazují na prioritní oblasti definované Bílou 
knihou Evropské komise o mládeži, přijatou 21. 11. 2001.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 
pro organizované děti a mládež1.

Podpora vybraných forem práce s 
neorganizovanými dětmi a mládeží2.

Investiční rozvoj materiálně technické základny 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Mimořádné dotace.

Podpora (typ, max., min): 
Dotace, dle podporované aktivity

Ukončení výzvy: 
31. 10. 2007 (stejné datum i pro roky následující)

Bližší informace: 
http://www.msmt.cz/mladez/font-color-ff0000-programy-
statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-
neziskove-organizace-na-leta-2007-az-2010-font

»

»

»

»

»

Rychlé granty

Vyhlašovatel: 
Nadace Partnerství

Stručný cíl a zaměření programu:
Rychlé granty jsou nástrojem pro podporu aktivit běžně 
podporovaných Základním grantovým programem, 
jejichž realizaci není možné odložit do jeho nejbližší 
uzávěrky. Typicky se jedná například o případy účasti 
sdružení v rozhodovacích procesech, kdy zákonné 
termíny vyžadují rychlé jednání,  nebo  situace, kde by 
odkladem hrozil vznik větší škody na životním prostředí.

Ukončení výzvy:
Průběžně, nejpozději tři týdny před uzávěrkou 
Základního grantového programu.

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 
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Rozvojové programy pro veřejné 
vysoké školy pro rok 2008

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem rozvojových programů je motivovat veřejné vysoké 
školy, aby odstraňovaly své slabé a posilovaly silné stránky, 
a naplňovat další cíle stanovené v Dlouhodobém záměru 
ministerstva. Jednotlivé rozvojové programy reagují na ty  
priority Dlouhodobého záměru ministerstva, které nemohou  
být podpořeny z operačních programů. 

Podpora (typ, max., min):
dotace na jednoho pracovníka v rámci 
rozvojových projektů -  max: 150 000 Kč

Ukončení výzvy: 
1. 10. 2007

Bližší informace: 
www.msmt.cz

»

»

Příspěvková organizace 
Ministerstva zahraničních věcí  
ČR Česká centra

Novinka!!!

Česká centra – Novinka!!!

Vyhlašovatel: 
Příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR  
Česká centra

Stručný cíl a zaměření programu:
Smyslem je podpořit hodnotné projekty určené k prezentaci  
České republiky a kultury v zahraničí.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Příspěvek je určen  hotovým projektům se zahraničním 
spoluorganizátorem, které budou realizovány v zemích  
působnosti Českých center. Výběrové řízení není omezeno  
tematicky ani uměleckým oborem.

Podpora (typ, max., min): 
Příspěvek z Českých center se uchazečům poskytuje na 
neinvestiční výdaje související s realizací předkládaného  
projektu (ne výrobní náklady).

Ukončení výzvy: 
30. 10. 2007

Bližší informace:
www.czechcentres.cz/scc/novinky.asp?ID=5766

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 
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7.1. Stručný přehled 
programů pro nové období  
2007-2013

7.1.1. Strukturální fondy EU

Vyhlášení prvních výzev předpokládáme 
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

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 
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Opatření 3.3. – Rovné příležitosti žen a mužů  
na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Indikativní výčet vhodných aktivit:

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

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

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

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

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

Priorita 4 – Veřejná správa a veřejné služby

Opatření 2.1. – Posílení aktivních 
politik zaměstnanosti

Indikativní výčet vhodných aktivit:

zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, 
včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, 
politiků včetně zastupitelů územních samosprávných 
celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu

rozvoj distančních forem vzdělávání (vč. eLearningu)

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

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

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování  
a evaluaci politik

vytvoření a aplikace nástrojů na podporu účasti občanů  
na rozhodování a místním veřejném životě

posilování etických standardů ve veřejné správě

spolupráce s partnery z ČR a z členských zemí EU

rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu  
ve veřejné správě

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

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

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

Operační program Životní prostředí

Priorita 1 – Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní

Opatření 1.1. – Snížení znečištění vod

Indikativní výčet vhodných aktivit:

výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV  
v aglomeracích nad 2 000 EO

výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV nebo 
ekvivalentního přiměřeného čištění v aglomeracích  
pod 2000 EO, které se nacházejí v územích vyžadujících  
zvláštní ochranu (NP, CHKO, lokality soustavy Natura 
2000, ochranná pásma NP) a v povodí vodního díla 
Nové Mlýny na úroveň ukazatelů ve vypouštěných 
odpadních vodách požadovanou vodoprávním orgánem

výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů  
v aglomeracích nad 2000 EO

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

dostavba a rekonstrukce stokových systémů  
v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících  
zvláštní ochranu (NP, CHKO, lokality soustavy  
Natura 2000, ochranná pásma NP) a v povodí vodního  
díla Nové Mlýny

technická opatření u bodových zdrojů znečištění  
u průmyslových znečišťovatelů ke snížení obsahu zvláště  
nebezpečných látek ve vodách

budování a podpora systémů komplexního sledování, 
zjišťování a hodnocení stavu jakosti a množství 
povrchových a podzemních vod včetně vybavení 
provozovatelů monitorovacích systémů

technická a biologická opatření na snížení eutrofizace  
povrchových vod

Opatření 1.2. – Zlepšení jakosti pitné vody

Indikativní výčet vhodných aktivit:

výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody  
a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel

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

výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven a zdrojů 
pitné vody a výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů 
a rozvodných sítí pitné vody v aglomeracích pod 2000  
obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu (NP, CHKO, lokality soustavy  
Natura 2000, ochranná pásma NP) a v povodí vodního  
díla Nové Mlýny

Opatření 1.3. – Omezování rizika povodní

Indikativní výčet vhodných aktivit:

budování, rekonstrukce a modernizace vybavení 
informačního systému předpovědní povodňové služby  
a hlásné povodňové služby na státní, regionální a místní  
úrovni, investiční podpora zpracování mapových podkladů  
o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku  
s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Priorita 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

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

Indikativní výčet vhodných aktivit:

instalace fototermických systémů pro přípravu teplé vody  
a dodávku tepla, resp. pro možnost přitápění

instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny

instalace tepelných čerpadel pro dodávku tepla  
a pro přípravu teplé vody

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

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

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

instalace větrných elektráren, instalace malých  
vodních elektráren

Opatření 3.2. – Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla

Indikativní výčet vhodných aktivit:

zateplovací systémy budov, řešení výplní otvorů  
(výměna oken atd.)

zrušení tepelných mostů

měření a regulace

zvýšení účinnosti energetických systémů budov

instalace zařízení na využívání odpadního tepla 
k výrobě tepelné či elektrické energie

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Priorita 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologických zátěží

Opatření 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady

Indikativní výčet vhodných aktivit:

budování integrovaných systémů nakládání s odpady

budování systémů odděleného sběru odpadů

budování zařízení na využívání odpadů, zejména 
na třídění, úpravu a recyklaci odpadů

budování sběrných dvorů a skladů

budování zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady  
(vyjma skládkování)

budování systémů odděleného sběru nebezpečných 
odpadů, včetně nebezpečných komunálních odpadů 
a nebezpečných odpadů ze zdravotnictví

rekultivace starých skládek, včetně komunálního  
a ostatního odpadu

odstranění nepovolených (černých) skládek ve zvláště  
chráněných územích

podpora výstavby kompostáren, biofermentačních  
a bioplynových stanic

Opatření 4.2. – Odstraňování starých  
ekologických zátěží

Indikativní výčet vhodných aktivit:

inventarizace a kategorizace priorit starých ekologických  
zátěží na kontaminovaných místech

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

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Priorita 2 – Zlepšování kvality ovzduší  
a snižování emisí

Opatření 2.1. – Zlepšení kvality ovzduší

Indikativní výčet vhodných aktivit:

komplexní nebo dílčí řešení v neziskovém 
sektoru spočívající zejména v:

 pořízení spalovacího zdroje se značkou ekologicky  
 šetrný výrobek či adekvátního   
 (nízkoemisního) zdroje

 snížení energetické spotřeby

komplexní nebo dílčí řešení v neziskovém 
sektoru spočívající zejména v:

 pořízení či rekonstrukce spalovacího zdroje  
 sloužícího pro dodávku tepla do CZT

 snížení tepelných ztrát v rozvodech CZT

 rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic

 rozšíření systémů CZT

eliminace vlivu dopravy v intravilánech 
měst a obcí spočívající zejména v:

 nákupu a přestavbě vozidel MHD a vozidel  
 technické obsluhy s alternativními pohony  
 (včetně vybudování doprovodné infrastruktury,  
 např. plnírny plynu, měnírny pro trolejbusy apod.)

 pořízení prachových filtrů pro naftové motory  
 vozidel MHD, technické obsluhy a veřejné správy

 zlepšení průjezdnosti na místních komunikacích

 pořízení techniky k údržbě a čištění měst a obcí

 úpravy a rekonstrukci místních komunikací

Opatření 2.2. – Omezování emisí

Indikativní výčet vhodných aktivit:

snížení emisí na zdrojích LCP nad rámec platných 
standardů Evropských společenství

inovativní technická opatření směřující  
do environmentálně šetrných technologií

technická opatření na zdrojích vedoucích ke snížení  
emisí znečišťujících látek do ovzduší

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Priorita 5 – Omezování průmyslového znečištění 
a snižování environmentálních rizik

Opatření 5.1. – Omezování 
průmyslového znečišťování

Indikativní výčet vhodných aktivit:

budování infrastruktury pro institucionálního zázemí  
výzkumu BAT

podpora propojování informačních systémů

zpřístupňování informací o životním prostředí  
uživatelům Internetu

vytváření uživatelsky přátelských aplikací k plnění  
povinností vyplývajících z legislativy

infrastruktura pro program REACH

Opatření 5.2. – 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 v návaznosti na „Směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15. 3. 2006

nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně  
směrnice 2004/35/ES, provedení inženýrsko geologických 
a hydrogeologických prací v sídlech postižených  
v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení  
následných sanačních prací

Priorita 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Opatření 6.3. – Obnova krajinných struktur

Indikativní výčet vhodných aktivit:

realizace opatření navržených v rámci schválených 
komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby  
zeleně v krajině a ochranu půdy

příprava a realizace prvků územních systémů  
ekologické stability

zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova  
remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), 
břehových porostů a historických krajinných struktur  
(vč. polních cest a ošetření stromů ve významných 
alejích), péče o památné stromy

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

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

»

»

»

»

»

»

»

Opatření 6.4. – Optimalizace vodního režimu krajiny

Indikativní výčet vhodných aktivit:

realizace opatření příznivých z hlediska krajinné  
a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční  
schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených 
odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových  
situací, zejména povodní

opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi  
a k omezování negativních důsledků povrchového  
odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích  
pásů a průlehů)

Opatření 6.5. – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny

Indikativní výčet vhodných aktivit:

individuální 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

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

»

»

»

»

»

»
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Priorita 3 – Modernizace železniční sítě  
mimo TEN – T

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

Integrovaný operační program

Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy

Oblast intervence 1.1. – Rozvoj informační 
společnosti ve veřejné správě

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

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

»

»

»

»

»

»

zvýšení úrovně zabezpečení komunikačních sítí  
a elektronických služeb

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

vytváření a integrace registrů veřejné správy

zapojování orgánů veřejné správy k systému sdílení dat

podpora využívání best practices

zavedení informačního managementu a podpora 
znalostních systémů ve veřejné správě

digitalizace vybraných datových zdrojů

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

Oblast intervence 1.2 – Zavádění ICT  
v územní veřejné správě

Indikativní výčet vhodných aktivit:

výstavba regionálních datových sítí pro potřeby služeb 
veřejné správy a přípojných bodů ve vybraných regionech

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 7 – Rozvoj infrastruktury  
pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu

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

Indikativní výčet vhodných aktivit:

rekonstrukce stávajících objektů center a poraden

nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelem vzniku  
nových center a poraden

materiální a technické vybavení investičního charakteru  
objektů center a poraden

materiální a technické vybavení investičního charakteru  
školských zařízení a vzdělávacích institucí pro vydávání  
odborných materiálů

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

Operační program Doprava

Priorita 1 – Modernizace železniční sítě TEN - T

Indikativní výčet vhodných aktivit:

modernizace železniční dopravní infrastruktury zahrnuté  
do sítě TEN-T, která má rozhodující význam pro  
ekonomiku ČR

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

»

»

»

»

»

»
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Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti  
veřejných služeb

Oblast intervence 2.1 – Služby v oblasti  
sociální integrace

Indikativní výčet vhodných aktivit:

investiční podpora procesu a zavádění jednotného 
přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních  
služeb v jiné typy sociálních služeb

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

investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb,  
zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování 
a realizaci nástrojů sociální ekonomiky

Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje

Oblast intervence 3.1 – Národní podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Indikativní výčet vhodných aktivit:

zavedení národního informačního a rezervačního systému

zavádění a informační podpora národních a 
mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu  
(zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky,  
systémy, kontrola)

podpora marketingu na národní úrovni a tvorby  
zdrojových databází

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

podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu

Oblast intervence 3.2 – Národní podpora využití  
potenciálu kulturního dědictví

Indikativní výčet vhodných aktivit:

budování a zefektivnění celostátně působících center 
identifikace, dokumentace, uchování, prezentace 
a využití nemovitého kulturního dědictví ČR

»

»

»

»

»

»

»

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

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

budování infrastruktury pro moderní kulturní služby  
s vyšší přidanou hodnotou

Oblast intervence 3.3 – Zlepšení prostředí 
problémových panelových sídlišť

Indikativní výčet vhodných aktivit:

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

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

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

Oblast intervence 3.4 – Modernizace a rozvoj  
systémů tvorby územních politik

Indikativní výčet vhodných aktivit:

podpora zavedení systému územně-analytických 
podkladů na úrovni ORP a krajů

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

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

»

»

»

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

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

Zaměření podpor Regionálních operačních 
programů (Specifické cíle ROP):

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

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

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

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

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

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz

»

»

»

»
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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

7.1.2. Státní programy ČR

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ 
REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 - 2013

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

Opatření 3.1. – Opatření ke zlepšení kvality života  
ve venkovských oblastech

Podopatření: Podpora a rozvoj vesnic

Předmětem opatření je řešení situace malých obcí s méně  
než 2 000 obyvateli. Jedná se o řešení základní 
infrastruktury v těchto obcích (malá vodohospodářská 
infrastruktura v rozsahu roční podpory asi 300 mil. Kč, 
kotelny a rozvody tepla), využití obnovitelných zdrojů paliv  
a energie (v rozsahu roční podpory asi 100 mil. Kč zejména  
pro zemědělské subjekty ve spolupráci s obcemi), řešení  
odpadového hospodářství, budování a obnovy místních 
komunikací v malém rozsahu, podpora zlepšení atraktivity  
vesnic. Obnova a rozvoj vesnic závisí na vědomí 
sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím.  
Proto je potřeba podporovat aktivity místních 
společenských, kulturních, zájmových a sportovních spolků,  
které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální  
identitu a mezilidské vztahy.

Podopatření: Občanské vybavení a služby

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

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 

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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Opatření 3.2. – Ochrana a rozvoj dědictví venkova

Podopatření: Přírodní dědictví venkova

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

Podopatření: Kulturní dědictví venkova

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

Priorita 3 – Vzdělávání a informace

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

Priorita 4 – Leader

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

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

místní akční skupina,

realizace místní rozvojové strategie,

realizace projektů spolupráce.

Bližší informace: 
www.mze.cz

Státní fond životního prostředí 
České republiky

Vyhlašovatel:
Ministerstvo životního prostředí ČR

1. Oblast ochrany vod

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

Program - Střední zdroje.

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

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

Program - Rozšíření kanalizačních systémů.

2. Oblast ochrany ovzduší

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

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

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

Program snížení emisí těkavých organických sloučenin.

Program ochrany ozónové vrstvy Země.

»

»

»

»

»

»

»
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Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících  
látek do ovzduší.

Program realizace územních programů snižování  
emisí a imisí znečišťujících látek.

Program posuzování ekologických opatření vedoucích 
k významnému snížení skleníkových plynů.

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

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

Program péče o přírodní prostředí.

Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny.

Program na zpracování krajských koncepcí ochrany  
přírody a krajiny.

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

4. Nakládání s odpady

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

Program podpory sanací a rekultivací starých skládek.

Program na podporu využití odpadů.

Program na podporu zpracování Plánů odpadového  
hospodářství krajů.

Program na podporu nakládání s autovraky.

5. Technologie a výroba

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

Program nejlepších dostupných technik (BAT).

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

8. Program podpory environmentálního 
vzdělávání a osvěty

Program neinvestiční podpory environmentálního  
vzdělávání a osvěty.

Program investiční podpory environmentálního  
vzdělávání a osvěty.

»
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Bytová politika 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora regenerace panelových sídlišť

Indikativní výčet vhodných aktivit:

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

Podpora výstavby technické infrastruktury

Indikativní výčet vhodných aktivit:

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

Podpora výstavby podporovaných bytů

Indikativní výčet vhodných aktivit:

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

»

»

»

Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Indikativní výčet vhodných aktivit:

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

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Státní program podpory cestovního 
ruchu (2004 –2007)

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Opatření: Podpora rozvoje lázeňství

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Rekonstrukce a vybudování lázeňské infrastruktury  
v majetku měst nebo obcí:

rekonstrukce a vybudování místní komunikace, chodníku,  
veřejného osvětlení, parkoviště, balneoprovozu, bazénu,  
kolonád a pitných pavilonů, sportovně-rekreačního  
zařízení sloužícího aktivitám účastníků cestovního  
ruchu, turistického informačního střediska,  
kulturního zařízení apod.

úpravy a výsadba veřejné zeleně, rekonstrukce  
a vybudování závlahového systému, pořízení strojů  
a zařízení na údržbu zeleně apod.

rekonstrukce lázeňské léčebny, hromadného ubytovacího  
zařízení, kulturního zařízení

úprava pramenů minerálních vod

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 

Bližší informace: 
www.sfzp.cz

Státní regionální programy 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora rozvoje severozápadních Čech 
a Moravskoslezského regionu 

Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně  
postižených regionů,

Podpora obnovy venkova

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

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní 
nebo jinou pohromou (pouze v rozsahu dosavadního 
dotačního titulu č. 2, dotační titul č. 1 bude vyhlášen 
pokud budou v průběhu roku 2007 naplněny podmínky 
stanovené zákonem o státní pomoci při obnově území) 

k nimž se nově připojí program

Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu 
využití  

1. dubna 2007 budou zveřejněny výzvy k podávání žádostí  
o dotace z výše uvedených programů a umístěny  
na webových stránkách ministerstva.

Příjem žádostí o dotace bude ukončen v březnu 2007,  
s výjimkou programu Obnova obecního a krajského majetku  
postiženého živelní nebo jinou pohromou, jehož zdroje musí  
být k dispozici, pokud v průběhu roku nastanou  
mimořádné události.

Bližší informace: 
www.mmr.cz
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Opatření: Podpora budování doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu  
pro sportovně-rekreační aktivity

Indikativní výčet vhodných aktivit:

vybudování, oprava a rekonstrukce cyklostezek v rámci  
sportovně-rekreačních aktivit

rekonstrukce a vybudování parkoviště a odpočívárny  
pro cykloturistiku; infrastruktury pro rekreační  
a sportovní plavby, tenisového hřiště či víceúčelového 
nezastřešeného hřiště pro míčové sporty u ubytovacího 
zařízení cestovního ruchu (mimo fotbalové hřiště)

bazénu a koupaliště, jezdecké stáje a jízdárny, vybudování  
technického zasněžování; pořízení techniky na úpravu  
sjezdových a běžeckých tratí

pořízení odbavovacího systému u lyžařských vleků

rekonstrukce a vybudování lyžařských vleků, večerního  
osvětlení lyžařských tratí

vybudování infrastruktury pro adrenalinové sporty  
rekonstrukce a vybudování dalších zařízení sloužících  
rozvoji cestovního ruchu

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Nadace Duhová energie „Oranžová hřiště“

Vyhlašovatel: 
ČEZ, a.s.

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Projekt Oranžová hřiště je pokračováním projektu  
Duhová hřiště, který nadace podporuje od roku 2003.  
Podstatou projektu je podpora výstavby dětských  
a sportovních hřišť.

Bližší informace: 
www.cez.cz

»

»

»

»

»

»

»

Podpora lokálních kulturních tradic  
v roce 2006

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo kultury ČR

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Program je zaměřen na podporu takových kulturních  
aktivit, které jsou spojeny s významným výročím města  
či obce, s významným výročím kulturněhistorické události  
a s významným výročím význačné osobnosti působící  
v oblasti kultury.

Bližší informace: 
www.mk.cz

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti  
neprofesionálních uměleckých aktivit  
v roce 2006

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo kultury ČR

Indikativní výčet vhodných aktivit:

Aktivity zaměřené na podporu zahraničních kontaktů 
v oblasti amatérského divadla všech druhů, včetně 
dětského, tanečního umění všech druhů s výjimkou 
folkloru, dechových, symfonických a komorních 
orchestrů, dětských a dospělých folklorních souborů, 
dětských a dospělých pěveckých sborů. Projekty musí být  
zaměřeny na účast na prestižních (na nichž má  
z národního a kulturního hlediska zájem ministerstvo) 
zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách (pouze 
účast skupin, vybraných z celostátního řízení).

Bližší informace: 
www.mk.cz

»

»
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7.2. Dotační programy  
a příležitosti - celostátní

7.2.1. Aktuální – září

Novinka!!!

Operační program Doprava 

Vyhlašovatel:
Ministerstvo dopravy ČR

Podporované oblasti (co lze z podpory hradit):

Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

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

»

»

»

»

»
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Oblast podpory 1.2 - Zajištění interoperability na 
stávajících železničních tratích, zajištění souladu  
s TSI  a rozvoj systémů

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

Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo  
síť TEN-T a vnitrozemských vodních cest na síti  
TEN-T a mimo TEN-T

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Prioritní osa 6 - Podpora multimodální přepravy a 
obnova vozového parku osobní kolejové  dopravy 

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

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

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

Ukončení výzvy: 
průběžně

Bližší informace: 
www.opd.cz, www.mdcr.cz

»

»

»

»

»

Novinka!!!

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

Vyhlašovatel:
Státní fond životního prostředí ČR

Stručný cíl a zaměření vyhlášené výzvy:
Zaměřuje se na ochranu vod a ovzduší, využití obnovitelných 
zdrojů energie (OZE), problematiku odpadů  
a starých ekologických zátěží a podporu 
environmentálního vzdělávání

Podporované oblasti (co lze z podpory hradit):

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní

V prioritní ose 1 jsou v 1. výzvě otevřeny následující  
oblasti podpory:

Oblast podpory: 1.1 Snížení znečištění vod

Podoblast podpory: 1.1.1 Snížení znečištění  
z komunálních zdrojů

Budou podporovány projekty zaměřené na snížení  
znečištění z komunálních zdrojů:

výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních 
čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“) v aglomeracích 
nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku 
a celkového fosforu a vhodného řešení kalového 
hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU

výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV  
nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění  
v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích  
vyžadujících zvláštní ochranu, v souladu s 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

»

»

»

»
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Oblast podpory: 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
Vhodné projekty mohou být definovány takto:

výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a 
zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel

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

výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody,  
zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody  
včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě  
v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň  
umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu (NP,  
CHKO včetně svých ochranných pásem, lokalita soustavy  
Natura 2000)

Podpora (typ, max., min.) – osa 1: 
minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny  
na výši 5. mil. Kč

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší  
a snižování emisí

V prioritní ose 2 jsou v 1. výzvě otevřeny následující  
oblasti podpory:

Oblast podpory: 2.1 Zlepšení kvality ovzduší

Podoblast podpory: 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní 
zátěži obyvatel omezením emisí z energetických 
systémů včetně centrálního zásobení teplem (CZT)

Typy podporovaných projektů:

pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, který splňuje  
hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné snížení  
energetické spotřeby

nově budované rozvody CZT v nových lokalitách a 
rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových  
zákazníků. Za výstavbu nových rozvodů jsou považovány  
i projekty, kdy dochází k celkové rekonstrukci zdroje  
včetně rozvodů například z důvodu přechodu z parního  
na teplovodní systém

 
Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě  
zemního plynu.

»

»

»

»

»

»

Oblast podpory: 2.3 Omezování emisí
Podporu je možné získat i na činnosti zaměřené na 
omezování emisí NOX (oxidy dusíku), VOC (těkavé organické 
látky) a prachu, přičemž mezi přijatelné projekty patří:

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

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

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, přechod na neformaldehydové  
technologie nízkoteplotní sterilizace)

Podpora (typ, max., min.) – osa 2:
minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny  
na výši 0,5 mil. Kč

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Tato prioritní osa nabízí široké spektrum možností v oblasti  
snižování energetické náročnosti budov a systémů vytápění  
a regulace. V prioritní ose 3 jsou v 1. výzvě otevřeny  
následující oblasti podpory:

3.1. Výstavba, rekonstrukce či pořízení zařízení 
zvyšující využívání obnovitelných zdrojů energie 
pro výrobu tepla a elektrické energie
Podoblast podpory 3.1.1: Výstavba a rekonstrukce  
zdrojů tepla

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

Vhodné aktivity mohou být následující:

výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, 
resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, 
přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci  
s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie

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

je možné kombinovat jednotlivé aktivity v rámci  
jednoho projektu

»

»

»

»

»

»

»
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Výše podpory:
bude stanovena v závislosti na poměru vytápěné 
plochy souboru budov napojených na nový, nebo 
rekonstruovaný zdroj splňující minimálně požadavky 
na energetickou náročnost novostaveb, resp. 
rekonstruovaných budov platné v době realizace 
připojení a vytápěné plochy všech připojených objektů

pokud by takto stanovená výše podpory byla 
vyšší, než umožňují pravidla veřejné podpory 
nebo pravidla pro projekty generující příjmy, bude 
konečná výše podpory odpovídat nižší hodnotě

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního  
tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory 3.2.1: Realizace  úspor energie 

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

Příklady možných projektů:

snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických  
vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení 
obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či  
rekonstrukce otvorových výplní)

rekonstrukce otopných soustav

zvýšení účinnosti energetických systémů budov

implementace měřící a regulační techniky v systémech  
vytápění a chlazení

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

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

novostavby v nízkoenergetickém standardu: 
do 10 % stavebních nákladů nové budovy

novostavby v pasivním standardu:  
do 15 % stavebních nákladů nové budovy

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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nutnou podmínkou je doložení deklarovaných hodnot 
energetickým průkazem budovy dle příslušné legislativy 

Podoblast podpory 3.2.2: Využívání odpadního tepla

Záměrem projektu může být:

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

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

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

V prioritní ose 4 jsou v 1. výzvě otevřeny následující  
oblasti podpory:

Oblast podpory: 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
Cílem projektů by mělo být snížení produkce odpadů a 
zvýšení využívání odpadů. Oblasti podpory jsou následující:

integrované systémy nakládání s odpady

systémy odděleného sběru, skladování 
a manipulace s odpady

zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména  
na třídění, úpravu a recyklaci odpadů

rekultivace starých skládek a odstranění 
nepovolených skládek

Oblast podpory: 4.2 Odstraňování starých  
ekologických zátěží
Je možné podporovat projekty zaměřené na:

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 povinnost je vázána na organizační složku státu 
nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou) 

Podpora (typ, max., min.) – osa 2:
minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny  
na výši 0,5 mil. Kč

 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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

Oblast podpory: 7.1 Rozvoj infrastruktury 
pro environmentální vzdělávání
Podporovány budou tyto projekty:

rekonstrukce stávajících objektů environmentálních  
center a poraden

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

Podmínkou je doložení deklarovaných hodnot energetickým 
průkazem budovy dle příslušné legislativy (vyhláška  
č. 291/2001 Sb.), stanovení měrné potřeby tepla na vytápění  
musí být zpracováno dle ČSN EN 832.

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

max. výše není stanovena

min. výše způsobilých výdajů projektu je specifikována  
vždy u dané oblasti podpory

Předpokládaná výše podpory pro financování 
projektu veřejnoprávního subjektu:

Fond soudržnosti               

85 % celkových způsobilých veřejných výdajů (CZVV)

SFŽP a státní rozpočet       

5 % z CZVV

Vlastní zdroje žadatele     

10 % 

Termín podání žádostí: 
od 3. 9. do 26. 10. 2007

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Novinka!!!

Procter & Gamble pro mateřská centra 

Vyhlašovatel:
Nadace VIA

Stručný cíl a zaměření programu:
Podpora mateřských center v České republice. 

Podporované činnosti:
budování sociálního zázemí pro rodiny s malými dětmi, 
propagování zdravého životního stylu, osvěty, zdravotní 
prevence, vytváření příležitostí pro začleňování 
handicapovaných dětí a jejich rodin do běžného života 

podpora alternativních podnětů rozvoje dětí, vytváření 
příležitostí pro jejich vzdělávání a učení se novému, 
např. výchově k šetrnému vztahu k životnímu prostředí

podpora sociálního rozvoje a praktických dovedností 
dětí s důrazem na podporu handicapovaných dětí

příspěvek na vzdělávání nebo odbornou pomoc, které  
pomohou rozvoji MC 

Podpora (typ, max., min):
max.: 70 000 Kč na činnost a provoz

Vzdělávání nebo odborná pomoc: 
15 % z požadované částky 

Režie organizace:  
10 % z požadované částky na (která s projektem nemusí  
přímo souviset)

Ukončení výzvy: 
24. 10. 2007

Bližší informace:
www.nadacevia.cz

»

»

»

»

»

»

»

»
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Novinka!!!

Granty, na které se váže neinvestiční dotace  
ze státního rozpočtu ČR, uplatněná 
prostřednictvím MV-GŘ HZS ČR v roce 2008 

Vyhlašovatel:
Ministerstvo vnitra ČR - Generální ředitelství 
-Hasičský záchranný sbor ČR

Grant č. 1 

činnost orgánů občanských sdružení v té oblasti,  
ve které občanské sdružení pomáhá státní správě při 
organizaci odborné přípravy uvedených skupin členů 
občanských sdružení, kteří jsou ustaveni do příslušných 
orgánů a funkcí, např. odborných rad, aktivů

odborné konference, kurzy

výuka a výcvik pro potřebu státní správy, územní  
samosprávy a složek IZS

výukové programy a pomůcky pro přípravu k získání  
odborné způsobilosti, kromě literatury

Grant č. 2 

kurzy pro zvýšení kvalifikace a specializační kurzy

odborná školení a kurzy

Grant č. 3 

soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního  
sportu v kategoriích dobrovolných 
a profesionálních hasičů

Předpokládaná věcná orientace projektů

příprava rozhodčích požárního sportu

pořádání regionálních, krajských a celostátních kol

příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž  
mimo území České republiky

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Grant č. 4 

programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti 
nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro  
výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek  
požární ochrany nebo soutěže pro získání specifických 
dovedností členů občanských sdružení

Předpokládaná věcná orientace projektů

pořádání soutěží

příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž  
mimo území České republiky

Grant č. 5

výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi  
a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva  
a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci  
při mimořádných událostech

Předpokládaná věcná orientace projektů

soutěže dětí organizované občanskými sdruženími

propagační, výchovné a vzdělávací akce pro děti a mládež

odborné semináře vedoucích mládeže a dětí

dětské tábory kolektivů mladých hasičů a záchranářů

Grant č. 6

preventivně výchovná činnost občanských sdružení  
při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících 
fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava  
obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při  
mimořádných událostech

Předpokládaná věcná orientace projektů

výukové programy, konference

soubory přednášek

podpora mediální činnosti občanských sdružení při 
propagaci požární ochrany, ochrany obyvatelstva a 
přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci

podpora činnosti v oblasti historie hasičského hnutí  
a ochrany obyvatelstva v České republice

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Grant č. 7

publikační a informační činnost na úseku požární ochrany,  
IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Předpokládaná věcná orientace projektů

neperiodické publikace zaměřené jako pomůcky 
pro odbornou přípravu a vzdělávání

periodické publikace pro odbornou přípravu a pro  
potřebu občanských sdružení

propagační materiály

multimediální formy pomůcek pro odbornou  
přípravu a vzdělávání

tvorba a ověřování databází

Grant č. 8

akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí 
plánované pomoci na vyžádání

Předpokládaná věcná orientace projektů

příspěvek na vybavení ostatní složky IZS, která má 
uzavřenou dohodu o poskytnutí plánované pomoci 
na vyžádání s MV-GŘ HZS ČR nebo HZS krajů

organizace a účast na součinnostních výcvicích IZS  
ostatní složky IZS

příspěvek na zajištění akceschopnosti držitelů 
kynologických atestů MV-GŘ HZS ČR předurčených 
pro zásah na území ČR a pro zapojování do 
mezinárodních záchranných operací

Žadatel: 

Granty č. 1 až č. 7:

Občanská sdružení, působící na úseku požární ochrany, 
integrovaném záchranném sytému (dále jen „IZS“), 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Jedná se o 
občanská sdružení, která vyvíjejí činnost podle zákona č. 
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 74 a § 75 zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Grant č. 8:

Zpravidla pro občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně  
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých  
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a účelové zařízení 
církví, zřízená 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, 
která jsou ostatní složkou IZS, tzn. mají uzavřenou dohodu  
o plánované pomoci na vyžádání s MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů  
nebo mají uzavřenou dohodu o poskytnutí osobní nebo  
věcné pomoci s HZS krajů.

Podpora (typ, max., min): 
70 % na schválený projekt

Ukončení výzvy: 
31. 10. 2007 do 14.00 hodin

Bližší informace:
www.mvcr.cz/anonce/dotace_granty/2007/grhzs.html

Základní grantový fond

Vyhlašovatel:
Nadace Partnerství

Stručný cíl a zaměření programu:
Cílem programu je podpora aktivit směřujících k řešení 
lokálních i celostátních environmentálních problémů a 
podpora účasti občanů a jejich sdružení na věcech veřejných.

Podporované činnosti:
Základní grantový program podporuje:

aktivity organizací, které se v jednotlivých případech 
stavějí za ochranu životního prostředí a přírody

informační projekty, které přinášejí informace široké 
veřejnosti v oblastech klíčových pro životní prostředí

aktivity organizací, které se snaží ovlivnit legislativu na 
evropské i národní úrovni ve prospěch životního prostředí

»

»

»

»

»

Podpora:
Max. výše grantu:  210.000,- Kč

Datum uzávěrky:
5. 10. 2007

Bližší informace:
www.nadacepartnerstvi.cz

PANEL – program na podporu oprav  
bytových domů postavených 
panelovou technologií

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

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

Podpora:
zvýhodnění záruka za úvěr – 80 %  jistiny úvěru

dotace na úhradu úroků – viz nařízení 
vlády č.299/2001 Sb. 

Datum uzávěrky:
celoročně

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

»

»

»

»

»

Obnova obecního a krajského majetku 
postiženého živelní nebo jinou pohromou

Vyhlašovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

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

Podporované činnosti:

Dotační titul č.1 : 

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

Dotační titul č. 2 : 

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

Podpora:

Dot.titul č.1: 

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

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

Dot.titul č. 2:

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

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

Datum uzávěrky:
průběžně

Bližší informace:
www.mmr.cz

»

»

»
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Příspěvek na hospodaření v lesích

Vyhlašovatel:

Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo obrany ČR

Chov a výcvik národních plemen loveckých psů  
a loveckých dravců 

Ukončení výzvy:
29. 10. 2007

Bližší informace:
www.mze.cz

Příspěvek v oblasti vod v roce 2007

Vyhlašovatel:
Ministerstvo zemědělství ČR

Podporované činnosti:

Podpora prevence před povodněmi

Ukončení výzvy:
30. 11. 2007 (pro akce zahájené v r. 2008)

Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

Ukončení výzvy:
31. 10. 2007 

Bližší informace:
www.mze.cz

»

»

»

Podpora lokálních kulturních tradic

Vyhlašovatel:
Ministerstvo kultury ČR

Stručný cíl a zaměření programu:
Cílem programu je podpora kulturních aktivit spojených  
s významným výročím města či obce, s významným výročím  
kulturně – historické události a s významným výročím 
význačné osobnosti působící v oblasti kultury.

Datum uzávěrky:
Obce a města: 30. 9. 2007

Občanská sdružení: 15. 11. 2007

Bližší informace:
www.mkcr.cz

Mládež v akci

Vyhlašovatel:
YOUTH

Stručný cíl a zaměření programu:
Cílem programu je podpora a rozvoj neformálního 
vzdělávání. Program propaguje myšlenku sjednocené Evropy.

Podporované činnosti:

1.  Mládež pro Evropu

Výměny mládeže.

Iniciativy mládeže.

Projekty podporující demokracii.

Evropská dobrovolná služba.

2. Mládež ve světe

Spolupráce se sousedními zeměmi EU.

Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa.

»

»

»

»

»

»

»

»

3. Systémy na podporu mládeže

Podpora organizací aktivních v oblasti mládeže  
na evropské úrovni.

Podpora evropského fóra mládeže.

Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky s mládeží.

Podpora inovace a kvality.

Informační služby pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.

Partnerství.

Podpora struktur programu.

Zvyšování přidané hodnoty programu.

4. Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže

Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných 
za mládežnickou  politiku.     

Podpora aktivit pro lepší znalost mládeže.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi.

Podpora:
neuvedeno

Datum uzávěrky:
Projekty na národní úrovni:

5 uzávěrek za rok  ( 1. 2., 1. 4., 1. 6., 1. 9., 1. 11.)

Projekty na evropské úrovni:

3 uzávěrky za rok  (1. 2., 1. 6., 1. 9.)

Bližší informace:
www.youth.cz

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»



5�Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 5�Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací 

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

Vyhlašovatel:
Státní fond životního prostředí

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

Datum uzávěrky:
průběžně

Bližší informace:
www.sfzp.cz

Státní integrační program

Vyhlašovatel:
Ministerstvo vnitra ČR

Stručný cíl a zaměření programu:
Program je určen obcím na zajištění bydlení azylantů 
a na rozvoj infrastruktury v rámci obce.

Podporované činnosti:
zajištění bydlení

rozvoj infrastruktury

úhrada nákladů vzniklých při zapojování přívodu  
el.energie do integračního bytu

úhrada nájemného nebo jeho části azylantům

Datum uzávěrky:
15. 10. 2007

Bližší informace:
www.mvcr.cz

»

»

»

»

»

»

7.3. Dotační programy  
a příležitosti – Ústecký kraj

7.3.1. Aktuální – září

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

Vyhlašovatel:
Krajský úřad Ústeckého kraje

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

Podporované činnosti:
obnova, ochrana, zajištění a výchova porostů

podpora přírodně blízkého hospodaření v lesích

ostatní hospodaření v lesích

vyhotovení lesních hospodářských plánů

Podpora:
minimální výše dotace:  10.000,- Kč

Datum uzávěrky:
průběžně

Bližší informace:
www.kr-ustecky.cz

»

»

»

»

»

»
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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
  
Společnost Asistenční centrum, a.s. se již od roku 1996  
zabývá dotačním, ekonomickým, projektovým a 
marketingovým poradenstvím. V současné době 
připravujeme projekty v oblasti regionálního rozvoje, 
podpory podnikání, vzdělávání pro firmy, obce a instituce 
v regionech ČR. Především se zaměřujeme na pomoc při 
čerpání ze STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU mimo to i na další 
dotační a podporované programy. K tomuto jsme absolvovali 
odborné stáže v regionech EU. Mezi naše zaměstnance patří 
i kvalifikovaní odborníci certifikovaní Ministerstvem  
pro místní rozvoj. V zájmu informovanosti široké veřejnosti  
o možnostech získání veřejné podpory realizujeme  
v regionech odborná školení na téma veřejných podpor z EU.

DOTACE         PROJEKTY         STUDIE         SEMINÁŘE

Co nabízíme

poradenství v oblasti dotačních titulů a projektů

průběžný monitoring a informování subjektů v 
regionu o vhodných využitelných podporách

kompletní přípravu žádostí o podpory

finanční a ekonomické analýzy

studie proveditelnosti

odbornou pomoc při realizaci (administraci, vyúčtování)

kolení na téma regionálního rozvoje a podpor z EU

realizace výběrového řízení

Systém managementu jakosti

Asistenční centrum, a. s. je držitelem Certifikátu ČSN EN 
ISO 9001:2001. Certifikovaný systém managementu jakosti 
se vztahuje na zpracování projektů pro získávání dotací.

Jak pracujeme

Dotační programy a jejich podmínky se každoročně mění a 
je složité se v nich orientovat. Asistenční centrum, a.s. má 
tým lidí, který se tím zabývá na profesionální úrovni. Jsme 
schopni Vám zajistit komplexní služby od výběru vhodného 
programu pro Váš záměr, zpracování komplexní žádosti až 
po úspěšné získání dotace a její vyúčtování. Naše obchodní 
strategie je postavena na principu, kdy provizi za poskytnuté 
služby, účtujeme klientům až po úspěšném získání veřejné 
podpory. V případě, kdy klient veřejnou podporu nezíská, 
tato provize není účtována, klient tak nenese žádné riziko 
spojené se zpracováním žádosti a získáním dotace. Tento 
systém se dlouhodobě osvědčil nám i našim klientům                 
a vytváří dobré podmínky pro dlouhodobou spolupráci.

Kde působíme

Působíme v rámci celé České republiky. Naše hlavní 
sídlo je v Mostě. V současné době provozujeme síť 
regionálních poboček a to v Ústeckém kraji v Chomutově, 
na Moravě v Brně, Hodoníně a v Ostravě, v kraji 
Vysočina v Jihlavě, v Karlovarském kraji v Chodově a v 
Libereckém kraji v Liberci. Vedle tohoto regionálního 
zázemí máme také kancelář v Praze, kde naši pracovníci 
zajišťují spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, 
Hospodářskou komorou ČR a příslušnými ministerstvy. 

»

»

»

»

»

»

»

»

Sídlo a centrála společnosti
 
Sportovní 3302 
434 01 Most 
tel. | fax: +420 476 105 888

www.asistencnicentrum.cz 
info@asistencnicentrum.cz

IČO 63144883, DIČ CZ63144883 
zapsána v Obchodním rejstříku u Kraj. soudu v Ústí n. Labem  
oddíl B, vložka 714.

Chomutov 

Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov 
tel.: +420 474 620 756, mobil: +420 777 748 222

Chodov 

Komenského 1077, 357 35 Chodov 
tel.: +420 352 352 211, mobil: +420 775 900 744 

Praha | (kancelář č. 510)

Freyova 27, 190 00 Praha 9 
tel.: +420 296 644 691, mobil: +420 777 748 282

Hodonín | (4. patro, kanc. č. 420)

Koupelní 3759, 695 13 Hodonín,  
tel.: 518 302 421, mobil: 775 650 739 

Jihlava 

Chlumova 1, 586 01 Jihlava, mobil: +420 775 650 741 

Liberec

Kostelní 10/5, 460 01 Liberec II, tel: 482 422 229

Brno | kancelářské a obchodní centrum „IBC”

Příkop 6, 602 00 Brno ,  
tel.: +420 545 175 984, mobil: +420 775 764 731 

Ostrava 

Střelniční 8, 702 00 Ostrava,  
tel.: +420 595 136 796, mobil: +420 775 764 748
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