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DOTAČNÍ INFO K 13. 1. 2016 

 

MPSV - ESF 

Efektivní veřejná správa 

Číslo výzvy: 033  
Výzva platí od: 11. 2. 2016  do:  11. 4 2016  
Investiční priorita:  
4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regi-
onální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy  

 
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 285 000 000 CZK  

 
Datum zahájení příjmu žádostí  11. 2. 2016  
Datum ukončení příjmu žádostí   11. 4. 2016  
 
Příjemci podpory:: 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace z celého území ČR vyjma území hl. m. 
Prahy:  

 obce,  

 kraje,  

 asociace a sdružení obcí a krajů,  

 dobrovolné svazky obcí,  

 příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi - pouze základní složky integrovaného záchranného 
systému 

 

Míra podpory: - dle typu žadatele 

 
Popis podporovaných aktivit:  
Podporované aktivity v části strategického řízení, řízení kvality atd. v této výzvě vycházejí ze Strategického 
rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 případně z jiných strategických do-
kumentů. Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se na inovace ve veřejné 
správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci či jiných strategických dokumentech. 
Aktivity v oblasti vzdělávání vycházejí z individuálních strategických dokumentů jednotlivých obcí.  
K naplnění specifického cíle 4.1.1 Operačního programu Zaměstnanost „Optimalizovat procesy a postupy ve 
veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fun-
gování a snížení administrativní zátěže“ budou podpořeny tyto aktivity: 

 
 Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení 

transparentnosti fungování organizace.  
Součástí projektů zaměřených na všechny výše uvedené aktivity mohou být související vzdělávací akce, 
resp. softwarová řešení, apod. V případě projektů zaměřených na rozvoj metod kvality je žadatel povinen 
doložit jako přílohu žádosti o podporu certifikát či obdobný dokument dokládající implementaci některého 
z nástrojů řízení kvality, který má být dále rozvíjen. Metodu kvality je třeba uplatnit v rámci celé organizace.  
 
K naplnění specifického cíle 4.1.2 Operačního programu Zaměstnanost „Profesionalizovat veřejnou správu 
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v ob-
lasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona“ budou podpořeny tyto aktivity:  
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 Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lid-
ských zdrojů ve veřejné správě.  

 Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě  
 
http://www.esfcr.cz/file/9868/ 
 

OPŽP 

Výzva č. 19 
Energetické úspory 
Podporované prioritní osy: 5. Energetické úspory 
SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
 
Alokace: 3 000 000 000 CZK 
 
Žadatelé:  
kraje, obce a města, svazky obcí, městské částí hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, 
příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zaříze-
ní, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy. 
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Podání žádosti od   1. 12. 2015 
Podání žádosti do   15. 4. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: 

 Zateplení obvodového pláště budovy, 
 Výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 
 Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy 

nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, 
 Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
 Realizace systémů využívajících odpadní teplo, 
 Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 

5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající bio-
masu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.  

 Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV. 

 Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva 
nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající bioma-
su, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace 
systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou ener-
getickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje 
požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva 

 

http://www.esfcr.cz/file/9868/
http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva
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IROP 

IROP - Výzva č. 13 od 30. 11. 2015 do 31. 3. 2016 

 
Revitalizace vybraných památek 
 
PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
IP 6c:  Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 
SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
 
Územní realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 3 000 000 000 Kč, Státní rozpočet – 529 411 765 Kč 

 
Žadatelé: 
Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu katastru nemovitostí) kromě fyzických 
osob nepodnikajících. 
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  30. 11. 2015 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  31. 3. 2016 
 

Typy podporovaných operací: 
 

 Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek 

IROP - Výzva č. 14 – 14. 12. 2015 do 22. 4. 2016 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

PO 2:  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získávání dovedností a 

do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání o odbornou přípravu 

SC 2.4:  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

 

Území realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 
Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nenacházejí sociálně vyloučené lokality 
 
Plánovaná alokace:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 974  596 169 Kč, Státní rozpočet – 171 987 559 Kč 

 Obnova památek  

 Restaurování části památek a mobiliářů 

 Odstraňování přístupových bariér 

 Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 

 Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů 

 Digitalizace památek a mobiliářů 

 Obnova parků a zahrad u souboru památek 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek
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Žadatelé:  

 
- zařízení péče o děti do 3 let  
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání  
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti  
- kraje  
- organizace zřizované kraji  
- organizace zakládané kraji  
- obce  
- organizace zřizované obcemi  
- organizace zakládané obcemi  
- nestátní neziskové organizace  
- církve  
- církevní organizace  
- organizační složky státu  
- příspěvkové organizace organizačních složek státu  
 
Míra podpory: dle typu žadatele 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  14. 12. 2015 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu               22. 4. 2016 
 

Typy podporovaných operací: 
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově 
dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je pro-
kazatelný nedostatek těchto kapacit.  
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani 
 

IROP - Výzva č. 16 od 18. 12. 2015 do 30. 11. 2016 

 

Energetické úspory v bytových domech 
 
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu 
IP 4c: Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení 
SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení  
 
Územní realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 
  
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 350 000 000 Kč, Státní rozpočet – 3 150 000 000 Kč 

 
Žadatelé: 
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. 

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polo-

vina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani
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Míra podpory: dle typu žadatele 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 12. 2015 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  30. 11. 2016 
 

Typy podporovaných operací: 
Energeticky úsporná opatření v bytových domech 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech 

IROP - Výzva č. 18 od 21. 12. 2015 do 29. 4. 2016 

 

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 
 
PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
IP 7c: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou 
hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, 
multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu 
SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Územní realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 488 750 000 Kč, Státní rozpočet – 86  250 000 Kč 

 
Žadatelé: 

Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  21. 12. 2015 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  29. 4. 2016 
 

Typy podporovaných operací: 
 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší 
 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním 
dopravním prostoru pozemních komunikací 
 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-dopravy-a-
cyklodopravy 
 
 
 
 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy 

nebo drážní dopravy podle zákona 

č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti) 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-dopravy-a-cyklodopravy
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-dopravy-a-cyklodopravy
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Moravskoslezský kraj 

Podpora obnovy rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 

Kód programu: RRC/02/2016 

Vymezení okruhu příjemců: 

V rámci dotačního titulu 1 

Žadatelem a příjemcem dotace může být obec s počtem obyvatel do 3000 se sídlem na území   Moravsko-
slezského kraje 
Žadatelem a příjemcem dotace nemohou být městské části a městské obvody.  

V rámci dotačního titulu 2 

Žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu Moravskoslez-
ského kraje (dále jen "svazek obcí"). 

Minimální výše dotace: 
dotační titul 1: 100 000Kč 
dotační titul 2: 50 000Kč 
 
Maximální výše dotace: 
dotační titul 1: 300 000Kč 
dotační titul 2: 100 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  15. 1. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí   1. 2. 2016 
 
účel poskytnutí dotace: 

Dotační titul 1 - investiční dotace 

      1. Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků venkovské         
zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti: 

 radnice, školy, mateřské školy, 

 tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení, 

 zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, 

 obytné budovy, 

 hasičské zbrojnice, požární nádrže, 

 veřejná prostranství, 

 cyklistické, koňské a pěší stezky, 

 veřejné osvětlení 

 veřejný rozhlas. 
     2. Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných   komuni-
kací    (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí 
a příslušenství např.:  

 všechny konstrukční vrstvy komunikací a krajnic, 

 propustky, mostky, 

 lávky pro chodce nebo cyklisty, 
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 příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení, 

 čekárny na zastávkách hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury, 

 chodníky, parkoviště. 

Dotační titul 2 - neinvestiční dotace 

Projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující 
možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního významu - manažeři / poradci venkovských mikroregionů 

Celkový objem finančních prostředků na Program je 20 mil. Kč, na dotační titul 1 je určeno 18 mil. Kč 
z celkového objemu finančních prostředků Programu, na dotační titul 2 jsou určeny 2 mil. Kč z celkového 
objemu finančních prostředků Programu. 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-
venkova-moravskoslezskeho-kraje-2016-rrc-02-2016-61345/ 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 

Vymezení okruhu příjemců: 

Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky / spoluvlastníky rodinných 
domů na území Moravskoslezského kraje. 
 
Maximální výše dotace: 150 000 Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 2. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí   29. 4. 2016 
 
účel poskytnutí dotace: 

Podpora ve formě dotací fyzickým osobám na realizaci dílčího projektu bude poskytována pouze na zdroje 
tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020 (dále jen "OP ŽP"), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění 
i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data. 

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním 
přikládáním za: 

 kotel na pevná paliva 
 tepelné čerpadlo 
 plynový kondenzační kotel 

Předmětem podpory bude dále, doplňkově k výše uvedeným novým zdrojům tepla, i instalace solárně-
termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a "mikro" energetická opatření. 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-kotlikove-dotace-v-
moravskoslezskem-kraji-62222/ 
 

 
 
Petra Tomíčková, 13. 1. 2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2016-rrc-02-2016-61345/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2016-rrc-02-2016-61345/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-kraji-62222/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-kraji-62222/

