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DOTAČNÍ INFO K 18. 8. 2017 

 

Státní fond Životního prostředí 

Výzva č. 13/2017 
 
PO 6: Environmentální prevence 
Podoblast 6.1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Podporované aktivity: 6.1.F – Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových pro-
gramů a školení 
 
Plánovaná alokace:  40 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

 mateřské školy 
 lesní mateřské školy 
 základní školy 
 poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  4. 9. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   30. 11. 2017 
 

Cíl Výzvy: 
Zlepšení znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednic-
tvím ozdravných pobytů. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/890/k-vyzve-13-2017/ 

 

Ministerstvo zemědělství 

Semináře „5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2017-2020“ 

Místo Adresa Datum a čas zahájení 

České Budějovice Výstaviště České Budějovice, 

Husova 523, České Budějovice 

25. 8. 2017 od 14.00 hod 

Olomouc Slovanský dům, Hynaisova 11, 

Olomouc 

7. 9. 2017 od 10.00 hod 

Praha Těšnov 65/17, Praha 1 12. 9. 2017 od 10.00 hod 

 

https://www.sfzp.cz/sekce/890/k-vyzve-13-2017/
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Více informací na: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-

2014/aktuality/seminare-5-kolo-prijmu-zadosti-z.html 

 

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond Životního prostředí 

Dotace Dešťovka 

PO 1: Voda 
Podoblast 1.5: Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích 
Podporované aktivity:  
1.5.B Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů 
1.5.C Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů 
 

Oprávnění příjemci podpory: 

Vlastníci a stavebníci obytných domů 

Alokace: 240 000 000 Kč 

Datum zahájení příjmu žádostí   7. 9. 2017  
Datum ukončení příjmu žádostí    do vyčerpání alokace 
 

Cíl programu: 

Motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření 

s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. 

https://www.dotacedestovka.cz/ 

 

IROP 

Výzva č. 76 
Muzea II. 
 

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 hl. m. Prahy 
 

Oprávnění žadatelé: 
Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/seminare-5-kolo-prijmu-zadosti-z.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/seminare-5-kolo-prijmu-zadosti-z.html
https://www.dotacedestovka.cz/
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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 2014, 2015 a 2016, překroči-
la 30 000 návštěvníků. 
 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 900 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 158 823 529 Kč 

 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet: 

- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 15% 
- kraje – 5% 
- organizace zřizované kraji – 5% 
- organizace zakládané kraji – 0% 

 
 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  27. 9. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 1. 2018 
 

Podporované aktivity:   
 Zvýšení ochrany sbírkových fondů 
 Konzervování - restaurování sbírkových předmětů 
 Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků 
 Odstraňování přístupových bariér 
 Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů 
 Zabezpečení osvětlení objektů 
 Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů 
 Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologické-

ho zázemí 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-76-Muzea-II 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva IV programu podpory APLIKACE 
 
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: 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“ 
 
Žadatel: 
 Podnikatelské subjekty 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-76-Muzea-II
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 Organizace pro výzkum a šíření znalostí 
 
Plánovaná alokace výzvy: 1  600 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   3. 8. 2017 
Podání žádosti do   30. 11. 2017 
 
Podporované aktivity: 
 Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2017/aplikace---iv--vyzva--230810/ 
 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/aplikace---iv--vyzva--230810/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/aplikace---iv--vyzva--230810/

