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DOTAČNÍ INFO K 20. 4. 2018 

OPŽP 

Výzva č. 97 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
 
Alokace:  250 000 000  CZK 
 
Oprávnění žadatelé:  
 kraje 
 obce 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizační složky státu 
 státní podniky 
 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře, výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 městské části hl. města Prahy 
 příspěvkové organizace 
 vysoké školy 
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky)  
 

Podání žádosti od   2. 5. 2018 
Podání žádosti do   2. 7. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

 Aktivita 1.4.1 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opat-
ření 

 Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných sys-
témů na lokální úrovni, digitální povodňové plány 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/97-vyzva 
 

 

Výzva č. 95 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
 
Alokace:  100 000 000  CZK 
 
Oprávnění žadatelé:  

http://www.opzp.cz/vyzvy/97-vyzva
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 kraje 
 obce  
 dobrovolné svazky obcí 
 Městské části hl. m. Prahy 
 organizační složky státu 
 státní podniky 
 státní organizace 
 příspěvkové organizace 
 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře, výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 vysoké školy a školská zařízení 
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky)  
 církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 

Podání žádosti od   2. 5. 2018 
Podání žádosti do   2. 7. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

 Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bez-
pečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“. 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/95-vyzva 
 

 

ITI OSTRAVSKO 

Dotčené území ITI na území MAS Hlučínsko: 
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Kravaře, Ludgeřovice, Mark-
vartovice, Oldřišov, Služovice, Šilheřovice, Velké Hoštice, Vřesina 
 

 

Školicí střediska 
 
OP: OPPIK 
SC: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP 
Číslo výzvy ŘO: 01_17_177 
Číslo výzvy Nositele ITI: 18 
Opatření integrované strategie: 2.1.2 Zvýšit počet a podpořit růst malých a středních firem 
 
Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 75 000 000 Kč 
Státní rozpočet (max.) – 0Kč 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/95-vyzva
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Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj:  

Organizace Evropský fond pro regionální 
rozvoj 

Malý podnik 50 

Střední podnik 50 

 
Minimální výše dotace na projekt: 500 000Kč 
Maximální výše dotace na projekt: 5. mil. Kč 
 
Oprávnění žadatelé: 

 

Malý a střední podnik, který bude působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury ve vymeze-
ných kategoriích CZ-NACE 
 
Datum zahájení příjmu projektových záměrů       1. 3. 2018 
Datum ukončení příjmu projektových záměrů do poradní skupiny  31. 5. 2018, 31. 7. 2018 vždy 
v 24:00 hod. 
Poslední datum ukončení příjmu projektových záměrů do poradní skupiny: 12. 9. 2018; 24:00 hod 
 

Podporované aktivity: 
 Výstavba nových školicích center 
 Rekonstrukce školicích center, tzn. rekonstrukce budov nebo jejich částí na školicí střediska 
 Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd. 
 Pořízení vzdělávacích programů 

 
Více informací: 
https://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzva-c-18-na-predkladani-projektovych-zameru-skolici-strediska 

 

 

Spolupráce – Klastry  
 
OP: OPPIK 
SC : 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
Číslo výzvy ŘO: 01_17_216, 01_17_217, 01_17_218, 01_17_219 
Číslo výzvy Nositele ITI: 17 
Opatření integrované strategie: 2.3.1 Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků vý-
zkumné a vývojové činnosti 
 
Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 80 000 000 Kč 
Státní rozpočet (max.) – 0Kč 
 
 
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj:  

Organizace aktivita a), kategorie ex-
perimentálního vývoj 

aktivita a) kategorie 
průmyslový výzkum 

Aktivity b - d 

https://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzva-c-18-na-predkladani-projektovych-zameru-skolici-strediska
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Malý podnik 45 70 50 

Střední podnik 35 60 50 

 
 
Oprávnění žadatelé: 

 

Malý a střední podnik, který je účelově zřízeným sdružením podnikatelů spolu s organizacemi pro 
výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů, sta-
novených v části 2 a 12 Výzvy ŘO, a na něž se váží podmínky uvedené v části 4 Výzvy ŘO. 
 
 
Datum zahájení příjmu projektových záměrů       1. 2. 2018 
Datum ukončení příjmu projektových záměrů do poradní skupiny  31. 5. 2018, 31. 7. 2018 vždy 
v 24:00 hod. 
Poslední datum ukončení příjmu projektových záměrů do poradní skupiny: 12. 9. 2018; 24:00 hod 
 

Podporované aktivity: 
a) Kolektivní výzkum 
b) Sdílená infrastruktura 
c) Internacionalizace klastru 
d) Rozvoj klastrové organizace 

 
Více informací: 
https://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzva-c-17-na-predkladani-projektovych-zameru-spoluprace-klastry 

 

 

Seminář k výzvám na infrastrukturu pro školy 

 

Ve středu 9. 5. 2018 proběhne v budově Magistrátu města Ostravy seminář pro žadatele k připra-

vovaným výzvám. 

Seminář je rozdělen podle jednotlivých výzev: 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání   9:00 – 12:00 hod 

Infrastruktura pro základní školy a pro střední školy a vyšší odborné školy 13:00 – 16:00 hod 

 

Z kapacitních důvodů je omezena účast na max. 2 osoby za organizaci. Účast na semináři je bez-

platná. Přihlášení na seminář je možné do 4. 5. 2018 do 10:00 hod. 

 

Více informací: 

https://itiostravsko.cz/cs-cz/o-iti/aktuality/149-seminar-9-5-2018-ke-trem-vyzvam-nositele-a-zs-

iti-na-infrastrukturu-pro-skoly 

 

 

https://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzva-c-17-na-predkladani-projektovych-zameru-spoluprace-klastry
https://itiostravsko.cz/cs-cz/o-iti/aktuality/149-seminar-9-5-2018-ke-trem-vyzvam-nositele-a-zs-iti-na-infrastrukturu-pro-skoly
https://itiostravsko.cz/cs-cz/o-iti/aktuality/149-seminar-9-5-2018-ke-trem-vyzvam-nositele-a-zs-iti-na-infrastrukturu-pro-skoly

