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DOTAČNÍ INFO K 16. 2. 2017 

 

SZIF 

4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 -2020 

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. dubna 2017 8:00 do 24. dubna 2017 13:00. 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací před-

běžně stanoven následovně: 

Operace Alokace 

1.1.1 Vzdělávací akce 30 500 000 

1.2.1 Informační akce 18 500 000 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 81 171 000 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 287 762 000 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 372 500 000 

6.4.2 Podpora agroturistiky 200 000 000 

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 140 500 500 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 26 936 165 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 23 884 615 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 316 744 019 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 72 000 000 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zeměděl-

ské výrobě 

81 000 000 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodava-

telských řetězců a místních trhů 

60 920 500 

 

http://www.szif.cz/cs/prv2014-aktuality 

 

 

 

 

 

http://www.szif.cz/cs/prv2014-aktuality
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PGRLF  

5. kolo příjmu žádostí v rámci programu Úvěry na nákup půdy 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. by rád informoval své klienty, že od 1. 3. 2017 
otevře 5. kolo příjmu žádostí v rámci programu Úvěry na nákup půdy. Pravidla programu prošla 
některými úpravami, z nichž nejdůležitější jsou: navýšení jednotkové kupní ceny na 35 Kč/m², pro-
dloužení doby splatnosti úvěru až na 25 let, úprava podmínek pro uvolnění čerpání úvěru, zpří-
stupnění programu začínajícím zemědělcům a dále byly blíže specifikovány požadované přílohy k 
žádosti. 

https://www.pgrlf.cz/ 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva II programu podpory Spolupráce – Technologické platformy 
 
Prioritní osa: PO-1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 
Investiční priorita: 1b dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
Specifický cíl 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
 
Vymezení příjemců podpory: 
a) je právnickou osobou ve smyslu § 118 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plat-
ném znění, jde-li o účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření 
znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v 
části 2 a 12 Výzvy. Příjemce musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních 
činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. 
 
Typy podporovaných právních forem: 
Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Nadace, 
Nadační fond, Akciová společnost, Obecně prospěšná společnost, Ústav, Družstvo, Státní podnik, 
Národní podnik, Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, Státní příspěv-
ková organizace ze zákona, Státní příspěvková organizace ostatní, Veřejnoprávní instituce, Od-
štěpný závod zahraniční právnické osoby, Organizační složka zahraničního nadačního fondu, Orga-
nizační složka zahraniční nadace, Odštěpný závod, Vysoká škola (veřejná, státní), Školská právnická 
osoba, Veřejná výzkumná instituce, Spolek, Pobočný spolek, Komora (hospodářská, agrární), Zá-
jmové sdružení právnických osob, Dobrovolný svazek obcí, Obec, Kraj, Zahraniční spolek, Meziná-
rodní nevládní organizace, Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, Evropské hos-
podářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Zahraniční po-
bočný spolek 
 
b) Předmět činnosti příjemce upravený ve stanovách či zakladatelské smlouvě musí dále zahrnovat 
ustavení a činnosti technologické platformy v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. 
června 2004 týkající se vytvoření technologických platforem, publikované v COM(2004) 353 final, 
a v souladu s iniciativou Unie inovací v rámci strategie Evropa 2020.6 
 
c) Hlavní, resp. řídící orgán sdružení, by měl být zřízen na základě reprezentativního přístupu (např. 
valná hromada všech členů) – zejména musí respektovat povinné složení TP. V tomto orgánu by 

https://www.pgrlf.cz/
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všichni členové měli mít rovný počet hlasů s ohledem na transparentnost sdružení (tj. výše 
hlasovacích práv by se neměla odvozovat od výše finančního příspěvku na provoz a plnění cílů 
TP). Výše finančních příspěvků na provoz a plnění cílů TP může být diferencována na základě 
stanov/zakladatelské smlouvy příp. rozhodnutí příslušného orgánu sdružení za předpokladu, že 
tímto nedojde k diskriminaci stávajících ani nových členů. 
 
d) V případě již existujícího subjektu (např. svaz, asociace, komora), kdy změna stanov, resp. 
zakladatelské smlouvy, nepřipadá v úvahu, mohou být výše uvedené činnosti TP, „orgány TP“ 
(kontaktní a manažerští zástupci sdružení apod.) a jejich kompetence a pravidla hospodaření TP 
konkrétně specifikovány ve smlouvě (např. smlouva o společnosti podle § 2716 a násl. 
občanského zákoníku), kterou mezi sebou uzavřou členové Technologické platformy. Většina 
členů takto založené Technologické platformy musí být i členem již existujícího subjektu (např. 
svaz, asociace, komora), resp. s tímto subjektem spolupracovat na základě dohod o spolupráci, 
partnerských smluv a jiné. Vzhledem k tomu, že tato Technologická platforma nebude mít právní 
subjektivitu a nebude přímo žadatelem, musí si v rámci této nebo jiné smlouvy vypořádat vztahy 
se subjektem žadatele, a to minimálně v rozsahu uvedeném výše pro nově založené subjekty 
(resp. subjekty, které si stanovy/zakl. smlouvu upraví). Tj. zejména jakým způsobem budou 
zástupci Technologické platformy participovat na schvalování, proplácení a vykazování výdajů, 
jakým způsobem bude TP získávat povinné spolufinancování (např. ze zdrojů svazu či komory, ze 
zvláštních příspěvků signatářů smlouvy zakládající TP apod.). 
 
e) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém 
z členských států EU; žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bude muset mít 
v České republice založenou provozovnu nebo pobočku; 
 
f) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi svého 
sídla, popř. v zemi sídla své pobočky7 a vůči poskytovatelům podpory z projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda 
o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, 
 
f) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, 
 
g) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na 
rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem; 
 

Alokace Výzvy: 60 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   1. 3. 2017 
Podání žádosti do   1. 6. 2017 
 
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2017/spoluprace---technologicke-platformy---ii--vyzva--225841/ 

 

 

 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/spoluprace---technologicke-platformy---ii--vyzva--225841/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/spoluprace---technologicke-platformy---ii--vyzva--225841/
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Moravskoslezský kraj 

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání 

příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017 

KPVP 1/17 Podpora zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem 
na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí 

Vymezení okruhu příjemců: 
Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby. 

KPVP 2/17 Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním 

Vymezení okruhu příjemců: 
Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby. 

KPVP 3/17 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Vymezení okruhu příjemců: 
Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, společnosti s ručením 

omezeným, akciové společnosti, fyzické osoby podnikající jako OSVČ, výrobní družstva invalidů. 

KPVP 4/17 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní 
pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením 

Vymezení okruhu příjemců: 
Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, společnosti s ručením 

omezeným, akciové společnosti, fyzické osoby podnikající jako OSVČ, výrobní družstva invalidů 

 

KPVP 5/17 Podpora specializované dopravy 

Vymezení okruhu příjemců: 
Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby. 

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
28. 2. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   8. 3. 2017 
 

  
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-

krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2017-

87591/ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2017-87591/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2017-87591/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2017-87591/
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla 

 

Dotační tituly: 
a) Otevřený dotační titul – je určen pro fyzické osoby, které budou předkládat novou žádost o 

poskytnutí dotace na výměnu zdroje tepla dle podmínek tohoto dotačního programu 
b) Uzavřený dotační titul – je určen pro fyzické osoby, které předložily žádost o poskytnutí 

dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 
18. 12. 2015 a jejichž žádosti nebyly podpořeny z důvodu vyčerpání finančních prostředků 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky ro-
dinných domů/bytových jednotek na území Moravskoslezského kraje 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 3. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   31. 3. 2017 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-kraji-ii---kotle-na-

biomasu-a-tepelna-cerpadla-87616/ 

 

Nadace Život umělce 

 
Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků 
 
Správní rada Nadace Život umělce vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních pří-
spěvků (využitelné na projekty konané v r. 2017) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže 
a festivaly. 
 
Výzva je vyhlášena od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017. 
 
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-4/ 

 

 

Státní fond Životního prostředí 

Výzva č. 2/2017 
 
PO 7: Inovativní a demonstrační projekty 
Podoblast podpory 7.1: Podpora inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na 
životní prostředí 
Podporované aktivity: 
1.1.A Voda 
7.1.B Kvalita ovzduší 
7.1.C  Odpady 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-kraji-ii---kotle-na-biomasu-a-tepelna-cerpadla-87616/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-kraji-ii---kotle-na-biomasu-a-tepelna-cerpadla-87616/
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-4/
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7.1.D Energetické úspory a chytrá řešení v energetice 
 
Plánovaná alokace:  100 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

 Územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy;  

 Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace;  

 Svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění);  

 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;  

 Obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěš-
ných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
obecně prospěšné společnosti vzniklé podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy 
občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech založené městem nebo krajem;  

 Spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, v aktuálním znění nebo dle §54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;  

 Veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění;  

 Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dal-
ších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;  

 Akciové společnosti vlastněné více než 50 procenty obcí či krajem;  

 Společnosti s ručením omezeným vlastněné více než 50 procenty obcí či krajem.  
 
 
Datum zahájení příjmu projektových fiší  13. 2. 2017 
Datum ukončení příjmu projektových fiší   30. 6. 2017 
 

Cíl Výzvy: 
Zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné ná-
sledně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/866/k-vyzve-2-2017/ 

 

MŠMT 

Evropská jazyková cena Label 2017 

MŠMT upozorňuje na výzvu k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti jazy-
kového vzdělávání v rámci programu Evropská jazyková cena Label 2017.     

https://www.sfzp.cz/sekce/866/k-vyzve-2-2017/
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Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového 
vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových akti-
vit do jazykové výuky.  
Podrobné informace včetně termínů a přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách progra-
mu: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/.  
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Mezinárodní Visegrádský fond 

Cílem fondu je usnadnit a podporovat rozvoj užší spolupráce mezi zeměmi V4 (a zemí V4 s jinými 
zeměmi, zejména, ale ne výlučně, mimo EU, s členskými státy ve východní Evropě, se západním 
Balkánem a jižním Kavkazem) pomocí grantů podporujících společné kulturní, vědecké a vzdělávací 
projekty, výměny mládeže, přeshraniční projekty a propagaci cestovního ruchu.  

Malé granty  

V rámci programu Malých grantů je udělovaná částka 540 000 Euro. Termíny pro podávání žádostí 
jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince. Maximální částka udělovaná jednomu 
projektu v rámci programu Malých grantů je 5 000 Euro. Finanční příspěvek Fondu může dosaho-
vat maximálně 70 % celkových nákladů na projekt, včetně in-kind příspěvku žadatele nebo in-kind 
příspěvku dalších subjektů. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 6 měsíců. Většina 
příjemců jsou nevládní organizace (NNO), obce a školy nebo jiné veřejné instituce.  

Standardní granty   

U programu Malých grantů je rozdělována částka 2 200 000 Euro. Termíny pro podávání žádostí 
jsou každoročně 15. března, 15. září. Minimální částka udělovaná jednomu projektu v rámci pro-
gramu Standardních grantů je 5 001 Euro a výše. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maxi-
málně 70 % celkových nákladů na projekt, včetně in kind příspěvku žadatele, nebo in kind příspěv-
ku dalších subjektů. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 12 měsíců.  

Obecné informace  

V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblas-
tech:  

1. kulturní spolupráce (např. festivaly),  
2. vědecká výměna a výzkum (např. konference, výzkum, publikace),  
3. školství (např. semináře, letní školy),  
4. výměny mladých (např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež),  
5. přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50 km od hranic)  
6. podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy).  

Projekty lze spojit s dalšími oblastmi aktivit (např. životního prostředí, sociálních záležitostí, sportu 
a volného času, médií atd.). Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50 % celkových 
nákladů na projekt. Celkové náklady zahrnují také vlastní příspěvky žadatele v naturáliích (nepe-
něžní přípěvky, kterým se může dát peněžní hodnota, např. vlastní auto, prostory, provozní nákla-
dy), případně příspěvky v naturáliích přijaté od jiného spolufinancujícího subjektu.  

http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/
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Při financování projektů z Fondu se upřednostňují ty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. 
Fond nepodpoří projekty, na nichž participují méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti 
přeshraniční spolupráce (v přeshraničných projektech postačuje účast dvou zemí V4).  

www.visegradfund.org. 
tel.: +421 259 203 811 / +421 259 203 802                                       e-mail: evisegrad-
fund@visegradfund.org (visegradfund@visegradfund.org)  

http://www.msmt.cz/mladez/mezinarodni-visegradsky-fond 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE217 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 15. února 2017 vyhlašuje podle zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-
EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.  
Uzávěrka soutěžní lhůty je 5. dubna 2017.  
   
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-2-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-

lte217 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Státní podpora sportu na období 2017-2019 

Vyhlášení státní podpory na období 2017-2019 (neinvestiční dotace)  
Vyhlášení státní podpory s termíny pro předkládání žádostí v jednotlivých kolech v průběhu let 
2016/2019: 
  první (základní) kolo  - předkládání žádostí             do 30. listopadu 2016, 2017, 2018  
-          druhé kolo                  - předkládání žádostí             do 30. června 2017, 2018, 2019  
-          třetí kolo                     - předkládání žádostí             do 30. září 2017, 2018, 2019  
 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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