DOTAČNÍ INFO K 3. 8. 2018

Národní program Životní prostředí
Výzva č. 3/2018
Prioritní oblast: 7. Inovativní a demonstrační projekty
Podoblast: 7.1 Podpora inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní
prostředí
Podporované aktivity:
7. 1. A Voda
7. 1. B Kvalita ovzduší
7. 1. C Odpady
7. 1. D Energetické úspory a chytrá řešení v energetice
7. 1. E Ochrana přírody a krajiny
Alokace: 100 000 000Kč
Oprávnění žadatelé:
 Obce, kraje a další subjekty definované v čl.3
Podání žádosti od
Podání žádosti do

30. 7. 2018
31. 10. 2018

Cíl Výzvy:
 zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které
je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe
Více informací:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=58

Výzva č. 4/2018
Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence
Podoblast: 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Podporované aktivity:
6.1.A – Environmentální vzdělávání a výchova
6.1.B – Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO
6.1.D – Interpretace přírodního dědictví
Alokace:
Aktivita 6.1.A – 25 mil. Kč
Aktivita 6.1.B – 10 mil. Kč
Aktivita 6.1.D – 5 mil. Kč
Oprávnění žadatelé:
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 Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy s výjimkou
obchodních korporací, organizačních složek státu a politických stran a hnutí.
Podání žádosti od
Podání žádosti do

3. 9. 2018
15. 1. 2019

Cíl Výzvy:
 zlepšení kompetence (znalostí a dovedností) cílových skupin v environmentální oblasti a
v oblasti udržitelného rozvoje
 Stabilizace systému EVVO v České republice prostřednictvím podpory realizace EVVO projektů pro školy a jiné cílové skupiny, podpory systému vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy a podpory aktivit zaměřených na interpretaci přírody
v chráněných oblastech.
Více informací:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=56

Výzva č. 5/2018
Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence
Podoblast: 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Podporované aktivity: 6.1.F – Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení
Alokace: 15 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
 Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy s výjimkou
obchodních korporací, organizačních složek státu a politických stran a hnutí.
Podání žádosti od
Podání žádosti do

25. 7. 2018
1. 10. 2018

Cíl Výzvy: Cílem této výzvy je plošně podpořit realizaci ekologických výukových programů v ČR
 zlepšit kompetence (znalostí a dovedností) cílových skupin v environmentální oblasti a
v oblasti udržitelného rozvoje
 Podpořit realizaci ekologických výukových programů v České republice, se zřetelem na
plošné pokrytí služby ekologických výukových programů pro školy a školky
Více informací:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=57
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Státní fond dopravní infrastruktury
Bezpečnost
Příjemce příspěvku:
Příjemcem příspěvku může být obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či
místní část)
Datum ukončení příjmu žádostí

15. 11. 2018

Účel poskytnutí příspěvku:
V souladu s účelem, pro který se poskytují finanční prostředky z rozpočtu SFDI podle
Pravidel a v souladu s návrhem rozpočtu SFDI na rok 2019, lze poskytnout
finanční prostředky na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti
dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů
Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy
dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího
zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.
Akce musí být v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011-2020.
Akce, pro které lze poskytnout příspěvek
a) opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace – oblast I
b) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – oblast II
Více informací:
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/

Cyklostezky
Příjemce příspěvku:
Příjemcem příspěvku může být obec jako vlastník cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník místní
komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh, organizační složka obce (např. městský obvod,
městská či místní část) nebo svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti.
Dále může být příjemcem kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.
Datum ukončení příjmu žádostí

20. 11. 2018

Účel poskytnutí příspěvku:
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V souladu s účelem, pro který se poskytuje příspěvek z rozpočtu SFDI podle Pravidel a v souladu s
návrhem rozpočtu SFDI na rok 2019, lze příspěvek poskytnout výhradně na:
- výstavbu cyklistické stezky
- opravu cyklistické stezky
- zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III.
třídy
Více informací:
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/

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
Zvýšení zaměstnatelnosti osob s důrazem na dluhové poradenství
OP: OPZ
SC: 1.1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných
Číslo výzvy ŘO: 03_16_045-ITI
Číslo výzvy Nositele ITI: 28
Opatření integrované strategie: 1.1.3 Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních
průmyslových oborů
Celková částka dotace z EU fondu a státního rozpočtu:
Evropský sociální fond – 30 000 000 Kč
Státní rozpočet (max.) – 5 300 000 Kč
Míra podpory z EU fondu a státního rozpočtu:
Organizace
Evropský sociální fond Státní rozpočet (v %)
(v %)
Soukromoprávní
85
15
subjekt vykonávající
veřejně prospěšnou
činnost
 Obecně prospěšná společnost
 Spolek
 Ústav
 Církev a náboženská
společnost
Státní vysoká škola;

85

15

Příjemce/žadatel
(v %)
0

0
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škola a školské zařízení zřízené ministerstvem dle školského zákona č.
561/2004 Sb.
Veřejná vysoká škola
(kromě státní vysoké
školy)
Právnická osoba
vykonávající činnost
škol a školských
zařízení zapsaná ve
školském rejstříku
Obec
Příspěvková organizace obce
Dobrovolný svazek
obcí
Ostatní subjekty
neobsažené ve výše
uvedených kategoriích, např.: OSVČ,
obchodní společnosti, veřejné obchodní
společnosti, společnosti s ručením
omezeným, akciové
společnosti atd.

85

10

5

85

10

5

85
85

10
10

5
5

85

10

5

85

0

15

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně
1 rok předcházející datu předložení žádosti:
 obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti,
školy a školská zařízení, obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce),
 dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 vzdělávací a poradenské instituce (právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování
vzdělávacích a poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ–
NACE v kategorii 78 či 85),
 nestátní neziskové organizace (spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; obecně
prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů; ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko-
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ník; církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských
společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
Datum zahájení příjmu projektových záměrů
18. 7. 2018
Datum ukončení příjmu projektových záměrů
31. 8. 2018
Podporované aktivity:
 Poradenské a informační činnosti a programy, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání,
 bilanční a pracovní diagnostika,
 motivační aktivity,
 rekvalifikace,
 rozvoj základních kompetencí,
 podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností,
 zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na nová místa, podpora vytváření pracovních míst,
 podpora flexibilních forem zaměstnání,
 doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce,
 realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Více informací:
https://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzva-c-28-na-predkladani-projektovych-zameru-zvysenizamestnatelnosti-osob-s-durazem-na-dluhove-poradenstvi

OPŽP
Výzva č. 104
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
SC: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Alokace: 800 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
Podporovaná aktivita 3.2.1 – Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků): pouze
veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace
vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
Ostatní aktivity a typové projekty:
 kraje,
 obce,
 dobrovolné svazky obcí,
 organizační složky státu,
 státní podniky,
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 státní organizace,
 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 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 a experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 veřejnoprávní instituce,
 městské části hl. města Prahy,
 příspěvkové organizace,
 vysoké školy, školy a školská zařízení,
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky),
 církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 podnikatelské subjekty,
 obchodní společnosti a družstva,
 fyzické osoby podnikající.
Podání žádosti od
Podání žádosti do

3. 9. 2018
28. 2. 2019

Popis podporovaných aktivit
3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/104-vyzva

Výzva č. 114
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
SC: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Alokace: 500 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
 kraje
 obce
 dobrovolné svazky obcí
 organizační složky státu
 státní podniky
 státní organizace
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 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 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 a experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 veřejnoprávní instituce
 městské části hl. města Prahy
 příspěvkové organizace
 vysoké školy, školy a školská zařízení
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky)
 církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 podnikatelské subjekty
 obchodní společnosti a družstva
 fyzické osoby podnikající
Podání žádosti od
Podání žádosti do

3. 9. 2018
2. 12. 2019

Popis podporovaných aktivit
 Aktivita 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/114-vyzva

Výzva č. 115
PO 4: Ochrana péče o přírodu a krajinu
SC: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Alokace: 119 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
 obce
Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 8. 2018
2. 1. 2020

Popis podporovaných aktivit
 Aktivita 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/115-vyzva
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