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DOTAČNÍ INFO K 2. 6. 2017 

 

Operační program Zaměstnanost 

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. 
město Prahu 
Výzva č. 03_17_077 
  

PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP 1.2: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a karierní 
postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 
SC: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 
 
Alokace: 265 000 000  CZK 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
 školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností) 
 obchodní korporace 
 státní podniky 
 NNO 
 OSVČ 
 kraje 
 organizace zřizované kraji 
 obce 
 organizace zřizované obcemi 
 dobrovolné svazky obcí 

 
Příjem žádostí od   29. 5. 2017 
Podání žádosti do   29. 9. 2017 
 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
 

Typ organizace-Méně rozvinuté regiony EU podíl Státní rozpočet Příjemce 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských 
zařízení (zapsané ve školském rejstříku) 

85% 10% 5% 

Kraje, obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), dobrovol-
né svazky obcí 

85% 10% 5% 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěš-
nou činnost 

85% 15% 0% 

Školy a školská zařízení zřizované ministerstvy dle škol-
ského zákona (č. 561/2004 Sb.) 

85% 15% 0% 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených katego-
riích: Obchodní korporace, státní podniky, OSVČ 

85% 0% 15% 
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Popis podporovaných aktivit: 
Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, 
která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Podpora 
v rámci této výzvy je určena pouze pro podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
 
Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení, či využívají jiných služeb, byly žáky 1. stupně 
základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ). Výzva je zaměřena na posílení služeb zajišťujících péči o 
děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, nikoliv na mimoškolní vzdělávací aktivity. Podporované 
aktivity v rámci této výzvy a podmínky jejich realizace jsou následující: 
 
A. Zařízení péče o děti na 1. stupně základní školy 
B. Příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový) 
C. Doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity 
 
Více informací na: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-077-opz 

 

Moravskoslezský kraj 

Program podnikání v Moravskoslezském kraji 2017  

Jednotlivé dotační tituly  

1. Dotační titul 1: Projektové záměry pro podnikatelské subjekty 
2. Dotační titul 2: Strat-upy 

Vymezení okruhu příjemců: 

1. V rámci DT 1 je oprávněným žadatelem a příjemcem dotace: 
a) právnická osoba, která je malým či středním podnikem se sídlem na území Moravskoslez-

ského kraje 
b) spolek založený a registrovaný ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2002 Sb. ob-

čanského zákoníku v platném znění se sídlem na území Moravskoslezského kraje splňující 
definici klastru. 

Klastrem se v rámci tohoto dotačního titulu rozumí geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných 
podnikatelů, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru 
i podnikatelů v příbuzných oborech, kteří spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se 
doplňují. 

2. V rámci DT 2 je oprávněným žadatelem a příjemcem dotace právnická osoba: 
a) která je mikropodnikem se sídlem na území Moravskoslezského kraje 
b) která k datu podání žádosti není starší 5 let 
c) má uzavřen platný smluvní vztah o poskytování služeb v oblasti rozvoje vlastního podnikání 

s podnikatelským inkubátorem, vědeckotechnickým parkem či podnikatelským a inovačním 
centrem. 

https://www.esfcr.cz/vyzva-077-opz
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Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 

Výše dotace: 
 
Minimální výše dotace není stanovena. 
 
Maximální výše dotace je stanovena: 
u DT 1 250 000 Kč 
u DT 2 300 000 Kč 
 
Cíle a priority programu: 
a) podpora přípravy a vypracování dokumentace projektového záměru, který je v souladu s kraj-
skou RIS3 strategií, a který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do 
relevantní výzvy dotačního programu na národní či evropské úrovni v níže uvedených oblastech: 

 program Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, 

 program Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost, 

 program Spolupráce v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, 

 program TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 
 programy Technologické agentury ČR, 
 výzvy programu Eureka, 
 výzvy programu Horizont 2020. 

b) podpora začínajících podniků při vývoji inovativního podnikatelského záměru. 

Více na: 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-

kraji-2017-92988/ 

 

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 

Vymezení okruhu příjemců:  

- školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizova-
ných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského 
rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž projekt je realizo-
ván na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, 
že výstupy realizovaného projektu budou většinově využity na území Moravskoslezského 
kraje. 

Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 

 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2017-92988/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2017-92988/
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Výše dotace: 
 
Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt je 30 000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt je 70 000 Kč. 
 
Cíle a priority programu: 

- Podpora badatelsky orientovaného vyučování 
- Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu) 
- Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO 
- Propojení standardního edukativního chodu škol s okolním prostředím 

Více na: 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-

pro-skolni-rok-2017-2018-93076/ 

 

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 

 
 Výzva č.2  - Program rozvoje venkova 

 v rámci operace 19.2.1. PRV 2014-2020 

Fiche:     alokace: 

F1  Rozvoj zemědělských 
podniků  

Článek 17, odstavec 
1., písmeno a) – In-
vestice do zeměděl-
ských podniků  

4.753.074,- Kč  

F2  Podpora zpracování 
zemědělské produk-
ce  

Článek 17, odstavec 
1., písmeno b) - Zpra-
cování a uvádění na 
trh zemědělských 
produktů  

2.376.537,- Kč  

F3  Obnova zemědělské 
infrastruktury  

Článek 17, odstavec 
1., písmeno c) Země-
dělská infrastruktura  

1.901.229,- Kč  

F4  Podpora podnikání 
na venkově  

Článek 19, odstavec 
1., písmeno b) - Pod-
pora investic na zalo-
žení nebo rozvoj ne-
zemědělských činnos-
tí  

2.376.537,- Kč  

 
 Termín příjmu žádostí: od 10. do 24. července 2017 do 12:00 hodin 

 Územní vymezení:  
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé mohou předkládat pro-

jekty, které mají místo realizace na území MAS Hlučínsko. Dle Pravidel 19.2.1. (část B, kap 4, bod 1) lze pro-

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2017-2018-93076/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2017-2018-93076/
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jekt realizovat výjimečně i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že pro-

spěch z projektu připadne do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35). 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/prv/prv-vyzvy/prv-vyzva-2-2017/ 

Výzva č. 104 -  Podpora rodin I. - Operační program zaměstnanost 

PO: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

IP: 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
SC: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 01. 07. 2017, 8:00 hodin 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 07. 2017, 12:00 hodin 
 
Finanční alokace výzvy =1.371.500,- CZK 
 
Oprávnění žadatelé: 
 
Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace 
zřizované kraji; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři; 
Školy a školská zařízení; Obchodní korporace; OSVČ 
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: =400.000,- CZK 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: =1.371.500,- CZK 
 
Popis podporovaných aktivit 
Podporované aktivity této výzvy jsou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 
(CLLD) pro území MAS Hlučínsko na období 2014 - 2020. 
Všechny aktivity musí mít jasnou a prokazatelnou vazbu a pozitivní dopad na území MAS 
Hlučínsko. 
 
Podporované aktivity 

 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 
 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-104/ 
 

 
Výzva č. 105 - Podpora zaměstnanosti I. - Operační program zaměstnanost 

PO: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

IP: 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
SC: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 01. 07. 2017, 8:00 hodin 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 07. 2017, 12:00 hodin 
 
Finanční alokace výzvy =2 743 000,- CZK 

 
 
 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/prv/prv-vyzvy/prv-vyzva-2-2017/
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-104/
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Oprávnění žadatelé: 
 

Obchodní korporace; OSVČ; Nestátní neziskové organizace; Obce; Dobrovolné svazky obcí; 
Organizace zřizované obcemi; Místní akční skupina; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy 
a školská zařízení; Poskytovatelé sociálních služeb 
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: =400.000,- CZK 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: =2.743.000,- CZK 
 
 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-105/ 
 

 
Výzva č. 106 - Rozvoj a modernizace sociální služeb I. - Operační program zaměstnanost 

PO: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

IP: 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
SC: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 01. 07. 2017, 8:00 hodin 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 07. 2017, 12:00 hodin 
 
Finanční alokace výzvy =7 543 250- CZK 
 
Oprávnění žadatelé: 
 
Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou v této výzvě oprávněnými žadate-
li Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Pro projekty zaměřené na další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování (aktivita 1.2) jsou v této 
výzvě oprávněnými žadateli Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované ob-
cemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a 
vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, Sociální partneři; Školy a školská zařízení. 
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: =400.000,- CZK 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: =7 543 250,- CZK 
Pro projekty realizované v režimu podpory de minimis je maximální výše celkových způsobilých výdajů pro-
jektu stanovena na výši 200 000 EUR. 
 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-106/ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Výzva č. 108 - Podpora a rozvoj sociálního podnikání I. - Operační program zaměstnanost 

PO: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

IP: 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
SC: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 
 
 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-105/
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-106/
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Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 01. 07. 2017, 8:00 hodin 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 07. 2017, 12:00 hodin 
 
Finanční alokace výzvy =2 057 250- CZK 
 
Oprávnění žadatelé: 
Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ 

 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: =400.000,- CZK 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: =2 057 250,- CZK 
 
Popis podporovaných aktivit 
Podporované aktivity byly vybrány na základě analýzy problémů a potřeb na území MAS Hlučínsko 
a dle navrhovaných strategických, specifických cílů a opatření pro území MAS Hlučínsko, jak jsou 
uvedeny v SCLLD MAS Hlučínsko. 
Všechny aktivity musí mít jasnou a prokazatelnou vazbu a pozitivní dopad na území MAS Hlučínsko. 
 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-108/ 
 

 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-108/

