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DOTAČNÍ INFO K 3. 3. 2016 
 
 

MPSV- ESF 

Výzva č. 44 
Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním 
 
PO 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám 
SC 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně 
pracovní síly s požadavky trhu práce 
1.3.2 Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 
 
Typ výzvy: uzavřená výzva 
 
Alokace: 250 000 000  CZK 
 
Oprávněným žadatelem může být: 
Úřad práce České republiky je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad 

práce ČR byl zřízen dnem 1.4.2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně sou-

visejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním 

úřadem. 

 

Míra podpory: - EU 85%/státní rozpočet 15%/žadatel 0% 

 

Příjem žádostí od   1. 3. 2016 
Podání žádosti do   30. 12. 2016 

Popis podporovaných aktivit 

- poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce pro propuště-
né zaměstnance 
- vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končí-
cích svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců. 
- tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním 
- podpora zaměstnávání propouštěných zaměstnanců 
 
http://www.esfcr.cz/vyzva-044-opz 
 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce  

Kód programu: RRC/05/2016 

Vymezení okruhu příjemců: 

http://www.esfcr.cz/vyzva-044-opz
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1. Příjemcem podpory jsou subjekty provozující technické atraktivity nebo technické památky na území 
Moravskoslezského kraje splňující podmínky dotačního titulu 

2. Příjemcem dotace mohou být fyzické osoby, které jsou podnikateli, a právnické osoby, včetně příspěvko-
vých organizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj 

Minimální výše dotace: 30.000Kč 
 
Maximální výše dotace: 
Max. výše dotace na projekt činí 200 000Kč, z toho 100.000Kč na akci 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  30. 3. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí   15. 4. 2016 
 
účel poskytnutí dotace: 
 
Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro 
trávení volného času. Dílčími cíli jsou podpora technických atraktivit zařazených do projektu TECHNO TRASA 
(objekty zařazené do TECHNO TRASY a uvedené na webových stránkách www.technotrasa.cz k datu 
31.1.2016) a podpora technických atraktivit splňujících podmínky zařazení do TECHNO TRASY za účelem 
zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům. Dotační program je účelově určen na podporu letních víkendo-
vých akcí pro děti i dospělé s názvem „FAJNE LÉTO“ , konajících se ve vybraných technických atraktivitách, a 
modernizaci infrastruktury technických atraktivit určené turistům. Důvodem realizace dotačního programu 
je podpořit rozvoj industriálního cestovního ruchu v kraji. 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-
kraji-v-roce-2016-65675/ 
 

 

Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslez-

ského kraje – 1. výzva 

Kód programu: RRC/06/2016 

Vymezení okruhu příjemců: 

Žadatelem o dotaci může být veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 
Projekt musí být realizován a zároveň musí mít dopad na území Moravskoslezského kraje. 
  
Minimální výše dotace: 
100 000Kč 
 
Maximální výše dotace: 
500 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  31. 3. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 5. 2016 
 
Cíle a priority programu: 
1. V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelové neinvestiční dotace veřejným subjektům na 
přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru strategické intervence, který je v souladu 

http://www.technotrasa.cz/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2016-65675/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2016-65675/
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s krajskou RIS3 strategií, a který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do rele-
vantní výzvy dotačního programu na národní či evropské úrovni, případně bude připraven k realizaci ze 
zdrojů identifikovaných jinde, např. z místních rozpočtů či vlastních zdrojů žadatele/příjemce. 
 
2. Hlavním záměrem poskytovatele je prostřednictvím poskytování dotací zajistit systematickou podporu 
budování absorpční kapacity v Moravskoslezském kraji v souladu s potřebami RIS3 strategií na národní i 
krajské úrovni, ale také koordinace přípravy projektových záměrů v kraji 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektovych-zameru-
strategickych-intervenci-ris3-moravskoslezskeho-kraje-_-1--vyzva-65724/ 
 

Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji 

Kód programu: ŠMS/MŠMT 

Vymezení okruhu příjemců: 

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží 
od 6 do 30 let a patří k některému z níže uvedených typů: 

- spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Minimální výše dotace: 
30 000Kč 
Maximální výše dotace: 
100 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 4. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí   8. 4. 2016 
 
Cíle a priority programu: 
Cílem programu je: 
- podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 
- podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni 
- podpořit dialog mladých lidí se zástupci Moravskoslezského kraje 
- vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské zá-
kladny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a mládež v Moravskoslezském kraji 
- navýšit objem finančních prostředků určených na podporu mládeže 
- rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží 
- podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné tole-
ranci a respektu 
Prioritami programu jsou: 
- podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich 
děje, a budou děti a mládež vést k jejich aktivní účasti na společenském dění 
- podpora tvořivosti – podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání 
nových technologií 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-na-krajske-
urovni-v-moravskoslezskem-kraji-65746/ 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektovych-zameru-strategickych-intervenci-ris3-moravskoslezskeho-kraje-_-1--vyzva-65724/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektovych-zameru-strategickych-intervenci-ris3-moravskoslezskeho-kraje-_-1--vyzva-65724/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-na-krajske-urovni-v-moravskoslezskem-kraji-65746/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-na-krajske-urovni-v-moravskoslezskem-kraji-65746/
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Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 

2016/2017 

Kód programu: ŠMS/P 

Vymezení okruhu příjemců: 

- školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem, jejichž projekt je realizován na území Morav-
skoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného pro-
jektu budou využity na území Moravskoslezského kraje 

- neziskové organizace (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby), jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní a indikovaná primární prevence směrova-
ná k dětem a mládeži 

 
 
Minimální výše dotace: 
pro školy a školská zařízení: 20 000Kč 
pro neziskové organizace: 50 000Kč 
 
Maximální výše dotace: 
pro školy a školská zařízení: 80 000Kč 
pro neziskové organizace: 150 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 4. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí   8. 4. 2016 
 
Cíle a priority programu: 
 
a) projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování (určeno pou-
ze pro školy a školská zařízení) 
 
b) Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence 
rizikových projevů chování 
 
c) Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a 
řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-
u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2016-2017-65673/ 
 
 

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 

Kód programu: 1617/E 

Vymezení okruhu příjemců: 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2016-2017-65673/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2016-2017-65673/
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Školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez 
ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem, jejichž projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje 
nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu budou využity na 
území Moravskoslezského kraje 
 
Minimální výše dotace: 
25 000Kč 
 
Maximální výše dotace: 
80 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 4. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí   8. 4. 2016 
 
Cíle a priority programu: 
- Podpora badatelsky orientovaného vyučování 
- Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu) 
- Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO 
- Propojení školního kurikula s okolním světem 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-
vzdelav/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-
2016-2017-65760/ani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2016-2017-65760/ 
 
 

 
 
Petra Tomíčková, 3. 3. 2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-vzdelav/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2016-2017-65760/ani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2016-2017-65760/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-vzdelav/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2016-2017-65760/ani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2016-2017-65760/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-vzdelav/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2016-2017-65760/ani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2016-2017-65760/

