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DOTAČNÍ INFO K 8. 12. 2017 

 

Ministerstvo kultury 

Havarijní program 

Finanční prostředky jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technic-

kém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na 

opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů 

a hlavní římsy budovy) 

 

Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných 

v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), pro zachování kulturního dědictví pro další genera-

ce. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 12. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   31. 1. 2018  
 
 

Více informací:  
https://www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html 
 

 

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové 

zóny 

Program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména pak 

památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží 

muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, 

soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a 

zón a krajinných památkových zón. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 12. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   31. 1. 2018  
 
 

Více informací:  
https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-vesnicke-pamatkove-zony-
a-krajinne-pamatkove-zony-284.html 
 
 
 
 
 
 

https://www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html
https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-vesnicke-pamatkove-zony-a-krajinne-pamatkove-zony-284.html
https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-vesnicke-pamatkove-zony-a-krajinne-pamatkove-zony-284.html


2 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva VI programu podpory TECHNOLOGIE 
 
Prioritní osa: PO-2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
Investiční priorita: 3a, dle čl. 5 bodu 3a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
Specifický cíl: 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
 
Žadatel: 
Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku vymezenou v Do-
poručení 2003/361/ES 
 
Plánovaná alokace výzvy:   50 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   11. 12. 2017 
Podání žádosti do   12. 2. 2018 
 
Podporované aktivity: 
 Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnika-

telskou historií max. 3 roky a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vyba-
vení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení. Podporo-
vána bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických čin-
ností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy. 

 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2017/technologie---vyzva-vi--233692/ 
 

 

Výzva VII programu podpory TECHNOLOGIE 
 
Prioritní osa: PO-2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
Investiční priorita: 3a, dle čl. 5 bodu 3a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
Specifický cíl: 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
 
Žadatel: 
Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého či středního podniku vyme-
zenou v Doporučení 2003/361/ES 
 
Plánovaná alokace výzvy:   1 000 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   12. 2. 2018 
Podání žádosti do   14. 5. 2018 
 
Podporované aktivity: 
 Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení 

pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrob-
ního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/technologie---vyzva-vi--233692/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/technologie---vyzva-vi--233692/
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s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem 
podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 2 Výzvy. 

 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2017/technologie---vyzva-vii--233704/ 
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2018 
 

Oprávněný žadatel: 
Žadateli o dotaci v rámci dotačního programu mohou být pouze právnické osoby zřízené v právní 
formě: 

- spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- nadace nebo nadační fondy podle občanského zákoníku 
- ústavu podle občanského zákoníku 
- obecně prospěšné společnosti podle č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona 

č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společ-
ností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve 
znění pozdějších předpisů 

 
Datum ukončení příjmu žádostí       29. 12. 2017 
 
Účel dotace: 
 

1. Účelem dotace je poskytnutí prostředků na úhradu nákladů spojených s poskytováním 
školního stravování za jednotlivé vybrané žáky, a to:  

 ve výši finančního normativu za oběd podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o škol-
ním stravování, v případě, že je žákovi prominuta úplata za školní stravování podle § 123 
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání, nebo  

 ve výši rozdílu mezi finančním normativem za oběd podle přílohy č. 2 k vyhlášce o školním 
stravování, a výší stanovené úplaty za školní stravování, v případě, že je žákovi snížena 
úplata za školní stravování podle § 123 odst. 4 školského zákona.  

 
2. Na základě navázané spolupráce mezi NNO a základními školami nebo školními jídelnami 

na vybraném území bude poskytnutá dotace využita na úhradu nákladů ve výši finančního 
normativu žákům, kteří splní kritéria stanovená tímto vyhlášením a specifikovaná v popisu 
projektu NNO. NNO dále zajistí nezbytnou administraci spojenou s činností podle odstavce 
1 a průběžné sledování a vyhodnocení dopadu podpory školního stravování podpořených 
žáků na řádný průběh plnění povinné školní docházky těchto žáků způsobem popsaným v 
žádosti o poskytnutí dotace. 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/technologie---vyzva-vii--233704/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/technologie---vyzva-vii--233704/


4 

 

3. NNO může dotaci použít na úhradu mzdových nákladů v případě, že na zajištění a realizaci 
projektu se bude podílet zaměstnanec organizace a jeho činnost bude přímo spojená s 
průběžným sledováním a vyhodnocením dopadu podpory školního stravování podpořených 
žáků na řádný průběh plnění povinné školní docházky těchto žáků v období leden – srpen 
školního roku 2017/2018 a dále v období září – prosinec školního roku 2018/2019, a to 
způsobem popsaným v žádosti o poskytnutí dotace. Pracovní úvazek tohoto zaměstnance 
však musí být maximálně ve výši poloviny plného úvazku. 

 
Více informací: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-pro-nestatni-neziskove-

organizace-k-podpore-1-1 

 

Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 

Oprávněný žadatel: 
 
 kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost zařízení bez 

ohledu na její právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným celkem, dobro-
volným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tato zařízení,  

 právnická osoba vykonávající činnost zařízení, které bylo zřízeno registrovanou církví nebo 
náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 
církevní školy, bez ohledu na jeho právní formu,  

 právnická osoba vykonávající činnost zařízení, které bylo zřízeno ministerstvem, bez ohledu 
na její právní formu,  

 činnost pracovníků podpořených z programu musí být v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve 
znění pozdějších předpisů,  

 postup pro stanovení výše podpořeného úvazku (pro účely výpočtu přidělených finančních 
prostředků pro jednotlivá zařízení) je uveden v příloze č. 1 až 2 tohoto programu. Skutečná 
výše podpořeného úvazku v konkrétním zařízení se může lišit v závislosti na zařazení pra-
covníka do platové třídy a stupně.  

 

Základní vymezení a cíle programu: 

Účelem rozvojového programu je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 
16 školského zákona, a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení všech zřizovatelů 
zapsaných do školského rejstříku, podle pravidel stanovených dále v tomto programu. Zařízením se 
rozumí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.  

Navýšení kapacit zařízení bude dosaženo poskytnutím mzdových prostředků na činnost odborných 
pracovníků zařízení, a to včetně zákonných odvodů.  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-pro-nestatni-neziskove-organizace-k-podpore-1-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-pro-nestatni-neziskove-organizace-k-podpore-1-1
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Podmínkou poskytnutí dotace z tohoto programu je bezplatné poskytování standardních poraden-
ských služeb v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování po-
radenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a 
to u zařízení všech zřizovatelů.  

Navýšení kapacit zařízení se realizuje rozšířením pozic o činnost dalšího odborného pracovníka. 
Zařízení samostatně rozhodne o tom, jaké pracovní pozice rozšíří. Prioritou pro naplnění účelu 
tohoto rozvojového programu je navýšení kapacit školských poradenských zařízení, tj. zvýšení po-
čtu pracovníků poskytujících poradenskou službu, nebo navýšením úvazku stávajícího pracovníka v 
souladu se zákoníkem práce. Není-li možné z prokazatelných důvodů zajistit navýšení kapacit zaří-
zení podle věty první, lze finanční prostředky z přidělené dotace použít také na poskytování služeb 
bez navýšení kapacity zařízení, a to v režimu nařízené práce přesčas.  

Program pro rok 2018 navazuje na obdobný program vyhlášený pro rok 2017 (čj. MSMT-
33509/2016). Je určen pro zajištění pozic vytvořených v roce 2017 (v souladu s programem čj. 
MSMT-33509/2017 pro rok 2017) i v roce 2018. Pokud zařízení nevyužilo maximální možné navý-
šení kapacit v roce 2017, lze toto navýšení zajistit v roce 2018 do maximální výše dle pravidel toho-
to programu.  
 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-na-podporu-

navyseni-kapacit-2 

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-na-podporu-navyseni-kapacit-2
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-na-podporu-navyseni-kapacit-2

