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DOTAČNÍ INFO K 18. 2. 2016 
 

OPŽP 

Výzva č. 34 
 
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
Podporované prioritní osy:1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.3. . Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
 
Alokace: 1 300 000 000 CZK 
 
Příjemci podpory:  
kraje, obce a města, svazky obcí, městské částí hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní 
organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby -podnikající 
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Podání žádosti od   1. 3. 2016 
Podání žádosti do   31. 5. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených 
rozlivů 

- realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity 
koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), 

- zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné prů-
toky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, 

- zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin 
a tůní, 

- umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu 
do volné krajiny). 

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádě-
ní kanalizací do toků 

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených 
lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například: 

- plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž), 
- podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, 
- vsakovací šachty, 
- podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace. 

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně 

- výstavba suchých nádrží (poldrů), 
- vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží. 
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Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Re-
gistru svahových nestabilit“ 

- stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou 
evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“. 

 
http://www.opzp.cz/vyzvy/34-vyzva/prijemci-podpory 
 

 

Výzva č. 35 
 
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
Podporované prioritní osy:1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.4. – Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
 
Alokace: 350 000 000 CZK 
 
Příjemci podpory:  
kraje, obce a města, svazky obcí, městské částí hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, pří-
spěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové orga-
nizace 
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Podání žádosti od   1. 3. 2016 
Podání žádosti do   31. 5. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

- zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, 
- studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s po-

tenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizi-
kem v ČR“ a „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“ (viz www.povis.cz), jako podklad pro ná-
slednou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření. 

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digi-
tální povodňové plány 

- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace 
měřících stanic, 

- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regio-
nální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází 
Povodňového informačního systému. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/35-vyzva 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/34-vyzva/prijemci-podpory
http://www.opzp.cz/vyzvy/35-vyzva
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IROP 

IROP - Výzva č. 21 od 29.2. – 31.7.2016 

 
Muzea 
 
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 – 2 115 000 000 Kč, Státní rozpočet – 373 235 294 Kč 

 
Žadatelé: 
Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu z katastru nemovitostí 
Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: 

- muzeum je zřizováno státem nebo krajem 
- muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013,2014 a 2015 překročila 30 000 

návštěvníků 
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  29. 2. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  31. 7. 2016 
 

Podporované aktivity: 
 

- zvýšení ochrany sbírkových fondů 
- konzervování - restaurování sbírkových předmětů 
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků 
- odstraňování přístupových bariér 
- digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů 
- zabezpečení a osvětlení objektů 
- rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů 
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea 

 

IROP - Výzva č. 22 od 22.2.2016 – 30.6.2016 

Telematika pro veřejnou dopravu 

PO 1: Konkurence schopné, 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 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea
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SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 

Území realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 174 250 000 Kč, Státní rozpočet – 30 750 000 Kč 

  
Žadatelé:  
 Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné 
dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní 
dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Mi-
nisterstvo dopravy 
 
Míra podpory: dle typu žadatele 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  22. 2. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu               30. 6. 2016 
 

Podporované aktivity: 
Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy 
Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastáv-
kách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy 
Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastáv-
kách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních centech 
Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících 
Zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepra-
vě cestujících 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-22-Telematika-pro-verejnou-dopravu 
 
 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 

2016 

Kód programu:  

KSS 1/16 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

KSS 2/16 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav 

KSS 3/16 Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních slu-
žeb, včetně dobrovolníků 

KSS 4/16 Pořízení vozidla 

KSS 5/16 Podpora aktivit poskytovatele sociálních služeb vycházející z opatření uložených inspekcí sociál-
ních služeb 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-22-Telematika-pro-verejnou-dopravu
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Vymezení okruhu příjemců: 

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou v rámci dotačních titulů KSS 1/16, KSS 2/16, KSS 3/16 a KSS 5/16 po-
skytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů zařazení do krajské sítě sociálních služeb, kteří mají ke dni podání žádosti o poskytnutí 
dotace s Moravskoslezským krajem uzavřenu Smlouvu o závazku veřejné služby zahrnující registrovanou 
sociální službu, jíž se týká projekt. 

V rámci dotačního titulu KSS 4/16 jsou oprávněnými žadateli poskytovatelé sociálních služeb registrovaní 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zařazení do krajské sítě 
sociálních služeb, kteří mají ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem uzavřenu 
Smlouvu o závazku veřejné služby zahrnující registrovanou sociální službu, jíž se týká projekt. Dotace bude 
poskytnuta pouze žadatelům s registrovanou sociální službou dle některého z uvedených paragrafů zákona 
o sociálních službách: § 39, § 40, § 41, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 54, § 56, § 57, 
§ 58, § 60a, § 63, § 64, § 65, § 67, § 68 nebo § 70, jimž v roce 2015 nebyla na tuto službu Moravskoslezským 
krajem poskytnuta dotace na pořízení vozidla. 

 

Minimální výše dotace: 
dle typu dotačního titulu 
 
Maximální výše dotace: 
dle typu dotačního titulu 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
18. 3. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí   25. 3. 2016 
 
Cíle a priority programu: 
 
Účelem realizace vyhlášeného dotačního programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociál-
ních služeb poskytovaných v Moravskoslezské kraji, zejména při naplňování cílů a opatření stanovených 
v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních 
služeb) schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26.6.2008 
 
Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Morav-
skoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy. 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-
poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2016-64847/ 
 
 

 
 
Petra Tomíčková, 18. 2. 2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2016-64847/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2016-64847/

