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DOTAČNÍ INFO K 15. 9. 2017 

 

ITI Ostravsko 

Dotčené území ITI na území MAS Hlučínsko: 
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Kravaře, Ludgeřovice, 
Markvartovice, Oldřišov, Služovice, Šilheřovice, Velké Hoštice, Vřesina 
 
 
Sociální podnikání 
 
OP: IROP 
SC IROP: SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního pod-
nikání 
Číslo výzvy ŘO IROP: 63 
Číslo výzvy Nositele ITI: 8 
Číslo výzvy ZS ITI: 5 
Opatření integrované strategie: 1.2.3 Podpora sociálního podnikání 
 
Alokace:  24 400 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé: 

 

 osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
 obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  19. 7. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   31. 10. 2017 
 

Typy podporovaných projektů: 
1. Vznik nového sociálního podniku 
2. Rozšíření podniku 
3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ 
 
http://itiostravsko.cz/cs-cz/5-vyzva-zs-iti-k-predkladani-zadosti-o-podporu-socialni-podnikani 

 

ESPON 2020 

Výzva k předkládání nabídek pro korektury a editační služby 

 

http://itiostravsko.cz/cs-cz/5-vyzva-zs-iti-k-predkladani-zadosti-o-podporu-socialni-podnikani
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Smlouva o poskytování služeb bude zahrnovat korektury a editační úpravy vybraných publikací, 
zpráv a dalších materiálů programu ESPON. 
 
Poskytovatel služeb bude mít dva hlavní úkoly: 
 Korektury textu zahrnující revizi a opravu pravopisu, gramatiky, syntaxe a použité termino-

logie, uplatňování pravopisu a stylu tzv. „Corporate Identity“ programu ESPON a konvencí 
Meziinstitucionálního průvodce EU (EU Interinstitutional Style Guide), kontrolu správnosti a 
konzistence odkazů v celém dokumentu a zajištění konzistentní struktury kapitol a oddílů 
textu. 

 Editační práce zahrnující všechny prvky v korektuře, ale také odkazující na zlepšení struktu-
ry, srozumitelnosti a čitelnosti textu úpravou a/nebo přeskupením textu, odstraněním opa-
kování, odstraněním nejednoznačností, harmonizací různých stylů psaní, zjednodušením 
spletitých vět, přezkoumáním výběru slov a sémantiky, případně navržením přidání, vyma-
zání nebo restrukturalizace celých sekcí tak, aby byly texty sdělnější. 

 

Rozpočet: 

Maximální dostupný rozpočet pro tuto smlouvu je 30 000 EUR bez DPH, ale včetně všech daní, 
náhrad, cestovních nákladů, ubytování a poštovních nákladů. 

Uzávěrka: 

Uzávěrka pro podání nabídek je 10. 10. 2017 v 10 hodin středoevropského času. 

Více informací: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-
2020/Novinky/Vyzva-k-predkladani-nabidek-pro-korektury-a-editacni-sluzby 
 

 

Výzva k předkládání nabídek pro nástroj evropského a makroregionálního územního monitoro-

vání 

Cílem této smlouvy o poskytování služeb je vytvořit evropský a makroregionální územní monitoro-

vací nástroj, který bude průběžně sledovat vývojové trendy a vzorce, které se odehrávají v Evropě, 

v makroregionech, regionech a městech. Tento nástroj by měl podporovat evropské, makroregio-

nální, vnitrostátní a regionální tvůrce politik a další zainteresované strany co do územních informa-

cí, dat, map, grafů, analytických vlastností a krátkých zpráv. 

Rozpočet: 

Maximální dostupný rozpočet pro tuto smlouvu j 675 000 EUR bez DPH, ale včetně všech daní, 

náhrad, cestovních nákladů, ubytování a poštovních nákladů. 

Uzávěrka: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-2020/Novinky/Vyzva-k-predkladani-nabidek-pro-korektury-a-editacni-sluzby
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-2020/Novinky/Vyzva-k-predkladani-nabidek-pro-korektury-a-editacni-sluzby
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Uzávěrka pro podání nabídek je 16. 10. 2017 v 10.30 hodin středoevropského času. 

Více informací na: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-

2020/Novinky/Vyzva-k-predkladani-nabidek-pro-nastroj-evropskeho-a-makroregionalniho 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. 
Program je zaměřen na žáky denního studia 2. a 3. ročníků středních škol oborů vzdělání 
s maturitní zkouškou a 2. ročníků oborů vzdělání s výučním listem - kategorie „H“  a studenty den-
ního studia 1. – 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, pří-
padně studenty 1. – 4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to 
u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia (viz článek XV Programu). SŠ 
a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje. 

Podpora bude probíhat formou poskytnutí účelové neinvestiční dotace podnikatelskému subjektu 
na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně tohoto subjektu na území Mo-
ravskoslezského kraje. 

Dotační program bude také přispívat k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.  

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Žadatelem o dotaci může být podnikatelský subjekt naplňující definici malého a středního podniku 
(dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. 5. 2003) se sídlem nebo provozovnou na území 
Moravskoslezského kraje. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
16. 10. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   3. 11. 2017 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-_-
2--vyzva-97222/ 
 

 

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-2020/Novinky/Vyzva-k-predkladani-nabidek-pro-nastroj-evropskeho-a-makroregionalniho
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-2020/Novinky/Vyzva-k-predkladani-nabidek-pro-nastroj-evropskeho-a-makroregionalniho
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-_-2--vyzva-97222/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-_-2--vyzva-97222/
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Cíle a priority dotačního programu: 
Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních 
služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK. Podporováno bude poskytování sociálních 
služeb, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb. Sociální služby zařazené 
do Krajské základní sítě sociálních služeb jsou služby ze strany kraje pověřeny k výkonu služby 
v obecném hospodářském zájmu formou uzavření "Smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon" (pověření). 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Oprávněným žadatelem o dotaci je poskytovatel sociální služby, který je zapsán v registru poskyto-
vatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách). 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
16. 10. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   6. 11. 2017 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-
rok-2018-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-97165/ 
 

 

Ministerstvo kultury 

Konkurz Ministerstva kultury na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit 

spolků v roce 2018 

Žadatel: 

Přihlášky do konkurzu mohou posílat spolky, které jsou zapsané ve veřejném spolkovém rejstříku 

vedeném soudy a které na území ČR vyvíjejí činnost v oblasti náboženské a nábožensko-kulturní. 

Předmět projektů: 

Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na pout-

ních místech) nebo činnosti (např. koncertní či přednáškové cykly, pravidelná setkání duchovně-

kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou 

činností registrovaných církví a náboženských společností. 

Vzhledem k omezené výši finančních prostředků budou preferovány projekty s nadregionální a 

celostátní působností určené široké veřejnosti, dále pak akce spojené s významnými výročími.  

Preferovány budou akce tzv. živé kultury před odbornými publikacemi, informačními věstníky, ča-

sopisy, apod. V rámci grantu nejsou podporovány aktivity čistě vzdělávacího charakteru. 

Dotace se poskytují pouze na akce neinvestiční povahy. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-rok-2018-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-97165/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-rok-2018-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-97165/
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Přihlášky do konkurzu - nejpozději do 20. 10. 2017 

Více informací: 

https://www.mkcr.cz/konkurz-na-podporu-rozvoje-nabozenskych-a-nabozensko-kulturnich-

aktivit-spolku-v-roce-2018-1701.html 

 

Konkurz Ministerstva kultury na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských 

společností v roce 2018 

Žadatel: 

Konkurz je určen na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností, 

které jsou registrované v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a po-

stavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a nábo-

ženských společnostech), v platném znění. 

Předmět projektů: 

Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na pout-

ních místech) nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charak-

teru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrova-

ných církví a náboženských společností. 

Vzhledem k omezené výši finančních prostředků budou preferovány projekty s nadregionální a 

celostátní působností určené široké veřejnosti, dále pak akce spojené s významnými výročími. Pre-

ferovány budou akce tzv. živé kultury před odbornými publikacemi, informačními věstníky, časopi-

sy, apod.  

V rámci grantu nejsou podporovány aktivity čistě vzdělávacího charakteru. 

Dotace se poskytují pouze na akce neinvestiční povahy. 

Přihlášky do konkurzu - nejpozději do 20. 10. 2017 

Více informací: 

https://www.mkcr.cz/konkurz-na-podporu-vyznamnych-kulturnich-aktivit-cirkvi-a-nabozenskych-

spolecnosti-v-roce-2018-1700.html 

Podpora tradiční lidové kultury 

Výběrové řízení se vyhlašuje ve dvou samostatných kategoriích: 

Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty plní úkoly Koncepce účinnější péče 

o tradiční lidovou kulturu. 

https://www.mkcr.cz/konkurz-na-podporu-rozvoje-nabozenskych-a-nabozensko-kulturnich-aktivit-spolku-v-roce-2018-1701.html
https://www.mkcr.cz/konkurz-na-podporu-rozvoje-nabozenskych-a-nabozensko-kulturnich-aktivit-spolku-v-roce-2018-1701.html
https://www.mkcr.cz/konkurz-na-podporu-vyznamnych-kulturnich-aktivit-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-v-roce-2018-1700.html
https://www.mkcr.cz/konkurz-na-podporu-vyznamnych-kulturnich-aktivit-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-v-roce-2018-1700.html
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Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, 

pověřená krajskými úřady na základě usnesení vlády č. 571/2003, Nositele tradice lidových řeme-

sel a pro předkladatele projektů zaměřených na podporu a uchování statků zapsaných do Seznamu 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR  

Kategorie A 

Projekty mohou být zaměřeny na následující aktivity: 

 dokumentace, identifikace a prezentace projevů tradiční lidové kultury 
 zpravodajská a sběratelská činnost, zpracování záznamů, výzkumná činnost (nejedná se 

o podporu projektů ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) 

 shromažďování dokladů o projevech tradiční lidové kultury pro databáze 
 dokumentace a záznamy tradičních technologií  
 popularizace a prezentace shromážděných dokladů, výstavní činnost, předvádění technolo-

gií lidových řemesel  
 podpora výjimečných edičních počinů 

 

Určení výběrového dotačního řízení 

fyzické osoby podnikající i nepodnikající, právnické osoby - vyjma státních příspěvkových 
organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury, registrované nebo založené do 31. 12. 2016  

Kategorie B 

Projekty Nositelů tradice lidových řemesel oceněných Ministerstvem kultury v letech 2001 – 2016 

na základě nařízení vlády č. 5/2003, o oceňování v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kul-

tury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006, mohou být zaměřeny na následující aktivity: 

 podpora prezentace řemesel 
 podpora uchování ohrožených řemesel 
 podpora předávání řemeslných dovedností a znalostí 

 

Projekty fyzických a právnických osob na podporu a uchování nemateriálních statků tradiční lidové 

kultury zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, vyjma státních 

příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury.  

Uzávěrka výběrového dotačního řízení – 19. 9. 2017 

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html 

 

 

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html
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Státní fond kultury ČR 

Příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků bude obnoven ke dni 2. 10. 2017, a to pro pro-

jekty s realizací v roce 2018.  

Prvních 14 dnů (tj. do 16. 10.) se výjimečně budou přijímat žádosti s termínem realizace projektu 

do 1. 1. 2018. Po uplynutí této lhůty se budou přijímat žádosti opět minimálně čtyři měsíce před 

zahájením projektu. Lhůta čtyř měsíců se počítá ode dne předání žádosti k poštovní přepravě či 

osobní podání na podatelnu Ministerstva kultury. 

Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně. 

Více informací: 

https://www.mkcr.cz/informace-pro-zadatele-o-dotaci-553.html 

 

OPŽP 

Výzva č. 71 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění od povrchových i podzemních vod z komunálních 
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemích vod 
 
Alokace:  2 050 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Příspěvkové organizace 

 Obchodní společnosti ovládané z více jak 50% obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjek-
ty 

 
Podání žádosti od   16. 10. 2017 
Podání žádosti do   18. 1. 2018 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních 
vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a 
intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních 
vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány) 

 aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/71-vyzva 

https://www.mkcr.cz/informace-pro-zadatele-o-dotaci-553.html
http://www.opzp.cz/vyzvy/71-vyzva
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Výzva č. 72 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění od povrchových i podzemních vod z komunálních 
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemích vod 
 
Alokace:  50 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Obchodní společnosti ovládané z více jak 50% obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjek-
ty 

 
Podání žádosti od   16. 10. 2017 
Podání žádosti do   18. 1. 2018 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Aktivita 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace 
vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do 
těchto nádrží. 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené zejména na: 

 opatření na stávajících čistírnách odpadních vod k dodatečnému odstraňování fosforu; 
 realizaci záchytných nádrží na jednotných kanalizacích; 
 sedimentační nádrže na přítocích do nádrží; 
 biologická nebo technická opatření realizovaná ve vodních nádržích nebo jiná opatření ob-

sažená v plánech povodí směřující k dosažení cílů směrnice 2000/60/ES, o vodní politice. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/72-vyzva 
 

Výzva č. 73 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 
 
Alokace:  1 600 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

http://www.opzp.cz/vyzvy/72-vyzva
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 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Příspěvkové organizace 

 Obchodní společnosti ovládané z více jak 50% obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjek-
ty 

 
Podání žádosti od   16. 10. 2017 
Podání žádosti do   18. 1. 2018 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 aktivita 1.2.1 výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody 
včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vo-
dy v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě 

 aktivita 1.2.2 výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejí-
cích objektů sloužících veřejné potřebě 

http://www.opzp.cz/vyzvy/73-vyzva 
 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/73-vyzva

