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DOTAČNÍ INFO K 7. 11. 2018 

Operační program Zaměstnanost 

Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže 
 
PO:  3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 
IP: 3.1  
SC: 3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematic-
kých oblastech 
 
Alokace:  55 000 000 Kč 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
 Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden 
 Agentury práce 
 Nestátní neziskové organizace/NNO 
 Kraje a obce a jimi zřizované organizace 

  
Míra podpory: 
Typ příjemce dle pravidel spolufinancování Podíl EU Státní 

rozpočet 
Příjemce 

Příspěvkové organizace státu  
Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 
561/2004 Sb.)  
Státní vysoké školy  

90,86% 9,14% 0% 

Kraje  
Obce  
Organizační složky krajů a obcí  
Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských 
zařízení)  
Dobrovolné svazky obcí  

90,86% 4,14% 5% 

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

90,86% 4,14% 5% 

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

90,86% 4,14% 5% 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: 
Obecně prospěšné společnosti  
Spolky  
Ústavy  
Církve a náboženské společnosti  
Nadace a nadační fondy  
Místní akční skupiny  
Hospodářská komora, Agrární komora  
Svazy, asociace  

90,86% 9,14% 0% 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:  
Obchodní společnosti:  

 veřejná obchodní společnost  
 komanditní společnost  
 společnost s ručením omezeným  
 akciová společnost  

90,86% 0% 9,14% 
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 evropská společnost  
 evropské hospodářské zájmové sdružení  

Státní podniky  
Družstva:  

 družstvo  
 evropská družstevní společnost  

OSVČ  
Profesní komory  

 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  8 000 000Kč 

 
Příjem žádostí od   30. 11. 2018 
Podání žádosti do   31. 1. 2019 
 
Popis podporovaných aktivit: 

 

Projekt bude realizován prostřednictvím 3 projektových fází:  
 přípravná fáze;  

 zahraniční stáž;  

 následná fáze.  
 
V rámci přípravné fáze jsou povinnými aktivitami:  
 diagnostika, individuální pohovory a poradenství: výstupem je Profil účastníka projektu me-

zinárodní mobility pro znevýhodněnou mládež, který bude předložen vyhlašovateli výzvy v 
nejbližší předkládané zprávě o realizaci;  

 jazyková příprava;  

 multikulturní trénink;  

 obecné školení finanční gramotnosti.  
 
V rámci fáze zahraniční stáž jsou povinnými aktivitami:  
 odborná praxe: v popisu klíčové aktivity bude uvedena cílová destinace stáže – země EU, 

popř. ESVO, ve kterých bude zahraniční stáž / stáže pro cílovou skupinu probíhat. Během 
zahraniční stáže bude pro cílovou skupinu zajištěn stálý doprovod pro každý běh / turnus, 
spočívající v trvalé přítomnosti minimálně 1 osoby z organizace příjemce nebo českého 
partnera, se znalostí českého jazyka a jazyka cílové země, anebo anglického jazyka;  

 průběžné poradenství a péče o účastníky stáže;  

 doprovodné motivační a integrační aktivity.  
 
V rámci následné fáze jsou povinnými aktivitami:  
 individuální poradenství a koučink;  

 podpora při hledání zaměstnání.  
 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-059-opz 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-059-opz
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Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny 
 
PO:  2 Sociální začleňování s chudobou 
IP: 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní 
účast a zlepšení zaměstnatelnosti 
2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnic-
tví a sociálních služeb obecného zájmu 
SC: 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených 
ve společnosti a na trhu práce 
SC: 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších 
navazujících služeb podporujících sociální začleňování 
 
Alokace:  160 000 000 Kč 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
Kategorie žadatele Definice 

Kraje, obce a jimi zřizované or-
ganizace  
 

Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí:  
 obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-

ní), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s 
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšíře-
nou působností, ve znění pozdějších předpisů,  

 organizace zřizované kraji nebo obcemi působící v oblasti 
práce s dětmi a rodinami.  

 

Nestátní neziskové organizace  
 

Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí subjekty pů-
sobící v oblasti práce s dětmi a rodinami těchto právních forem:  
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve 
znění pozdějších předpisů,  

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 
Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění 
pozdějších předpisů,  

 spolky podle §214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  

 ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník,  

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené 
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

  
Míra podpory: 

EU/státní rozpočet/žadatel 

 pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85%, státní rozpočet 10%, 

žadatel 5% 

 pro NNO: EU 85%, státní rozpočet 15%, žadatel 0% 

 pro školy a školská zařízení: EU 85%, státní rozpočet 15%, žadatel 0% 
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Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  10 000 000Kč 

 
Příjem žádostí od   3. 1. 2019 
Podání žádosti do   15. 3. 2019 
 
Popis podporovaných aktivit: 
 Podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb, postupů a metod práce v oblas-

ti ochrany dětí a rodin 
 Podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny 
 Podpora mezioborové spolupráce  

 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz 

Nová řešení pro tíživé sociální problémy 
 
PO:  3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 
IP: 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 
SC: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických 
oblastech OPZ 
 
Alokace:  50 000 000 Kč 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 

 NNO 
 obce 
 organizace zřizované kraji a obcemi 
 poskytovatelé sociálních služeb 

  
Míra podpory: 

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování Podíl EU Příjemce Státní 
rozpočet 

Obce   
Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi 

90,86% 5% 4,14% 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 
kde hlavním účelem činnosti subjektu není dosahování zisku:  
 Obecně prospěšné společnosti  
 Spolky  
 Ústavy  
 Církve a náboženské společnosti  
 Nadace a nadační fondy  
 Hospodářská komora, Agrární komora  
 Svazy, asociace 

90,86% 40% 9,14% 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích6 :  
Obchodní společnosti: 
 veřejná obchodní společnost  
 komanditní společnost  

90,86% 9,14% 0% 

https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz
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 společnost s ručením omezeným  
 akciová společnost  
 evropská společnost  
 evropské hospodářské zájmové sdružení  

Družstva:  
 družstvo  
 evropská družstevní společnost  

OSVČ  
Profesní komory 

 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  6 000 000Kč 

 
Datum zahájení příjmu předběžných žádostí o podporu 30. 11. 2018 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu   31. 1. 2019 
Datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu 27. 5. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 9. 2019 
 
Popis podporovaných aktivit: 

 

 analýza stávajících služeb, analýza systému poskytování služeb  
 analýza potřeb cílové skupiny (stávající či nové), analýza potřeb přímých pracovníků služby 

a dalších relevantních aktérů  
 vývoj a pilotní testování úpravy služeb  
 vývoj a pilotní testování nové služby  
 rozšíření služby pro nový typ klientů (klienty s odlišnými problémy a potřebami)  
 vyhodnocení fungování služby a jejího přínosu pro cílovou skupinu (evaluace)8  
 rozvoj evaluačních aktivit organizace, vzdělávání v oblasti evaluace organizace, podpora a 

vzdělávání projektového týmu ve specifických znalostech a dovednostech potřebných pro reali-
zaci řešení. 

 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz 

 

Moravskoslezský kraj 

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského 

kraje na rok 2019 

 

Cíle a priority programu: 
 Podpora činností zaměřených na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, 

které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních men-

šin žijících na území kraje, jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz
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Vymezení okruhu příjemců: 
 právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnost-

ních menšin nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze prokázat např. 

výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samo-

správy). Povinnost prokázat skutečnosti dle předchozí věty se nevztahuje na obce. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
3. 12. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   31. 12. 2018 
 
 

Minimální výše dotace: 20 000Kč 

Maximální výše dotace: 80 000Kč 

 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-

mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2019-123525/ 

 

 

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 

 

Cíle a priority programu: 
 
 Podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu na-

kládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, které koncepčně řeší možnosti 
vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod 
z území, případně části území, obce. 

 
Předmětem podpory jsou projekty ukončené nejpozději do 15. 9. 2020, v rámci kterých budou 
pořízeny: 
 studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické posou-

zení řešení, 
 studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické po-

souzení řešení, 
 studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami 

zahrnující technickoekonomické posouzení řešení, 
 hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních a/nebo sráž-

kových vod, nebo 
 jiné dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání se srážkovými ne-

bo odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu územně plánovacích do-
kumentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
 obce na území Moravskoslezského kraje 

 

 
Maximální výše poskytnuté dotace: 400.000 Kč 
  

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2019-123525/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2019-123525/
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Datum zahájení příjmu žádostí  3. 12. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí   1. 1. 2019 

 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--

prip--casti-uzemi--obce-123588/ 

 

 

Drobné vodohospodářské akce 

 

Cíle a priority programu: 
Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení: 

 problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, 
 zásobování obyvatel pitnou vodou, 

za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje. 
Předmětem podpory jsou projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli 
za současného dodržení kritérií uvedených v článku VI odst. 8 těchto podmínek programu, ukon-
čené nejpozději do 15. 9. 2020, a to výstavba, rozšíření nebo rekonstrukce: 

 čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí; v případě nové výstavby kanalizační sí-
tě může být předmětem dotace pouze kanalizace splašková, 

 vodovodních sítí a vodárenských objektů, 
 vodohospodářské infrastruktury uvedené pod písm. a) a b) v tomto odstavci reali-

zované současně v jedné lokalitě. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
 obce s počtem obyvatel do 2000 
 obce s počtem obyvatel od 2001 do 5000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod 

nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
3. 12. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   11. 1. 2019 
 
 

Maximální výše poskytnuté dotace: 5 000.000 Kč 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/drobne-vodohospodarske-akce-123567/ 

 

 

Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady 

 

Cíle a priority programu: 
Podpořit navržení opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů 
a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026, a přispění tak k plnění cílů plánů 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-123588/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-123588/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/drobne-vodohospodarske-akce-123567/
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odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a České republiky, Programu předcházení 
vzniku odpadů České republiky a směrnic Evropské unie. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
 obce na území Moravskoslezského kraje 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 1. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   1. 3. 2019 
 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-studie-pro-optimalizaci-obecnich-

systemu-nakladani-s-odpady-123582/ 

 

MŠMT 

Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

 

Alokace:  500 000 000 Kč 
 

Aktivita č. 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů 

Aktivita č. 3 Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci 

s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry 

Aktivita č. 4 Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol 

Aktivita č. 5 Šíření příkladů dobré praxe škol 

 

Oprávněný žadatel: 

Aktivita č. 2 

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

nezřizované organizačními složkami státu.  

 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku 
zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona1.  

 Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a dopl-
nění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) 
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) vyjma PO OSS nezři-
zovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 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 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-studie-pro-optimalizaci-obecnich-systemu-nakladani-s-odpady-123582/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-studie-pro-optimalizaci-obecnich-systemu-nakladani-s-odpady-123582/
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podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 Územní samosprávné celky.  

 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 
 Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob).  

 Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky 
nebo ochrana zájmů obcí a krajů.  
 

Aktivita č. 3 

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

nezřizované organizačními složkami státu.  

 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku 
zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona.  

 Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a dopl-
nění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) 
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) vyjma PO OSS nezři-
zovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 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, experimentálního vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 Územní samosprávné celky.  

 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.  

 Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob).  

 Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky 
nebo ochrana zájmů obcí a krajů.  

 
Žadatelem může být v případě výběru aktivity č. 3 pouze subjekt, který disponuje expozice-
mi/sbírkami/knižním fondem, které jsou běžně otevřeny a přístupny veřejnosti. 
 
 
Aktivita č. 4 
 
 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku 

nezřizované organizačními složkami státu.  
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 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku 
zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona.  

 Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a dopl-
nění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) 
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) vyjma PO OSS nezři-
zovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 
 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, experimentálního vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 Územní samosprávné celky.  

 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.  

 Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob).  

 Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky 
nebo ochrana zájmů obcí a krajů.  

 
 

Aktivita č. 5 

 
 Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku nezřizované orga-

nizačními složkami státu.  

 Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku zřizované Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona.  

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
31. 10. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   28. 2. 2019 
 
 

 

Více informací: 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-

ii/dokumenty.htm 

 

 

 

 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii/dokumenty.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii/dokumenty.htm
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Výzva V4 Sport, investice 2019/2020 

133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 

Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 

 

 

Oprávněný žadatel: 

- územní samosprávný celek nad 10 000 obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního 

města 

 

Začátek příjmu žádostí: 29. 10. 2018 

Konec příjmu žádostí  31. 12. 2018 

 

Věcné zaměření výzvy: 

Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v Čes-

ké republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového. Prefero-

vány budou projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a stadionů. 

 

MŠMT se zaměřuje na výše uvedenou podporu:  
 
a) rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb):  
 Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo 

technických parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty. Modernizací 
se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.  

 
b) novostavby:  
 Novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií bez podstatného napojení na stávající (původní) stavbu. Za podstatné napojení 
se považuje napojení alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby. Novou 
stavbou dochází k zastavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy,  

 za novou stavbu MŠMT dále považuje rovněž samostatnou ucelenou (samostatně kolaudo-
vanou) etapu dříve zahájené stavby.  

 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2 

 

 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2

