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DOTAČNÍ INFO K 8. 9. 2017 

Státní fond Životního prostředí 

Výzva č. 16/2017 
 
PO 6: Environmentální prevence 
Podoblast 6.1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných 
zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“) 
 
Alokace:  50 000 000 Kč 
a) vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách – 20 
mil. Kč 
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy – 6 mil. Kč 
c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro 
podporu výuky ve venkovním prostředí – 24 mil. Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

 Obce 
 předškolní zařízení – mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin 
 základní školy 
 příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO 
 nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  5. 9. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   31. 1. 2018 
 

Cíl Výzvy: 
Rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším 
využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a 
didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských a základních ško-
lách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateř-
ských škol v rámci školského systému ČR. 
 
https://www.sfzp.cz/sekce/893/k-vyzve-16-2017/ 

Moravskoslezský kraj 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018 

 

Účel a priority dotačního programu: 
Účelem realizace Programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřeb-
nost je vyjádřena v SPRSS MSK, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené 
v SPRSS MSK a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací 
platbě za jeho výkon. Podpořeny budou registrované sociální služby sociální prevence, odborné 

https://www.sfzp.cz/sekce/893/k-vyzve-16-2017/
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sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelské služby a denní stacionáře, které byly podpo-
řeny v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financo-
vaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a na jejichž provoz je zároveň pro rok 2018 poža-
dována dotace z tohoto programu nebo individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální 
prevence 4“. 
 
Poskytnuté NFV mají za cíl podpořit cash flow (peněžní tok) za účelem zajištění plynulého 
a průběžného financování krajské základní sítě sociálních služeb v prvních měsících kalendářního 
roku, do doby poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb 
pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu nebo individuálního projektu 
kraje „Podpora služeb sociální prevence 4“, jež tvoří podstatnou část finančních prostředků ke krytí 
provozních nákladů sociálních služeb v krajské základní síti. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Žádat o NVF je oprávněn poskytovatel sociální služby, který: 

a) je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách) 

b) poskytuje službu sociální prevence, odborné sociální poradenství, osobní asistenci, pečovatel-
skou službu nebo denní stacionář zařazenou do Krajské základní sítě sociálních služeb v Moravsko-
slezském kraji s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. 

c) poskytuje sociální službu sociální prevence, odborné sociální poradenství, osobní asistenci, pe-
čovatelskou službu nebo denní stacionář, která byla podpořena v rámci dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV stát-
ního rozpočtu a na jejíž provoz je zároveň pro rok 2018 požadována dotace z tohoto programu 
nebo dotace v rámci individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 4“, a 

d) splňuje některou z uvedených právních forem: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, 
církevní právnická osoba. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 10. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   9. 10. 2017 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-
vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2018-96539/ 

 

Operační program Zaměstnanost 

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu 
Výzva č. 03_17_073 
  

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 kariérní 
postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2018-96539/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2018-96539/
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SC: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 
 
Alokace: 1 100 000 000  CZK 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
 kraje, obce a jimi zřizované organizace 
 dobrovolné svazky obcí 
 poradenské a vzdělávací instituce 
 veřejné výzkumné instituce 
 nestátní neziskové organizace 
 profesní a podnikatelská sdružení 
 obchodní korporace 
 OSVČ 
 státní podniky 
 právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem 
 školy a školská zařízení 
 vysoké školy 
 OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace 
 sociální partneři 

  
 

Příjem žádostí od   2. 11. 2017 
Podání žádosti do   1. 2. 2018 
 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
 

Typ organizace – Méně rozvinuté regiony EU podíl Státní rozpočet Příjemce 

 organizační složka státu 

 příspěvkové organizace státu 

 státní vysoké školy 

 školy a školská zařízení zřizovaná minister-
stvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.) 

85% 15% 0% 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a škol-
ských zařízení 

85% 10% 5% 

 Kraje 

 Obce 

 Organizační složky krajů a obcí 

 Příspěvkové organizace zřizované kraji a ob-
cemi (s výjimkou škola a školských zařízení) 

 Dobrovolné svazky obcí 

85% 10% 5% 

Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) 
a výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) 

85% 10% 5% 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně pro-
spěšnou činnost: 

 Obecně prospěšné společnosti 

 Spolky 

 Ústavy 

 Církve a náboženské společnosti 

85% 15% 0% 
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 Nadace a nadační fondy 

 Místní akční skupiny 

 Hospodářská komora, Agrární komora 

 Svazy, asociace 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených 
kategoriích 

 Obchodní společnosti 
o veřejná obchodní společnost 
o komanditní společnost 
o společnost s ručením omezeným 
o akciová společnost 
o evropská společnost 
o evropské hospodářské zájmové sdru-

žení 

 Státní podniky 

 Družstva 
o družstvo 
o evropská družstevní společnost 

 OSVČ 

 Profesní komory 

85% 0% 15% 

 
Popis podporovaných aktivit: 
a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské 
skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. 
b) vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování 
služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. 
 
Více informací na: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-073-opz 

Interreg CENTRAL EUROPE 

Národní infoden ke 3. Výzvě Interreg CENTRAL EUROPE 

Celodenní seminář se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2017 na Praze 8, v konferenčním sálu Hotelu 

Alwyn. 

Registrace bude otevřena online 8. 9. 2017 od 13.00 hod. a uzavřena 5. 10. 2017 ve stejném čase. 

Akce se mj. zúčastní tým projektového a finančního manažera ze Společného sekretariátu progra-

mu Interreg CENTRAL EUROPE (se sídlem ve Vídni), kteří přiblíží své zkušenosti a tipy na odpovída-

jící podobu zpracování projektových žádostí ve 3. výzvě. 

Více informací: 

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

spoluprace/Novinky/NARODNI-INFODEN-KE-3-VYZVE-INTERREG-CENTRAL-EUROPE 

https://www.esfcr.cz/vyzva-073-opz
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/NARODNI-INFODEN-KE-3-VYZVE-INTERREG-CENTRAL-EUROPE
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/NARODNI-INFODEN-KE-3-VYZVE-INTERREG-CENTRAL-EUROPE

