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DOTAČNÍ INFO K 14. 7. 2017 

 

IROP 

Výzva č. 75 
Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionál-
nímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního za-
členění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od insti-
tucionálních ke komunitním službám 
SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 
 

Územní realizace: 
Území celé ČR mimo hl. m. Prahy 
 

Oprávnění žadatelé: 

 příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR 

 kraje 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované kraji 

 organizace zřizované obcemi 

 organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 

 organizace zakládané kraji 

 organizace zakládané obcemi 

 organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

 církevní organizace 

 obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 
předpisů 

 další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 425 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 75 000 000 Kč 

 

Míra podpory:  

1) příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 15% 
 
2) kraje/obce/dobrovolné svazky obcí 
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Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
3) organizace zřizované kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
4) organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace a obchodní společnosti po-
skytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
5) další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  13. 7. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   15. 7. 2020 
 

Podporované aktivity:   
a) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče: 
- Centra duševního zdraví 
- Stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby 
- Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí 
 
b) Vybavení mobilních komunitních týmů 
- Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-
pece-II 
 

 

Operační program Zaměstnanost 

Podpora sociálního podnikání 
Výzva č. 03_17_129 
  

PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 
IP 2.1: Aktivní začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení 
zaměstnatelnosti 
SC 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 
 
Alokace: 150 000 000  CZK 
 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-II
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-II
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Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
a) Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
 
b) Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 
 veřejná obchodní společnost 
 společnost s ručením omezeným 
 akciová společnost 
 evropská společnost 
 evropské hospodářské zájmové sdružení 
 družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

Způsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v příloze č. 2 a č. 3, a to 
v komentáři rozpoznávacího znaku 3 b). V této výzvě jsou mezi oprávněnými žadateli také podnika-
telé v zemědělství podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, kteří podle §2e provozují země-
dělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost. 
c) Nestátní neziskové organizace, a to: 
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech 
 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských spo-

lečnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně 
právní ochranu dětí 

 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník 
 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanský zákoník 
 
Výše uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní činnosti na-
plňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož účelem byly založeny. Svou hospodářskou činnost, spočíva-
jící v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, realizují výhradně jako svou vedlejší činnost. Žada-
tel je k datu podání žádosti min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném rejstříku podle právní 
formy organizace. Veřejně prospěšná činnost vykonávaná v hlavní činnosti včetně doby existence 
žadatele musí být ověřitelná z veřejně dostupných zdrojů, kterými se pro potřeby této výzvy rozu-
mí www.justice.cz a v případě církevních právnických osob registr Ministerstva kultury zveřejněný 
na http://www3.mkcr.cz/cns_internet/. 
 

Příjem žádostí od   30. 6. 2017 
Podání žádosti do   30. 11. 2018 
 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
 
EU: 85% způsobilých výdajů 
Státní rozpočet: 0% způsobilých výdajů 
Žadatel: 15% způsobilých výdajů, příjemce hradí celou národní část spolufinancování z vlastních 
prostředků. Příjemce může na vlastní povinné spolufinancování použít zdroje získané od soukro-
moprávních či veřejnoprávních subjektů a tržby z vlastní podnikatelské činnosti. 
 
Popis podporovaných aktivit: 
a) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik 
b) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální 
podnik 
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Více informací na: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz 
 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 
  

Dotační tituly: 
DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci 
 A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
 B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací 
DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
 
Vymezení příjemce dotace: 
U DT č. 1: 

- Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhu v krajském kole 
soutěže Vesnice roku 2016 nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutě-
že. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

U DT č. 2: 
- obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2016), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 
- Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že 

žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. 
Svazek musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvo-
jový dokument. 

U DT č. 3: 
- Obce do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2016), nikoli např. obcí zřízená právnická oso-

ba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový doku-
ment. 

- Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek musí mít zpracova-
ný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 

U DT č. 4: 
- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2016), nikoli např. zřízená právnická osoba. 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 
- Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že 

žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. 
Svazek musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvo-
jový dokument. 

U DT č. 5: 
- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2016), nikoli např. zřízená právnická osoba. 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
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U DT č. 6: 
- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2017), nikoli např. obcí zřízená právnická oso-

ba, která je zřizovatelem základní školy. Obce musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schvá-
lený strategický rozvojový dokument. 

 
Příjem žádostí od   19. 6. 2017 
Podání žádosti do   18. 8. 2017 
 
Podporované aktivity: 
 

Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  
Budou podporovány akce zaměřené na:  
 obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti 

(např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stav-
by, hřbitovy, drobné stavby apod.),  

 komplexní úpravu veřejných prostranství,  

 obnovu a zřizování veřejné zeleně,  

 rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,  

 přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístě-
ním v soutěži Vesnice roku.  

 
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup budov, technického vybavení apod. 
 
 
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci  

 DT č. 2. A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výbě-
ru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a 
které jsou zaměřené na:  

 úpravu veřejných prostranství,  

 obnovu a zřizování veřejné zeleně,  

 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, brus-
lařské dráhy, naučné stezky apod.).  

 
Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v kraji-
ně/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. 
Součástí místa pasivního odpočinku může být například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, od-
padkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.  
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní hry, míče, šviha-
dla apod.).  
 DT č. 2. B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti  

 
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži, které jsou zaměřené na:  

 interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, společenskou 
a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace, 
výměna oken a dveří apod.).  
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Dotace nebude poskytována na obnovu a údržbu učeben v základních a mateřských školách. Dota-
ce nebude poskytován na obnovu a údržbu učeben určených pro školní družinu.  
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení (např. nábytek, koberce, nástěnné ho-
diny, kuchyňské nádobí včetně drobných spotřebičů apod.). 
 
 

Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova  
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:  
 prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,  

 výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,  

 podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj 
venkova.  

 
Uznatelné náklady jsou ty, které přímo souvisí s realizací akce (občerstvení s limitem 300 Kč /osoba 
/ den, pronájem prostor, techniky, lektorné apod.).  
Náklady na dopravu související s realizací projektu jsou uznatelné max. do 50%.  
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup hardware a software zařízení a příslušenství, na 
ubytování, vstupné, pronájmy kol, koloběžek apod. 
 
 

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci  
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v kata-
strálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se 
zejména o obnovu staveb jako:  
 kaple, kaplička, márnice  

 socha,  

 boží muka, kříž,  

 úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5 m od stavby, 
která je předmětem žádosti).  

 
Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb.  
Dotace nebude poskytován na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod. 
 
 
Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací  
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich 
součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kon-
krétně na:  
 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, par-

kovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;  

 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);  

 jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;  

 dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace:  

 kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrcho-
vých vod z této komunikace,  
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 galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příko-
py a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky.  

 
Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu komu-
nikací).  
Dotace není poskytována na:  
- výstavbu nových místních komunikací,  

- opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků,  

- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,  

- veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače.  
 
Dotační titul č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se 
prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:  
 na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová 

hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,  

 na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.  
 
Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k 
tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedis-
ponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít.  
Dotace není poskytována na:  
- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na 
šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atd.),  

- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvič-
né kozy a koně, trampolíny, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, 
míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).  
 
Více informací na: 
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-
Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017 

 

MŠMT 

Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 
Podprogram 133 D 531 podpora materiálně technické základny sportu – ÚSK, SK a TJ 
 

Žadatel: 
- obec, městská část (včetně městských částí Hlavního města Prahy), obvod statutárního 

města 
- spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost, a to včetně 
pobočného spolku 

  

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
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Datum zahájení příjmu žádostí  

 
30. 6. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   15. 8. 2017 
 

Oblasti výzvy: 
Výzva je rozdělena do dvou oblastí, dle výše požadované dotace: 

- V1 Sport, výše dotace 40 001 – 10 000 000 Kč 
- V2 Sport, výše dotace 10 000 0001 – 20 000 000 Kč 

 
Oblast podpory 

- novostavby včetně samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahá-
jené stavby 

- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb) 
 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-statni-podpory-sportu-2017-2018-investicni 

 

 
 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-statni-podpory-sportu-2017-2018-investicni

