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

Přehled 
dotačních programů 
a příležitostí 

 

Česká republika 
a Ústecký kraj 
 
duben 2006

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



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

Richard Falbr, poslanec EP
Skupina sociálních demokratů v EP

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
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1. Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

cílem informačního zpravodaje, jehož čtvrté číslo 
máte právě k dispozici, je pomoci Vám zorientovat se 
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. 
Pokud se budete chtít dozvědět více o některém z 
programů, obraťte se na info@asistencnicentrum.cz.

Na následující straně 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

Z výboru pro regionální rozvoj 
Evropského parlamentu
Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu se na 
svých březnových zasedáních zabýval kromě již “standardní” 
problematiky ( Finanční perspektiva, rozpočet unie a finální 
podoba pravidel pro čerpání strukturálních fondů) také 
otázkami prevence a řešení následků živelných pohrom.  

Diskuse a hlasování o nařízení Evropského parlamentu 
a rady o zřízení Fondu solidarity Evropské unie

Výbor pro regionální rozvoj diskutoval nové znění nařízení 
evropského Fondu solidarity. Stávající fond může přispět 
státům postiženým závažnou katastrofou finanční pomocí 
v celkové výši až do 1 miliardy EUR ročně, tato pomoc je 
však omezena jen na přírodní katastrofy velkého rozsahu.  

Fond solidarity EU byl zřízen v roce 2002 po velkých 
povodních ve střední Evropě. Odpovídající reakce 
Evropské unie na závažné krize, které nejsou přírodního 
původu je ale podle stávajících pravidel velmi obtížná. To 
se ukázalo mimo jiné  v případě velkých průmyslových 
havárií, například úniku ropy z tankeru Prestige nebo 
v případě teroristických útoků, například bombových 
útoků v Madridu v březnu 2004. Rovněž tak není možné 
poskytnout pomoc z tohoto fondu v případě vážné krize 
v oblasti veřejného zdraví, jako je třeba šíření epidemie 
typu SARS do Evropy nebo krize způsobené podobnou 
havárií, jakou byla havárie jaderné elektrárny v Černobylu. 
Přitom řešení takových situací snadno může přesáhnout 
schopnost jedné země rychle a efektivně reagovat.  

Práh pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity je nyní 
nesmírně vysoký: v současnosti je stanoven na úrovni 
přímé škody přesahující 3 miliardy EUR nebo na úrovni 
více než 0,6% HND dané země. V důsledku toho byly 
dosud více než dvě třetiny všech žádostí založeny na 
výjimce pro tzv. mimořádné regionální katastrofy, kde je 
maximální limit pomoci 75 miliónů EUR ročně. Proto je 
nutné toto nařízení odpovídajícím způsobem modifikovat. 

Diskuse o návrhu směrnice o vyhodnocování 
povodní a protipovodňových opatřeních

Na březnovém zasedání byl do Výboru pro regionální 
rozvoj předložen návrh směrnice o vyhodnocování povodní 
a protipovodňových opatření. Důvodem je skutečnost, 
že v letech 1998 až 2004 zažila Evropa přes 100 velkých 
povodní včetně katastrofálních záplav v povodí Labe a 
Dunaje v roce 2002. Tyto povodně způsobily ztrátu 700 
lidských životů, přes půl miliónu osob přišlo o přístřeší a 
ekonomické ztráty šly do desítek miliard EUR. Ke zvyšování 
rizika povodní v Evropě a větším hospodářským škodám 
vedou dva důvody. První příčinou jsou klimatické změny a 
také v některých případech nevhodná správa vodních toků 
a přetrvávající povolování výstavby v záplavových územích; 
druhou příčinou je pak stále se zvyšující hodnota majetku a 
ekonomických aktiv v územích přímo ohrožených záplavami. 

Evropská výzkumná politika podporuje od počátku 
80. let výzkum různých složek řízení povodňových 
rizik prostřednictvím série rámcových programů. Tzv. 
Šestý rámcový program EU podporuje dosud největší 
výzkum týkající se povodní s názvem  “FLOODsite” 
(viz http://www.floodsite.net). Sedmý rámcový 
program, který je v návrhu, bude dále podporovat 
výzkum vyhodnocování a řízení povodňových rizik. 

Evropská regionální politika financuje investice, 
které zahrnují opatření spojená s povodněmi, 
prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti. Specifický finanční nástroj je i Fond 
solidarity zmíněný výše. Jakožto součást prevence rizik 
bude podle navrhovaných nařízení politiky soudržnosti 
pro období 2007 - 2013 možné financovat také 
opatření pro předcházení povodňovým škodám. 
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4. Dotační programy 
pro rozvoj podnikání 

4.1. Dotační programy a 
příležitosti | celorepublikové

4.1.1. Aktuální | duben 2006        

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

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí

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. 
Prioritou je snižování nezaměstnanosti v regionech nejvíce 
postižených nezaměstnaností, tj větší než 14%, 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. 

Podpora (typ, max., min): 
tvorba nových pracovních míst – min. 200 tis. Kč na 
1 nově vytvořené pracovní místo, max. do výše 49% 
celkových uznatelných nákladů. Podpora na školení 
a rekvalifikaci – 35% souhrnných nákladů, max. 
30 tis. Kč na 1 nově vytvořené pracovní místo.

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Datum výzvy/uzávěrky: 
průběžné odevzdávání

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

Operační program průmysl 
a podnikání (OPPP)

Dílčí programy: 
Inovace (program nově vyhlášen), Klastry, Start, 
Kredit, Marketing, Obnovitelné zdroje energie, 
Prosperita, Reality (pozastaveno), Rozvoj 
(pozastaveno), Školící střediska, Úspory energie

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Stručný cíl a zaměření programu: 
podpora malého a středního podnikání, 
konkurenceschopnosti firem apod.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
viz. konkrétní program

Specifické podmínky (pokud jsou): 
viz. konkrétní program

Podpora (typ, maxi, min): 
viz. konkrétní program

Datum výzvy/uzávěrky: 
průběžně, r. 2006

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



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

NOVINKA !

Inovace II  

Jednou z cest, jak posílit konkurenceschopnost podniku, je zavádění nových výrobků, 
služeb či technologií. V rámci programu Inovace mohou získat podnikatelé bez ohledu 
na velikost podniku nevratnou dotaci (případně zvýhodněný úvěr) na realizaci projektů 
zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.  

V programu Inovace naopak nebudou podpořeny projekty z oblasti základního 
výzkumu, projekty prosté modernizace výrobků, služeb či technologií, 
ani racionalizace jejich výroby bez vazby na vytváření kvalitativně nového 
výrobku, technologie nebo služby s novou přidanou hodnotou.

Žádosti o dotace je možno podávat od 3. dubna 2006 do 28. dubna 
2006 v příslušné Regionální kanceláři CzechInvestu. 
 

Forma podpory nevratná dotace 

Výše podpory maximálně 46 % uznatelných nákladů 3 – 25 mil Kč

Příjemce podpory podnikatel podle §2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, bez omezení velikosti, vedoucí účetnictví 
minimálně dvě uzavřená účetní období 
prokázaná placená daňová povinnost v oblasti 
daně z příjmu za předcházející 2 roky

Uznatelné náklady pořízení strojů, zařízení, ICT 
rekonstrukce a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
osobní a jiné provozní náklady podle pravidla de minimis (jen MSP) 
konzultantské služby (jen MSP) 
náklady na publicitu 

Specifika a 
omezení

předložení studie proveditelnosti 
projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly 15 
a 17 OKEČ, nebudou podporovány, pokud jsou zaměřeny na výrobu, 
zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 1 Programu

Podporované 
činnosti

výstup projektu v oblasti zpracovatelského průmyslu 
nebo výpočetní techniky (OKEČ 15-37 a 72) s výjimkou 
některých nepodporovaných oborů (OKEČ 16) 

 Klastry

Program Klastry je programem Operačního programu průmysl a podnikání 
(OPPP) a je rozdělen do dvou fází, které rozlišují fázi vyhledávání firem 
pro klastry a fázi podpory novému nebo existujícímu klastru. 

 

Fáze I - vyhledávání vhodných 
firem pro klastry

Fáze II - zakládání a 
rozvoj klastru

Forma podpory nevratná dotace nevratná dotace 

Výše podpory maximálně 75 % uznatelných 
nákladů 0,2 – 1 mil Kč

maximálně 75 % (1. rok), 50 % (2. 
rok), 25 % (3. rok) uznatelných 
nákladů; celkem maximálně 50 % 
uznatelných nákladů 
3 – 45 mil Kč

Příjemce podpory kraj nebo jím určená 
organizace, instituce terciárního 
vzdělávání, výzkumný ústav 

právnická osoba podle § 18 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, zřízená za účelem 
podpory inovací a zvýšení 
konkurenceschopnosti v oboru 

Nutná podmínka vyjádření zájmu o zpracování 
studie minimálně 10 firem, krajské 
samosprávy a univerzity, zaměření 
na inovace a zvýšení exportu 

klastr musí obsahovat minimálně 15 
samostatných organizací, minimálně 
60 % členů tvoří MSP a instituce 
terciárního vzdělávání, předpoklad 
udržitelnosti klastru a zaměření 
na inovace a zvýšení exportu

Uznatelné náklady náklady na pořádání pracovních 
setkání 
mzdové a cestovní náklady 
náklady na zpracování části projektu 
externím dodavatelem 
náklady na publicitu spojenou 
s realizací projektu

pronájem a vybavení kanceláří 
mzdové a cestovní náklady 
poradenské služby, benchmarking 
průzkum trhů a konkurence 
propagace klastru a jeho aktivit

Podporované 
činnosti

projekty zaměřené na rozvoj 
odvětví vymezených oddíly 
15 – 37, 45, 72 a 73 OKEČ 

projekty zaměřené na rozvoj 
odvětví vymezených oddíly 
15 – 37, 45, 72 a 73 OKEČ 

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Start, Kredit

Realizace podnikatelského záměru se neobejde bez financování. Přístup 
ke zvýhodněným úvěrům umožňují programy pro malé podnikatele Start 
a Kredit, které nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Cílem programu Start je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících 
do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, přičemž za projekt se považuje 
záměr na zahájení podnikatelské činnosti. Cílem programu Kredit je umožnit realizaci 
rozvojových podnikatelských projektů podniků s kratší historií, které by jinak měly 
problém získat externí finanční prostředky kvůli nedostatku vlastního kapitálu.

START KREDIT

Forma podpory zvýhodněný bezúročný úvěr zvýhodněný úvěr 

Výše podpory maximálně 90 % 
uznatelných nákladů
fyzická osoba a právnická 
osoba s jedním společníkem: 
0,1 mil Kč – 0,5 mil Kč
právnická osoba s více společníky: 
0,1 mil Kč – 1 mil Kč

malý úvěr› 0,2 mil Kč 
– 2 mil Kč, maximálně 90% 
uznatelných nákladů
standardní úvěr › 2 mil Kč 
– 5 mil Kč, maximálně 80 % 
uznatelných nákladů (nutná dvě 
uzavřená zdaňovací období)
podřízený úvěr › 2 mil Kč 
– 7 mil Kč, maximálně 50 % 
uznatelných nákladů (nutná dvě 
uzavřená zdaňovací období)

Příjemce podpory malý podnikatel
fyzická i právnická osoba
vstup do podnikání poprvé 
nebo minimálně po 7 letech

malý podnikatel
fyzická i právnická osoba

Uznatelné náklady pořízení hmotného a 
nehmotného majetku
zásoby a provozní náklady

pořízení hmotného a 
nehmotného majetku
zásoby a provozní náklady

Specifika a 
omezení

povinnost doložit alespoň jeden 
certifikát Národní asociace pro 
rozvoj podnikání potvrzující 
úspěšné ukončení vzdělávacího 
programu Základy podnikání 

Podporované 
činnosti

průmyslová výroba, stavebnictví, 
obchod, služby, doprava dle OKEČ 
vymezených v příloze programu 

průmyslová výroba, stavebnictví, 
obchod, služby, doprava dle OKEČ 
vymezených v příloze programu 

Marketing

Exportní aktivity českých firem podporujeme v rámci programu Marketing 
formou nevratné dotace. Program podporuje zejména marketingové aktivity 
malých a středních podniků související s jejich vstupem na zahraniční trhy.

Forma podpory nevratná dotace

Výše podpory maximálně 46 % uznatelných nákladů 
0,1 mil Kč – 1 mil Kč

Příjemce podpory malý a střední podnikatel
pouze právnická osoba
exportér

Uznatelné náklady marketingové informace o zahraničních trzích, marketingové 
průzkumy,  
studie vstupu na zahraniční trhy
marketingové propagační materiály v cizích jazycích 
prezentace, výstavy a veletrhy v zahraničí

Specifika a omezení povinnost realizovat v předchozích nejméně třech letech 
vývozní činnost, hodnota ročního vývozu nad 5 mil Kč
účast firem se sídlem v Praze pouze v případě, 
pokud jejich vývozní činnost je spojena s výrobou a 
službami realizovanými mimo region Praha

Podporované činnosti průmyslová výroba, stavebnictví, obchod, služby 
dle OKEČ vymezených v příloze programu

 

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Obnovitelné zdroje energie

Cílem programu Obnovitelné zdroje je pomoci malým a středním podnikům zlepšit 
hospodaření s energetickými zdroji a ulehčit jim podnikání v oblasti výroby energie z 
obnovitelných zdrojů. Výsledkem bude podstatné snížení nákladů podnikatele a současně 
zvýšená ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí. Program je otevřen zájemcům z 
řad malých a středních podnikatelů z vymezených odvětví zpracovatelského průmyslu.

Forma podpory nevratná dotace 

Výše podpory maximálně 46 % uznatelných nákladů
0,5 mil Kč – 30 mil Kč

Příjemce podpory malý a střední podnikatel
fyzická i právnická osoba

Uznatelné náklady energetický audit
projektová dokumentace
informační systémy
nákup, instalace a zprovoznění technologií
stavební úpravy
náklady na publicitu

Specifika a omezení snížení emisí CO2 minimálně o 40, resp. 60 tun ročně 
(program Úspory energie, resp. Obnovitelné zdroje)
potvrzení projektu energetickým auditem

Podporované činnosti průmyslová výroba dle OKEČ vymezených v příloze programu 

Prosperita

Stále častěji se v médiích setkáváme s názorem, že jednou z příčin pomalého rozvoje 
české ekonomiky je její nízký inovační potenciál. V České republice se totiž stále nedaří 
nastavit takové podmínky pro výzkum a vývoj, které by motivovaly podnikatelské i 
nepodnikatelské subjekty investovat do inovačních aktivit a vývoje nových produktů, 
služeb nebo technologií. Také vzájemná spolupráce vědeckovýzkumných institucí, 
vysokých škol a podniků, která je z hlediska zavádění nových produktů na trh velice 
důležitá, není dostatečná a zaostává za standardem běžným ve vyspělých zemích.

Forma podpory nevratná dotace 

Výše podpory až do výše 75 % uznatelných nákladů 
0,5 mil Kč – 30 mil Kč (projekt neobsahující stavební práce) 
3 mil Kč – 150 mil Kč (projekt obsahující stavební práce)

Příjemce podpory právnická osoba podle § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
bude působit jako provozovatel vědeckotechnického parku, 
podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií
musí prokázat spolupráci s institucí terciárního 
vzdělávání nebo výzkumným ústavem

Uznatelné náklady kupní cena nemovitostí a pozemků | projektová příprava a dokumentace
technická a dopravní infrastruktura | příprava území
výstavba a rekonstrukce objektů
pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého 
hmotného i nehmotného majetku
provozní náklady | mzdové náklady zaměstnanců
cestovní náklady | náklady na pronájem kanceláří
externí konzultantské služby
zvýhodněný nájem v podnikatelském inkubátoru

Specifika a omezení projekt vědeckotechnického parku › vazba na podnikatelský inkubátor
projekt podnikatelského inkubátoru › vazba na vědeckotechnický park
projekt centra pro transfer technologií
všechny typy projektů › vazba na vzdělávací 
nebo výzkumné a vývojové kapacity

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Školící střediska

Cílem programu Školící střediska je podpořit podnikatele, kteří by rádi vzdělávali své 
zaměstnance a nemají vhodné podmínky nebo prostředky k tomu, aby si mohli zřídit (případně 
rekonstruovat, modernizovat nebo dovybavit) vlastní školící středisko. Program také umožňuje 
získat dotaci na založení či rekonstrukci regionálních (oborových) školících středisek s širší 
působností. Podporovány budou také projekty na pořízení školících pomůcek a programů, 
které budou sloužit odbornému vzdělávání zaměstnanců v příslušném školícím zařízení.

Forma podpory nevratná dotace 

Výše podpory maximálně 46 % uznatelných nákladů 
0,3 mil Kč – 30 mil Kč (celý projekt)

Příjemce podpory podnikatelský subjekt bez omezení velikosti (samostatně nebo 
jako součást nové právnické osoby, kterou vytvoří s dalšími 
podnikatelskými a/nebo nepodnikatelskými subjekty)
nepodnikatelský subjekt › územní a podnikatelská samospráva, 
vzdělávací instituce (vždy ve spojení s podnikatelským 
subjektem), minimálně dvě uzavřená účetní období

Uznatelné náklady kupní cena nemovitostí
projektová příprava a dokumentace
příprava území 
technická a dopravní infrastruktura
výstavba a rekonstrukce objektů
školící pomůcky
školící programy
technická zařízení a zařizovací předměty
náklady související s publicitou a propagací projektu

Podporované činnosti zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné 
energie, stavebnictví, služby dle OKEČ vymezených v příloze programu 

 

Úspory energie

Cílem programu Úspory energie je pomoci malým a středním podnikům zlepšit hospodaření 
s energetickými zdroji a ulehčit jim podnikání v oblasti výroby energie z obnovitelných 
zdrojů. Výsledkem bude podstatné snížení nákladů podnikatele a současně zvýšená 
ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí. Program je otevřen zájemcům z řad 
malých a středních podnikatelů z vymezených odvětví zpracovatelského průmyslu. 

Forma podpory nevratná dotace 

Výše podpory maximálně 46 % uznatelných nákladů 
0,5 mil Kč – 30 mil Kč

Příjemce podpory malý a střední podnikatel
fyzická i právnická osoba

Uznatelné náklady energetický audit
projektová dokumentace
informační systémy
nákup, instalace a zprovoznění technologií
stavební úpravy
náklady na publicitu

Specifika a omezení snížení emisí CO2 minimálně o 40, resp. 60 tun ročně 
(program Úspory energie, resp. Obnovitelné zdroje)
potvrzení projektu energetickým auditem

Podporované činnosti průmyslová výroba dle OKEČ vymezených v příloze programu 

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Konkurenceschopnost
Cílem programu je pomáhat českým společnostem na jejich cestě k úspěchu. 
Proto byl vytvořen program na podporu konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků, který jim pomůže získat finanční příspěvek na poradenské služby 
a vylepšit tak současnou pozici vůči domácí i zahraniční konkurenci. 

 
V rámci pilotní fáze programu Konkurenceschopnost je malým a středním podnikům 
poskytován finanční příspěvek na poradenské služby. Celková hodnota příspěvků, 
určených pro tuto fázi, je v přepočtu 500 000 EUR. Pokud by všechny dosud přijaté 
žádosti byly schváleny, pak by v rozpočtu zbylo už jen 50 % finančních prostředků 
určených na tento projekt. Pokud o podání přihlášky uvažujete, neváhejte.  

Podporovány jsou poradenské projekty, které přímo směřují 
k vylepšení pozice společností vůči konkurenci: 

strategické plánování podniku 

strategické řízení marketingu 

operativní řízení podniku 

marketing a prodej 

rozvoj lidských zdrojů 

školení 

reorganizace a zlepšení výroby 

design testování produktů 

design obalů 

logistika 

finanční řízení 

zavádění a dodržování evropských směrnic a technických předpisů 

systémy informačního řízení 

 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Příjemce poradenské 
služby

malý a střední podnikatel podle Nařízení Komise č. 70/2001 
a podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a 
středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
sídlo společnosti na území ČR 
finančně stabilní podnikatel s kladným hospodářským 
výsledkem v posledních třech letech 
podporovaný projekt je realizován na území ČR s výjimkou Prahy 
hlavní činnost podnikatele splňuje kritérium 
některého z podporovaných OKEČ

Podmínky pro poradce poradce poskytující poradenskou službu musí být 
registrován v Národním registru poradců

Příspěvek na 
poradenskou službu

příspěvek je poskytován do výše 50 % ceny 
uznatelných nákladů na poradenské služby 
uznatelným nákladem je cena poradenských služeb bez 
zahrnutí vedlejších výdajů poradce (cestovné, ubytování apod.), 
maximální cena práce poradce může činit 10 500 Kč za den 
minimální celková výše příspěvku – 72 000 Kč 
maximální celková výše příspěvku – 2 250 000 Kč

Uznatelné náklady průmyslová výroba, stavebnictví, služby dle vymezené 
odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), které 
naleznete na první stránce v přihlášce do programu

Datum výzvy/uzávěrky: 
průběžná

Bližší informace: 
www.czechinvest.cz

www.mpo.cz    
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Společný regionální operační 
program (SROP)

Název opatření: 
PRIORITA 1. Regionální podpora podnikání

Podopatření (pokud existuje): 
1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

Vyhlašovatel: 
Krajské úřady jednotlivých krajů

Stručný cíl a zaměření programu: 
vytváření zaměstnanosti a zvýšení příjmů prostřednictvím 
podpory podnikání, rozvoj malých a středních podniků, 
malé a střední podniky ve vybraných problémových 
regionech charakterizovaných rozmanitostí a 
pružností, udržitelné podnikání vytvářející nové 
pracovní příležitosti, udržitelné užití přírodních zdrojů s 
ohledem na přírodu. Přímá podpora malých a středních 
podnikatelů ve vybraných problémových regionech ČR

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
nákup nových technologií, budov….dle 
podmínek vyhlášení v daném kraji

Specifické podmínky (pokud jsou): 
dle podmínek vyhlášení v daném kraji

Podpora (typ, maxi, min): 
rozdílné dle regionu

Datum výzvy/uzávěrky: 
rozdílné dle regionu

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz   

Společný regionální operační 
program (SROP)

Název opatření: 
PRIORITA 4 Rozvoj cestovního ruchu

Podopatření (pokud existuje): 
4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Vyhlašovatel: 
Krajské úřady jednotlivých krajů

Stručný cíl a zaměření programu: 
Budou podporovány ucelenější projekty regionálního 
či místního významu se zřejmým ekonomickým 
dopadem, zaměřené na rozvoj infrastruktury 
potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech 
v souladu s analýzou potřeb regionů.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu pro 
potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury 
(kulturní, technické i průmyslové památky), rekonstrukci a 
obnovu objektů a budov pro potřeby CR (např. skanzeny, 
muzea a obdobná zařízení), rozvoj místních či regionálních 
informačních systémů cestovního ruchu, rozvoj a obnovu 
turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a 
naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích, 
rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména 
z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a 
rekreace, infrastrukturu rekreační plavby, výstavbu či 
obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících 
rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
dle podmínek vyhlášení v daném kraji

Podpora (typ, maxi, min): 
dle podmínek vyhlášení v daném kraji

Datum výzvy/uzávěrky:
rozdílné dle regionu

Dotační programy pro rozvoj podnikání 

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz    

Zpracování zemědělských produktů   

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo zemědělství

Název opatření: 
Zásady poskytování dotací pro rok 2006, 
Program 13 – Podpora zpracování zemědělských produktů

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení

zavádění nových technologií,zlepšení a racionalizace 
postupů zpracování zemědělských produktů

zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí

zavádění technologií souvisejících s 
dohledatelností potravinářských výrobků

Podpora (typ, max, min): 
max. 40% nákladů projektu, max. 10 mil. Kč na projekt

Datum uzávěrky: 
do 30.4.2006

Bližší informace: 
www.mze.cz

»

»

»

»



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

4.1.2 Připravované | 2006

Program odborného růstu 
pracovníků – GS PROFESE

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název opatření: 
Opatření 4.2. Specifické vzdělávání

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
příprava vzdělávacích a školicích aktivit včetně 
případné přípravy studijních materiálu či

pomůcek přímo se vztahujících k dané vzdělávací 
aktivitě. Realizace vzdělávacích a školicích aktivit 
zaměřených na specifické školení zaměstnanců. 

Poznámka: Specifickým vzděláváním se rozumí 
teoretická a praktická výuka, přímo uplatnitelná 
na současné nebo budoucí pozici zaměstnanců v 
podnikatelském subjektu, který je příjemcem veřejné 
podpory. Využitelnost dovedností a kvalifikací získaných 
v rámci tohoto vzdělávání je u jiných podnikatelských 
subjektu či v jiných pracovních oblastech velmi snížená. 
Výstupní certifikáty takového školení mají zpravidla 
podnikovou nebo odvětvovou platnost. Nelze tedy 
podpořit školení, která jsou povinná ze zákona či 
jiných právních předpisu a taková, která vedou k 
získání oprávnění k výkonu dané pracovní činnosti.

Podpora (typ, max, min): 
max. 45% nákladů projektu, max. 3 mil. Kč

Datum vyhlášení: 
Duben 2006

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

»

»

»

NOVINKA! 

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)   

Název garantovaného schématu:
Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti 
podniků a organizací

Název opatření: 
Priorita 4 - Adaptabilita a podnikání 

Podopatření (pokud existuje): 
4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a 
zaměstnanců na změny ekonomických a technologických 
podmínek, podpora konkurenceschopnosti   

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Stručný cíl a zaměření programu: 
Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 
na změny ekonomických a technologických 
podmínek, zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli

odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování 
kvalifikace, včetně vzdělávacích aktivit v oblasti 
informačních a komunikačních technologií

vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců 
zaměřené na doplňování, rozšiřování, zvyšování 
znalostí a jejich uplatnění v oblasti podpory ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti, rozvoj 
dovedností včetně vytváření motivačních stimulů

aplikování moderních forem a metod vzdělávání 
zaměstnanců a zaměstnavatelů

udržení stávajících pracovních míst

uplatňování pružných forem organizace práce

»

»

»

»

»

»

zavedení koncepčních moderních způsobů 
řízení organizací, včetně řízení lidských zdrojů (s 
výjimkou průmyslových podniků podpořených 
v rámci programu agentury CzechInvest)

zvyšování konkurenceschopnosti zaváděním 
systémů řízení jakosti a standardů kvality a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Nadregionální působnost projektu 

Znalost a charakteristika cílové skupiny projektu 
a jejích potřeb doložená kvalitní analýzou 
cílové skupiny; zapojení cílové skupiny 

Udržitelnost aktivit projektu i po 
ukončení čerpání podpory z ESF 

Cílenost projektů na vytváření systematického 
přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců 

Podpora (typ, maxi, min): 
6.200.000 Kč, 2.800.000 Kč 

Datum uzávěrky: 
7.2. 2006 / 10.4. 2006 do 11:30 hod.

Bližší informace: 
www.esfcr.cz

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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4.2. Dotační programy a 
příležitosti | Ústecký kraj

4.2.1. Aktuální | duben 2006

Státní program rozvoje regionu Severozápad

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stručný cíl a zaměření programu: 
Podpora projektů z regionu Severozápad podávaných 
v rámci celostátních vyhlašovaných programů pomocí 
bodového zvýhodnění. Každý žadatel z tohoto regionu, který 
předkládá žádost do libovolného programu financovaného 
ze státního rozpočtu ČR (nikoliv Strukturální fondů), může 
požádat řídící výbor programu o projednání a podporu 
jeho žádosti. Řídící výbor může po projednání schválit 
zvýhodnění koeficientem až 1,25 k dosaženému bodovému 
ohodnocení v rámci podaného státního programu.    

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Rozvojový projekt musí být realizovatelný na 
území regionu Severozápad a být financovatelný 
z některého ze státních programů ČR.  

Podpora (typ, maxi, min): 
Bodové zvýhodnění žádosti koeficientem až 1,25.    

Datum vyhlášení: 
průběžné

Bližší informace: 
www.mmr.cz 

Financování přípravy projektů revitalizace 
regionu NUTS 2 Severozápad   

Název opatření: 
Regionální program podpory rozvoje severozápadních 
Čech a Moravskoslezského regionu  - Dotační titul č.4   

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stručný cíl a zaměření programu: 
Finanční podpora pro zpracování projektové dokumentace 
k projektům, které budou naplňovat rozvojové oblasti a 
priority Státního programu rozvoje regionu Severozápad.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
zpracování dokumentace podrobně popisující 
předmět projektu, dopracování nezbytných analýz 
a průzkumů dokládající potřebnost akce,

zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu,

zpracování rozpočtu u neinvestičních akcí,

zpracování analýza nákladů a výnosů, finančního plánu  

zpracování studie proveditelnosti. 

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Sídlo žadatele musí být v regionu NUTS 2 Severozápad. 
Výběr dodavatelů služeb musí probíhat dle zákona 
č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Podpora (typ, maxi, min): 
Dotace až 100 % nákladů, max. 2 mil. Kč na projekt. 

Datum uzávěrky: 
1.2. 2006, 30.4. 2006 ve 12:00

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Jiné programy a výzvy nejsou v současné době vyhlášeny 
programy speciálně pro Ústecký kraj, pouze celorepublikové.

»

»

»

»

»

4.2.2 . Připravované | 2006

Společný regionální operační 
program (SROP) – III. kolo výzvy

Název opatření: 
PRIORITA 1. Regionální podpora podnikání

Podopatření (pokud existuje): 
1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Ústeckého kraje

Stručný cíl a zaměření programu: 
vytváření zaměstnanosti a zvýšení příjmů prostřednictvím 
podpory podnikání, rozvoj malých a středních podniků, 
malé a střední podniky ve vybraných problémových 
regionech charakterizovaných rozmanitostí a pružností, 
udržitelné podnikání vytvářející nové pracovní příležitosti, 
udržitelné užití přírodních zdrojů s ohledem na přírodu. 
Přímá podpora malých a středních podnikatelů v 
problémových regionech ČR – Ústecký kraj.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
nákup nových technologií, budov a další investice 

Specifické podmínky (pokud jsou): 
min. 3letá historie společnosti, podporované OKEČ  
17 – 37, vytvoření min. 1 nového prac. místa u drobných 
podniků, min. 3 pracovních míst u malých podniků a min. 
10 nových pracovních míst u středních podniků, díky 
projektu navýšení obratu společnosti min. o 20%, realizace 
podnikatelského záměru na území Ústeckého kraje

Podpora (typ, maxi, min): 
Drobní podnikatelé (DP) max. 800 tis./1 nově vytvořené 
prac. místo, MSP max. 600 tis./1 nově vytvořené prac. 
místo, max. však 49%  z celkových uznatelných nákladů akce

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Datum vyhlášení: 
cca 15. dubna 2006

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz, www.kr-ustecky.cz 

Společný regionální operační 
program (SROP)

Název opatření: 
PRIORITA 4 Rozvoj cestovního ruchu 

Podopatření (pokud existuje): 
4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Ústeckého kraje 

Stručný cíl a zaměření programu: 
Budou podporovány ucelenější projekty regionálního 
či místního významu se zřejmým ekonomickým 
dopadem, zaměřené na rozvoj infrastruktury 
potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech 
v souladu s analýzou potřeb regionů.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu pro 
potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury 
(kulturní, technické i průmyslové památky), rekonstrukci a 
obnovu objektů a budov pro potřeby CR (např. skanzeny, 
muzea a obdobná zařízení), rozvoj místních či regionálních 
informačních systémů cestovního ruchu, rozvoj a obnovu 
turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a 
naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích, 
rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména 
z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a 
rekreace, infrastrukturu rekreační plavby, výstavbu či 
obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících 
rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
MSP vedoucí účetnictví, min. 2 letá historie 
podniku, realizace projektu na území ÚK

Podpora (typ, maxi, min): 
nenávratná přímá dotace poskytovaná formou 
grantového schématu ve výši max. 49% 
celkových uznatelných nákladů projektu

Datum vyhlášení: 
jaro 2006

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz, www.kr-ustecky.cz

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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5. Dotační programy 
pro rozvoj lidských 
zdrojů

5.1. Dotační programy a 
příležitosti | celorepublikové

5.1.1. Aktuální | duben 2006

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)

Název grantového schématu: 
Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Název opatření: 
Priorita 1. Aktivní politika zaměstnanosti

Podopatření (pokud existuje): 
1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při 
zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stručný cíl a zaměření programu:
Zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při 
zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Zamezení růstu nezaměstnaných 
podchycením zájemců o zaměstnání

Zamezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných 
uchazečů zvýšením jejich zaměstnatelnosti 
pomocí různých forem poradenských programů, 
rekvalifikačních programů, podporou motivačních 
a aktivizačních programů a podporou vytváření 
nových a udržení stávajících pracovních míst

Zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

»

»

»

»

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Rekvalifikace – jazyková příprava je uznatelná 
pouze jako nezbytná součást zvyšování kvalifikace 
popř. rekvalifikace (rekvalifikací se rozumí pouze 
rekvalifikace ve smyslu zákona č. 425/2004 Sb., o 
zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů)

Motivační aktivity

Poradenství

Bilanční a pracovní diagnostika

Zprostředkování - vzhledem k tomu, že podle zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 14 odst. 1 písm. a) je 
vyhledání zaměstnání zprostředkováním zaměstnání a 
podle §14 odst. 3 zprostředkování zaměstnání provádí 
za podmínek stanovených zákonem úřady práce a 
agentury práce, tak z toho plyne, že pokud se někdo 
zavazuje k tomu, že zajistí někomu zaměstnání, pak 
by měl mít postavení agentury práce, aby mohl dostát 
svým závazkům (povolení k činnosti agentury práce 
vydává oddělení zahraniční zaměstnanosti (412) odboru 
trhu práce Správy služeb zaměstnanosti MPSV)

Podpora vytváření nových pracovních míst

Podpora ohrožených pracovních míst

Podpora vytváření pracovních míst 
pro sebezaměstnání (SVČ)

Doprovodná opatření (dle Dodatku OP RLZ)

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Projekt s návazností na přímé pracovní uplatnění 
účastníků nebo jejich zaškolení či praxi u zaměstnavatelů

Projekt, na jehož základě vzniknou nová pracovní místa 
pro osoby z cílovýc skupin, včetně sebezaměstnání

Zaměření projektu na dlouhodobě nezaměstnané osoby

Specifické přílohy: 
Podrobná analýza cílových skupin projektu

Podpora (typ, maxi, min): 
4.650.000 Kč, 6.200.000 Kč

Datum výzvy/uzávěrky: 
1.3. 2006/28.4.2006 ve 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.esfcr.cz 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)

Název grantového schématu: 
Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí

Název opatření: 
Priorita 2. Sociální integrace a rovnost příležitostí

Podopatření (pokud existuje): 
2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva 
ohrožených sociální exkluzí

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stručný cíl a zaměření programu:
Vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělávání, zaměstnání 
a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění 
příslušníků skupin ohrožených sociálním exkluzí.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
vzdělávání

vytváření pracovních míst

podpůrné činnosti k odstranění bariér k 
přístupu ke vzdělání a zaměstnání

speciální poradenské služby

(podrobnější popis viz Dodatek OP RLZ)

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Projekt bude obsahovat aktivity zahrnující poradenské 
služby zaměřené na jednotlivé cílové skupiny.

Projekt bude zaměřen na specifickou cílovou 
skupinu osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 
sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé 
nezaměstnanosti způsobené vyšším věkem 
(osoby nad 50 let) a nízkou úrovní kvalifikace.

Míra doprovodných a podpůrných opatření 
v rámci předkládaného projektu.

Projekty zaměřené na podporu pracovních míst.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Analýzy a monitorování trhu práce z 
hlediska rovných příležitostí

Odstraňování bariér k rovnému přístupu 
ke vzdělávání a zaměstnání

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

Rozvoj programů pro získávání pracovních 
dovedností v oborech netradičních pro ženy

Podpora rekvalifikace a programů pro zvýšení 
kvalifikace žen v netradičních oborech

Poradenství při výběru pro ženy netradičních povolání

Zpřístupnění speciálních programů zájemkyním 
o samostatně výdělečnou činnost

Vytváření pracovních míst v sociálním sektoru

Podpora tvorby nových pracovních míst vytvářením 
mikrojeslí a mikroškolek a rozvoj sociálních služeb

Podpora aktivit pro rozšiřování nabídky pracovních míst 
s pružnou pracovní dobou, na částečný pracovní úvazek, 
pracovních míst sdílených více zaměstnanci, atd.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Řešení situace osob, ohrožených kumulovaným 
znevýhodněním na trhu práce (zejména ženy–
absolventky, ženy ve věku nad 50 let)

Upřednostnění akreditovaných pracovišť pro vzdělávání 
s udržitelným samofinancováním po ukončení podpory

Podpora formování informační společnosti 

Specifické přílohy:
Podrobná analýza cílových skupin

Odpovídající analýza klientek aktivit projektu 
z hlediska znevýhodnění na trhu práce

Doklad o akreditaci pro rekvalifikace a 
vzdělávací činnosti uvedené v žádosti

Popis podpory formování informační společnosti

Podpora (typ, maxi, min):
930.000 Kč, 6.200.000,- Kč

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

Specifické přílohy: 
Analýza cílových skupin

Podpora (typ, maxi, min): 
6.200.000 Kč, 930.000 Kč

Datum výzvy/uzávěrky: 
3.1. 2006/17.3.2006 do 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.esfcr.cz 

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)  

Název grantového schématu: 
Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

Název opatření: 
Priorita 2. Sociální integrace a rovnost příležitostí

Podopatření (pokud existuje): 
2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stručný cíl a zaměření programu:
Odstraňování nerovnosti obou pohlaví a naplňování 
principu rovnosti žen a mužů v praxi

Posilování účasti žen v netradičních oborech 
zaměřením na rozvoj poradenských a 
vzdělávacích aktivit v těchto oborech

Vytváření podmínek pro zvýšení účasti 
žen na trhu práce a zvýšení jejich účasti na 
vzdělávání organizovaném zaměstnavateli

Přizpůsobení novým požadavkům na trhu práce

Prevence dlouhodobé nezaměstnanosti žen

Zvýšení účasti žen v podnikání

»

»

»

»

»

»

»
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Datum výzvy/uzávěrky: 
1.3. 2006 / 2.5. 2006 ve 12 hod.

Bližší informace: 
www.esfcr.cz 

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)  

Název grantového schématu: 
Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti 
podniků a organizací

Název opatření: 
Priorita 4 - Adaptabilita a podnikání

Podopatření (pokud existuje): 
4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců 
na změny ekonomických a technologických 
podmínek, podpora konkurenceschopnosti

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stručný cíl a zaměření programu:
Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 
na změny ekonomických a technologických 
podmínek, zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli

odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování 
kvalifikace, včetně vzdělávacích aktivit v oblasti 
informačních a komunikačních technologií

vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců 
zaměřené na doplňování, rozšiřování, zvyšování 
znalostí a jejich uplatnění v oblasti podpory ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti, rozvoj 
dovedností včetně vytváření motivačních stimulů

»

»

»

aplikování moderních forem a metod vzdělávání 
zaměstnanců a zaměstnavatelů

udržení stávajících pracovních míst

uplatňování pružných forem organizace práce

zavedení koncepčních moderních způsobů 
řízení organizací, včetně řízení lidských zdrojů (s 
výjimkou průmyslových podniků podpořených 
v rámci programu agentury CzechInvest)

zvyšování konkurenceschopnosti zaváděním 
systémů řízení jakosti a standardů kvality a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Nadregionální působnost projektu 

Znalost a charakteristika cílové skupiny projektu 
a jejích potřeb doložená kvalitní analýzou 
cílové skupiny; zapojení cílové skupiny 

Udržitelnost aktivit projektu i po 
ukončení čerpání podpory z ESF 

Cílenost projektů na vytváření systematického 
přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců 

Podpora (typ, maxi, min):
6.200.000 Kč, 2.800.000,- Kč

Datum výzvy/uzávěrky: 
7.2. 2006 / 10.4. 2006 do 11:30 hod.

Bližší informace: 
www.esfcr.cz

NOVINKA! 

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ) 

Název grantového schématu: 
Síť environmentálních informačních a poradenských center

Název opatření: 
Priorita 4. Adaptabilita a podnikání

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Podopatření (pokud existuje): 
4.2 Specifické vzdělávání

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stručný cíl a zaměření programu:
Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovní síly v 
sektorech podnikání a služeb a zvyšování povědomí 
o horizontálním tématu udržitelného rozvoje.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Příprava a realizace programů environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), kurzy, 
informační služby, pilotní projekty.

Vzdělávání pracovníků institucí poskytujících EVVO.

Programy k rozšíření účasti veřejnosti na 
rozhodování v záležitostech životního prostředí.

Podpora vzniku pracovních příležitostí a rozvoje 
dobrovolnictví v oblasti životního prostředí.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Předpokládaný počet nově vytvořených env. 
informačních a poradenských center (tj. zcela 
nově vzniklých nebo rozšíření činnosti subjektů, 
které se dosud EVVO nezabývaly).

„Pokrytí bílých míst“ na úrovni NUTS IV (okresy). 
Hledisko hodnotí vznik nových ekocenter a ekoporaden 
z hlediska plošného rozmístění po republice.

V současné době se pokrytí ekocentry v 
jednotlivých okresech velmi liší. Toto hledisko 
má upřednostnit budování nových ekocenter 
v okresech, které dosud nejsou ekovýchovným 
působením pokryty dostatečně nebo vůbec.

Úroveň spolupráce s veřejnou správou 
(formální, skutečná, skutečná s finanční 
nebo materiální spoluúčastí).

Doporučené přílohy:
podrobný rozpočet projektu (kromě rozpočtu v 
Benefitu doporučujeme přiložit ještě podrobný 
rozpočet, ze kterého budou jasně patrné plánované 
náklady na jednotlivé aktivity, výše mezd apod.)

logický rámec projektu

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Podpora (typ, maxi, min):
20.000.000,- Kč / 3.000.000,- Kč

Datum výzvy/uzávěrky:
1.2. 2006 / 3.4. 2006 do 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.esfcr.cz

5.1.2. Připravované | 2006

Finanční mechanismus EHP/Norska
Výzva č. 2 bude vyhlášena pravděpodobně tento měsíc.

5.2. Dotační programy a 
příležitosti | Ústecký kraj

5.2.1. Aktuální | duben 2006

NOVINKA! 

Financování přípravy projektů revitalizace 
regionu NUTS 2 Severozápad 

Název opatření 
Regionální program podpory rozvoje severozápadních 
Čech a Moravskoslezského regionu  - Dotační titul č.4

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Stručný cíl a zaměření programu 
Finanční podpora pro zpracování projektové dokumentace 
k projektům, které budou naplňovat rozvojové oblasti a 
priority Státního programu rozvoje regionu Severozápad.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
zpracování dokumentace podrobně popisující 
předmět projektu, dopracování nezbytných analýz 
a průzkumů dokládající potřebnost akce,

zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu,

zpracování rozpočtu u neinvestičních akcí,

zpracování analýzy nákladů a výnosů, finančního plánu  

zpracování studie proveditelnosti.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Sídlo žadatele musí být v regionu NUTS 2 Severozápad. 
Výběr dodavatelů služeb musí probíhat dle zákona 
č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

»

»

»

»

»

 Podpora (typ, maxi, min):
Dotace až 100 % nákladů, max. 2 mil. Kč na projekt.

Datum výzvy/uzávěrky:
1.2. 2006, 30.4. 2006 ve 12:00

Bližší informace: 
www.mmr.cz

5.2.2. Připravované | 2006

V současné době nejsou dostupné informace o 
připravovaných programech speciálně pro Ústecký kraj.

5.3. Doporučujeme -
zajímavé akce a setkání 

5.3.1. Projekt Budoucí rozvoj 
Ústeckého kraje (BROÚK)

Budoucí rozvoj Ústeckého kraje 
– Posílení kapacity místních a 
regionálních orgánů při plánování a 
realizaci programů v Ústeckém kraji

Rozpočtové náklady: 
47 300 000,- Kč (celkové náklady projektu) 
35 250 000,- Kč (Evropský sociální fond) 
5 875 000,- Kč (státní rozpočet) 
6 175 000,- Kč (Ústecký kraj)

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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Datum zahájení realizace:
1. 10. 2005

Datum ukončení projektu:
30. 6. 2007

Realizuje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje

Cíle projektu
Cílem projektu je dostatečná připravenost 
regionu na čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů EU v období 2007 - 2013.

Specifické cíle projektu:
Zvýšení počtu zrealizovaných projektů 
na území Ústeckého kraje.

Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při 
plánování a realizaci programů ze strukturálních fondů.

Posílení kapacity potencionálních příjemců 
podpory při přípravě a realizaci projektů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Fungující partnerská spolupráce

Hlavní aktivity:
Školící plán

Komunikační strategie

Rozvojová centra

Strategické dokumenty

Školící plán 

V rámci školícího plánu proběhne řada seminářů a 
školení, které budou zaměřeny zejména na zvýšení 
schopností budoucích žadatelů vyhledávat vhodné 
projekty, tyto projekty umět zpracovat do podoby 
žádostí a také umět řídit projektový cyklus tak, aby 
žadatelé byli při využívání dotací z EU úspěšní.

V měsících březen – červen proběhly 2  akce a sice:
Seminář „Uznatelné náklady“. Tento seminář proběhl v 
Ústí nad Labem a v Chomutově. Byl určen všem, kteří 
připravují projekty do operačních programů, zejména 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

pak do společného regionálního operačního programu. 
Odpovědi na své otázky zde našli i ti, kteří již své projekty 
realizují a chtějí postupovat v souladu s pravidly pro daný 
program. Semináře se celkem zúčastnilo 122 účastníků, 
hodnocení semináře bylo velmi dobré. Z odevzdaných 
dotazníků vyplynulo, že i v budoucnu by byl zájem o 
podobné semináře zejména se zaměřením na tvorbu 
projektů, na účetnictví a opakovaně na uznatelné náklady.

Další série seminářů, která proběhla v měsících 
květen – červen byla určena pro všechny zastupitele 
Ústeckého kraje. Seminář „Jak využít fondy EU v 
kraji“ byl zaměřen na seznámení se s problematikou 
projektů financovaných z EU, na základní pravidla, 
která se musí dodržovat, pokud chceme být úspěšnými 
žadateli o dotaci z EU, i na celý složitý postup, který 
čeká úspěšné žadatele od chvíle, kdy se rozhodnou o 
dotaci požádat, přes získání dotace až k monitorovacím 
zprávám, které úspěšní žadatelé musí řídícím orgánům 
pravidelně předkládat. Seminář proběhl celkem v 16 
městech kraje a zúčastnilo se ho 302 zastupitelů.

Dále proběhlo výběrové řízení na školení EUROMANAŽER. 
Toto školení bude dlouhodobé a mělo by se ho 
účastnit cca 160 osob v kraji. Je určen zejména pro 
pracovníky, kteří budou řídit projektový cyklus. 
Vzhledem k tomu, že jeden z neúspěšných uchazečů 
podal návrh na přezkoumání postupu zadavatele na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ÚK čeká nyní 
na jeho rozhodnutí.  Pokud ÚOHS rozhodne v náš 
prospěch, začalo by školení od začátku října 2005. 

Probíhá školení „Řízení projektového cyklu“, které 
je určeno pro pracovníky rozvojových center. 
Školení začalo ve 2. polovině září a bude ukončeno 
v prosinci 2005. Účastní se ho 25 posluchačů. 

22. září proběhlo také jednodenní školení pro účetní. 
Bylo zaměřeno na účtování nákladů u projektů 
financovaných z EU, systém výkaznictví, dokladování 
a zajištění oddělené evidence těchto nákladů. 

Další školení, která jsou připravována jsou určena 
pro zpracovatele projektů, pro finanční manažery 
a pro projektové manažery. Předpokládáme, že 
tato školení by byla zahájena v dubnu 2005.

Od konce června probíhá Benchmarking obcí III. typu 
v oblasti využití strukturálních fondů. Jedná se o 
porovnání připravenosti některých měst Ústeckého kraje 
na SF a vzájemnou výměnu zkušeností. Do aktivity se 

»

»

»

»

»

»

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

zapojilo 11 měst Ústeckého kraje. Konečné výsledky 
benchmarkingu budou k dispozici v dubnu t.r.

Ve dnech 20. 10. a 25. 10. proběhlo setkání „Spolupráce 
pro rozvoj venkova“, které bylo určeno pro mikroregiony a 
subjekty působící na venkově (podnikatele i NNO) a bylo 
zaměřeno na seznámení s metodou a iniciativou LEADER 
a motivaci Ústeckého venkova k využití této metody.

»
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Subjekt Adresa

Severočeské sdružení obcí Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Asociace neziskových organizací ÚK Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem

Krajská hospodářská komora ÚK Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Střední odborná škola Varnsdorf, Bratislavská 2166, 400747

České Švýcarsko, o. p. s. Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Serviso o.p.s Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

Mikroregion Milada Husovo náměstí 3, 400317, Chabařovice

Česká Kamenice Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

OHK Děčín Pohraniční 1, 405 01 Děčín

OHK Litoměřice Na Valech 525,Litoměřice 412 01

Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302,434 01 Most

RRA Ústí nad Labem, expozitura Most Velká Hradební 48, 400 02, Ústí nad Labem

OHK Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 40001

OHK Most Višňová 666, Most 434 01

Mikroregion Žatecko Postoloprtská 8, 439 49  Staňkovice, Louny

Okresní hospodářská 
komora v Chomutově

Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov

Okresní hospodářská komora Louny Komenském náměstí 266, 440 01 Louny

Edost s.r.o Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov

Integrovaná střední škola energetická Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Rozvojová centra byla vybavena výpočetní technikou (PC a multifunkční 
zařízení) na základě zápůjčky od Ústeckého kraje. Jak je zmíněno výše, probíhá 
nyní rozsáhlý školící program pro zaměstnance center v zájmu zajištění kvality 
poskytovaných služeb. Jedná se o školení Řízení projektového cyklu.

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů

Komunikační strategie

Ve dnech 8. a 9. června proběhla setkání, na kterých byli o projektu informováni partneři 
projektu. Z těchto setkání vyšlo mnoho otázek a zajímavých námětů, které budou použity 
v projektu. Partneři se nejvíce zajímali o rozvojová centra a školení euromanažer.

Veškeré informace k projektu se snažíme uveřejňovat na webových stránkách 
http://brouk.kr-ustecky.cz. Zde jsou k dispozici informace nejen o projektu, ale 
především informace o strukturálních fondech, vyhlášených výzvách, jsou zde 
kontakty na odpovědné pracovníky aj. A to z důvodu naplnění cílů projektu.

Připravuje se zpracování komunikační strategie pro oblast strukturálních 
fondů. A to z toho důvodu, aby Ústecký kraj byl schopen efektivně 
a účelně informovat o možnostech těchto fondů.

V rámci propagace projektu, jsou od poloviny září k dispozici také propagační materiály, 
které budou rozdávány např. účastníkům školení, seminářů, konferencí, setkání aj.

Rozvojová centra

Rozvojová centra jsou jedním ze základních prvků v území, které zajišťují informovanost 
a pomoc uživatelům strukturálních fondů. Provozovatele rozvojových center vybrala 
výběrová komise 1.7.2005. Od tohoto data mohou tyto subjekty začít poskytovat soubor 
požadovaných služeb. Činnost center začne nabíhat postupně, podle toho jak jsou 
jednotliví provozovatelé připraveni aktivity vykonávat. Seznam rozvojových center:

»

»

»

»
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Strategické dokumenty

Dokumenty kraje
Činnosti v oblasti strategické připravenosti Ústeckého 
kraje na budoucí programové období EU 2007-
13 probíhají ve dvou základních směrech. 

V prvé řadě probíhají aktivity směřující ke stanovení 
priorit rozvoje kraje pro zmíněné období. Ve spolupráci 
s partnery projektu byly stanoveny oblasti rozvoje, které 
jsou přímo ovlivňovány z pozice kraje a připraven dotazník 
pro stanovení priorit. Samotné šetření bylo zahájeno na 
přelomu května a června, k dnešnímu dni jsou k dispozici 
údaje zjištěné v sekci obcí (dotazováni byli zastupitelé obcí) 
a sekci podnikatelů (dotazováni byli členové hospodářských 
komor). Respondenti považují za nejdůležitější rozvoj 
v oblasti podnikání, dopravy a životního prostředí. 

Druhým základním souborem aktivit je bilance a aktualizace 
strategických dokumentů kraje, zejména v oblasti 
rozvoje podnikání, cestovního ruchu, životního prostředí, 
venkova, dopravy, inovací a dalších. Pro nejbližší období 
je předpokládán vznik pracovních skupin pro jednotlivé 
oblasti, za účasti odborníků zejména z řad partnerů. Cíle a 
priority těchto dokumentů se stanou základem pro budoucí 
Program rozvoje Ústeckého kraje 2007-2013, potažmo 
pro Regionální operační program NUTS II Severozápad. 

Lokální strategie     
Příprava prvních rozvojových materiálů již probíhá. 
V současné době se pracuje na rozvojové strategii 
města Chomutov a města Litoměřice. Zájmem 
je, aby strategie vycházely z moderních principů 
tvorby těchto materiálů a respektovaly skutečný 
a realizovatelný směr zamýšleného vývoje.  

Dále byly zahájeny práce na obdobném strategickém 
materiálu pro mikroregion Milada. Výstupem této 
činnosti bude navíc také metodika tvorby strategických 
dokumentů, kde bude zohledněn přístup tzv. „ze zdola“. 
Jedná se o formu spolupráce všech zainteresovaných 
subjektů v území (NNO, představitelé veřejné 
správy, podnikatelé, veřejnost apod.) při stanovování 
priorit, opatření a aktivit pro plánované období.

Vznik těchto materiálů probíhá v součinnosti 
se zřízenými rozvojovými centry.

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů



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

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

6.1. Dotační programy a 
příležitosti | celorepublikové

6.1.1. Aktuální | duben 2006

NOVINKA!

Společný regionální operační 
program (SROP) 

Název opatření: 
3.1 Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Podopatření (pokud existuje): 
2.1.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Vyhlašovatel: 
REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI 
NUTS 2 SEVEROZÁPAD

Stručný cíl a zaměření programu: 
Opatření bude zaměřeno na podporu investičních 
projektů (spolufinancovaných z ERDF) v oblasti aktivní 
politiky zaměstnanosti, celoživotního učení, sociální 
integrace. Tyto investice budou muset přispívat k rozvoji 
a ke strukturálním změnám v regionu a k vytváření nebo 
zachování trvale udržitelných pracovních míst. Z věcného 
hlediska bude v rámci jednotlivých projektů podpořena nová 
výstavba nebo stavební obnova příslušných budov, nákup 
technologie, počítačů včetně software, počítačové sítě, 
nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či 
obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav).

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřízené kraji a 
obcemi, nestátní neziskové organizace, státem zřízené 
organizace, Hospodářská komora ČR a její složky.

NOVINKA!

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)

Priorita:
4. Adaptabilita a podnikání

Název opatření: 
4.2 Specifické vzdělávání

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s NROP

Stručný cíl a zaměření programu: 
Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovní síly v 
sektorech podnikání a služeb a zvyšování povědomí 
o horizontálním tématu udržitelného rozvoje.

Podpora (typ, maxi, min): 
minimální výše podpory: 3 mil. Kč 
maximální výše podpory: 20 mil. Kč 
Projekty mohou být podpořeny až do výše 
100% uznatelných nákladů projektu.

Vymezení žadatelů o finanční podporu: 
Veřejná správa – organizační složky státu 
(např. správy NP a CHKO), kraje, obce

Veřejné instituce – příspěvkové organizace org. složek 
státu, krajů, obcí (např. ZOO, botanické zahrady, 
informační centra, knihovny, muzea, planetária, školy 
a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce), 
svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob

Nestátní neziskové organizace – občanská 
sdružení a o.p.s. Podnikatelské subjekty se mohou 
na projektu podílet jako partneři. úplatu.

Datum uzávěrky: 
3.4.2006 do 12:00 hodin.

Bližší informace: 
www.esfcr.cz

»

»

»
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Operační program průmysl 
a podnikání (OPPP)

Název opatření: 
Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Stručný cíl a zaměření programu: 
Investiční podpora na výstavbu, rekonstrukci a vybavení 
oborového školícího střediska pro potřeby firem.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Rekonstrukci nevyužívaného objektu v majetku města, 
jednání s firmami a vzdělávacími subjekty – využití objektu 
pro školení, technická zařízení, školící pomůcky a programy

Podpora (typ, maxi, min): 
dotace 75% celkových uznatelných nákladů 
min. 300 tis. - max. 30 mil. Kč

Datum uzávěrky: 
Průběžně

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

Podpora lokálních kulturních 
tradic v roce 2006           

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo kultury ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Program je zaměřen na podporu takových kulturních 
aktivit, které jsou spojeny s významným výročím 
města či obce, s významným výročím kulturně-
historické události a s významným výročím 
význačné osobnosti působící v oblasti kultury).

Podpora (typ, maxi, min): 
až 70% dotace

Datum uzávěrky: 
30.9.2006

Bližší informace: 
www.mk.cz

Podpora zahraničních kontaktů 
v oblasti neprofesionálních 
uměleckých aktivit v roce 2006

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo kultury ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
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

Charakter projektů : 
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).

Podpora (typ, maxi, min): 
až 70% dotace

Datum uzávěrky: 
30.4.2006

Bližší informace: 
www.mk.cz

»

»

»

»

»

NOVINKA!

Transition Facility 

Vyhlašovatel: 
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 

Stručný cíl a zaměření programu: 
NNO mohou předkládat projekty v oblasti antidiskriminace, 
boje s korupcí, ochrany životního prostředí a ochrany 
spotřebitelů. NROS celkově rozdělí přes 1,5  miliónu 
EUR  na projekty, které mohou trvat maximálně 1 rok.

Charakter projektů : 
V oblasti antidiskriminace budou podpořeny projekty, které 
se zaměří na boj proti jakékoliv formě diskriminace z různých 
důvodů (rasy, pohlaví, věku, sexuální orientace, postižení, 
víry, atd.). V oblasti antikorupce NROS podpoří boj s korupcí 
ve všech oblastech společnosti. NNO, které se zaměřují 
i na poradenskou činnost v oblasti životního prostředí či 
prosazování evropské ekologické legislativy v ČR, mohou 
požádat o grant v rámci vyhlášeného kola Transition Facility 
v oblasti ochrany životního prostředí. Podporu mohou 
získat i zajímavé a inovativní projekty, které nemusí nutně 
odpovídat zavedeným činnostem v daných oblastech.

Podpora (typ, maxi, min): 
až 80% dotace

Datum uzávěrky: 
24.4.2006 do 16:00 hod.

Bližší informace: 
www.nros.cz

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací
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6.1.2 Připravované | 2006

Státní fond životního prostředí 
České republiky

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo životního prostředí

1.  Oblast ochrany vod

Na Fond lze podat žádost o podporu 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

�.5. 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

�.5. Program snížení emisí těkavých organických sloučenin 

�.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země

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

�.�.�.  Program realizace územních programů snižování 
emisí  a imisí znečišťujících látek

�.8.  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:

5.�.  Program nejlepších dostupných technik (BAT)

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

8. Program podpory environmentálního 
vzdělávání a osvěty  
8.�.  Program neinvestiční podpory 

environmentálního vzdělávání a osvěty

8.�. Program investiční podpory environmentálního 
vzdělávání a osvěty

Podpora (typ, maxi, min): 
Pro každé opatření , podopatření platí specifická výše 
podpory, odvíjející se od charakteru žadatele.

Datum vyhlášení: 
Zatím je příjem žádostí pozastaven z 
důvodu velkého převisu žádostí.

Bližší informace: 
www.sfzp.cz

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací



���� �5Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra 
zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

6.2. Dotační programy a 
příležitosti | Ústecký kraj

6.2.1. Aktuální | duben 2006

NOVINKA!

Financování přípravy projektů revitalizace 
regionu NUTS 2 Severozápad 

Název opatření: 
Regionální program podpory rozvoje severozápadních 
Čech a Moravskoslezského regionu  - Dotační titul č.4   

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stručný cíl a zaměření programu: 
Finanční podpora pro zpracování projektové dokumentace 
k projektům, které budou naplňovat rozvojové oblasti a 
priority Státního programu rozvoje regionu Severozápad.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
zpracování dokumentace podrobně popisující 
předmět projektu, dopracování nezbytných analýz 
a průzkumů dokládající potřebnost akce,

zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu,

zpracování rozpočtu u neinvestičních akcí,

zpracování analýza nákladů a výnosů, finančního plánu  

zpracování studie proveditelnosti. 

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Sídlo žadatele musí být v regionu NUTS 2 Severozápad. 
Výběr dodavatelů služeb musí probíhat dle zákona 
č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

»

»

»

»

»

Podpora (typ, maxi, min): 
Dotace až 100 % nákladů, max. 2 mil. Kč na projekt. 

Datum uzávěrky: 
1.2. 2006, 30.4. 2006 ve 12:00

Bližší informace: 
www.mmr.cz 

Program podpory směrů rozvoje 
zemědělství a venkovských oblastí 
v Ústeckém kraji na rok 2006

Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Ústeckého kraje

Dotační titul č. 1:  
Management zemědělské informovanosti a rozvoj 
zemědělské spolkové činnosti – Novinka !!

Podopatření (pokud existuje): 
�.�.  Podpora zajišťování cílené informovanosti zemědělské 

veřejnosti v oblasti nejnovějších poznatků, zemědělského 
marketingu, včetně zajišťování pomoci žadatelům při 
zpracování žádostí o podporu na realizaci opatření zlepšení 
efektivity zemědělské výroby z vnějších a národních zdrojů.

�.�.  Podpora rozšířených funkcí zemědělských odbytových  
družstev pro zemědělce a zemědělské společnosti se sídlem 
v Ústeckém kraji, zakládání jejich středisek v Ústeckém 
kraji a pořádání odborných seminářů, porad a kurzů

Dotační titul č. 2:  
Propagace zemědělství Ústeckého kraje

Podopatření (pokud existuje): 
�.�.  Podpora soutěží, vědecké činnosti a rozvoje iniciativy 

zemědělských programů škol a učebních oborů sítě 
školských zařízení na území Ústeckého kraje.

�.�.  Podpora expozic zemědělských komodit reprezentujících 
zemědělství Ústeckého kraje a chovatelských přehlídek 
včetně navazujících přednášek a seminářů

 Dotační titul č. 3:  
Podpora obnovy zemědělského majetku

Podopatření (pokud existuje): 
�.�.  Podpora investic do nemovitého zemědělského majetku 

s cílem zajištění začleňování zemědělských nemovitostí 
do urbanismu venkovských oblastí Ústeckého kraje a 
zajišťování jejich udržitelného rozvoje (obnova střech, 
fasád, skladových kapacit, expozic zaměřených na 
ekologické zemědělství, ochranu půdy, vody a ovzduší)

�.�.  Podpora obnovy chmelnic pro pěstování krajové 
odrůdy chmele na území Ústeckého kraje

�.�.  Podpora zakládání rodinných včelích 
farem na území Ústeckého kraje

�.�.  Podpora investic do místního zpracovatelského 
průmyslu pro zemědělce a společnosti zajišťující 
zemědělskou prvovýrobu se sídlem v Ústeckém kraji.

Dotační titul č. 4:  
Podpora ozdravění volně žijící zvěře 
a včelstev v Ústeckém kraji

Podopatření (pokud existuje): 
�.�.  Podpora opatření pro zlepšení zdravotního 

stavu volně žijící drobné a srnčí zvěře, včetně 
podpory protiparazitálních opatření.

�.�.  Podpora ozdravění včelstev na území Ústeckého kraje.

Podpora (typ, maxi, min): 
Max 60 % celkových nákladů  - jednotlivá opatření 
jsou podporována v rozdílných % výších 

Datum uzávěrky: 
15.8.2006

Bližší informace: 
www.kr-ustecky.cz

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací
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Program poskytování podpor 
na hospodaření v lesích v 
Ústeckém kraji na rok 2006

Podopatření (pokud existuje): 
Obnova, zajištění a výchova porostů

Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích

Ostatní hospodaření v lesích

Vyhotovení lesních hospodářských plánů

Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Ústeckého kraje

Stručný cíl a zaměření programu: 
Dotace poskytované podle tohoto Programu jsou určeny na 
úhradu zvýšených výdajů při realizaci ekologických opatření 
zajišťujících mimoprodukční funkce lesů a při hospodaření v 
lesích s mimořádně nepříznivými klimatickými podmínkami. 

Podpora (typ, maxi, min): 
Minimální výše dotace je 1.000 Kč. Minimální 
spoluúčast žadatele u nákladových příspěvků 
činí 30 % celkových vynaložených nákladů.

Datum uzávěrky: 
Průběžně

Bližší informace: 
www.kr-ustecky.cz

»

»

»

»

6.2.2. Připravované | 2006

V současné době nejsou dostupné informace o 
připravovaných programech speciálně pro Ústecký kraj.
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