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DOTAČNÍ INFO K 1. 2. 2019 

 

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 

MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Kvalitní podmínky pro vzdělávání 
Číslo výzvy MAS: 6 
 
Územní realizace: 
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, 
Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, 
Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, 
Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada. 
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 
 

Oprávnění žadatelé: 
Oprávnění žadatelé společně pro všechny aktivity 

 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 církve 
 církevní organizace 

 
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

 zařízení péče o děti do 3 let 
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání 
 a péče o děti 

Aktivita Infrastruktura základních škol 
 školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší 
 odborné školy 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 

Alokace výzvy MAS:  8 000 000 Kč 
 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů: 
Minimální výše CZV na projekt:  není stanovena 
Maximální výše CZV na projekt:  2 000 000 Kč 
 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu  1. 2. 2019 12.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu     30. 4. 2019 15.00 
 

Typy podporovaných projektů:   
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Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání 
 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 

 kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských 
 škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 
Aktivita Infrastruktura základních škol 

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 
 vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích 
 (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a 
 řemeslné obory). 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 
 bezbariérovosti škol. 

 Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatel-
ný nedostatek těchto kapacit. 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
 Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 

 ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích 
 jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
 

Více informací: 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-6/ 
 

 
MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Sociální služby 
Číslo výzvy MAS: 8 
 
Územní realizace: 
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, 
Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, 
Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, 
Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada 
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 
 
Oprávnění žadatelé: 

 Nestátní neziskové organizace 
 Organizační složky státu 
 Příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 Obce 
 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 Dobrovolné svazky obcí 
 Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
 Církve 
 Církevní organizace 

 

Alokace výzvy MAS:  7 380 158,420 Kč 
  

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů: 
Minimální výše CZV na projekt:  není stanovena 
Maximální výše CZV na projekt:  5 000 000 Kč 
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Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu  1. 2. 2019 12.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu     30. 4. 2019 15.00 
 

Typy podporovaných projektů:   
 Nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro kvalitní 

 poskytování nově zřizovaných ambulantních a terénních sociálních služeb. 
 Nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro 

 kvalitnější poskytování stávajících ambulantních a terénních sociálních služeb. 
 Pořízení automobilu pro účely poskytování nově zřizovaných i stávajících terénních a 

ambulantních sociálních služeb. 
 

Více informací: 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-8/ 
 

 
MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Sociální bydlení 
Číslo výzvy MAS: 7 
 
Územní realizace: 
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, 
Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, 
Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřo-
vice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada 
Výdaje spojené s realizací projektu mimo území MAS jsou nezpůsobilé 
 
Oprávnění žadatelé: 

 Obce 
 Nestátní neziskové organizace 
 Církve 
 Církevní organizace 

 
Alokace výzvy MAS:  7 500 000 Kč 
 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů: 
Minimální výše CZV na projekt:  není stanovena 
Maximální výše CZV na projekt:  3 500 000 Kč 
 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu  1. 2. 2019 12.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu     30. 4. 2019 15.00 
 



4 

 

Typy podporovaných projektů:   
 Vybudování a rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení 

 

Více informací: 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-7/ 
 

 

Výzva MAS Hlučínsko – OPŽP – Realizace ÚSES 

 

Oprávnění žadatelé: 
 

 kraje,  

 obce,  

 dobrovolné svazky obcí,  

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),  

 státní podniky,  

 státní organizace,  

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-
ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,  

 veřejnoprávní instituce,  

 příspěvkové organizace,  

 vysoké školy, školy a školská zařízení,  

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ús-
tavy, spolky),  

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

 podnikatelské subjekty,  

 obchodní společnosti a družstva,  

 fyzické osoby podnikající,  

 fyzické osoby nepodnikající.  
 
Alokace výzvy MAS:  5 000 000Kč 

 

Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování:  

Podporované opatření Max. výše podpory Míra spolufinancování 

Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo 

jejich částí 

100% 0% 

Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokorido-

rů ÚSES, realizace interakčních prvků podporují-

cích ÚSES 

80% 20% 

 

Datum zahájení příjmu žádosti o podporu  1. 2. 2019 9.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 8. 2019 20.00 
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Podporované aktivity:   
 Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 
 Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podpo-

rujících ÚSES 
 

Více informací: 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opzp/opzp%E2%80%93vyzvy/opzp%E2%80%93vyzva-

4_3/ 

 

 

Výzva MAS Hlučínsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně 

 

Oprávnění žadatelé: 
 

 kraje,  

 obce,  

 dobrovolné svazky obcí,  

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),  

 státní podniky,  

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-
ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,  

 veřejnoprávní instituce,  

 příspěvkové organizace,  

 vysoké školy, školy a školská zařízení,  

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ús-
tavy, spolky),  

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

 podnikatelské subjekty,  

 obchodní společnosti a družstva,  

 fyzické osoby podnikající,  

 
Alokace výzvy MAS:  5 000 000Kč 

 

Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování:  

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.  

Míra spolufinancování je 40 %. 

 

Datum zahájení příjmu žádosti o podporu  1. 2. 2019 9.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 8. 2019 20.00 

 

Podporované aktivity:   
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Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních 
prvků a ploch):  

 zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, 
alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i 
solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetře-
ním stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,  

 jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch pří-
rodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, 
průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na sráž-
kovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plocha-
mi zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok 
srážkové vody),  

 jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.  
 

Více informací: 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opzp/opzp%E2%80%93vyzvy/opzp%E2%80%93vyzva-

4_4/ 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva IV 
 
Prioritní osa: PO3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných su-
rovin 
Investiční priorita: 4f, Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií 
Specifický cíl: 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při 
využívání druhotných surovin 
 
Žadatel: 

 malé podniky, střední a velké podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 
% veřejným sektorem 

 
Podporované aktivity: 

 inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie 
 
Plánovaná alokace výzvy: 100 000 000 Kč 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše dle pravidel 
veřejné podpory de minimis. 
Max. výše podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV 
 
Příjem žádostí od   3. 12. 2018 
Podání žádosti do   31. 5. 2019 
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Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-
technologie-akumulace-energie-vyzva-iv/ 
 

 
Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtlačení do sítě – Výzva IV 
 
Prioritní osa: PO3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných su-
rovin 
Investiční priorita: 4f, Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií 
Specifický cíl: 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při 
využívání druhotných surovin 
 
Žadatel: 

 malé podniky, střední a velké podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 

% veřejným sektorem 

 
Podporované aktivity: 

 technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě 
 technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury 

(například plnění lahví, CNG vozidel apod.) 
 
Plánovaná alokace výzvy:   100 000 000 Kč 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 35 mil. Kč. 
Max. výše podpory: Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním 

ziskem z investice. 

 
Příjem žádostí od   3. 12. 2018 
Podání žádosti do   30. 9. 2019 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-
technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/ 
 

 
Technologie – Výzva IX 
 
Prioritní osa: PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
Investiční priorita: 3a, dle č. 5 bodu 3a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
Specifický cíl: 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
 
Žadatel: 
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 podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem a splňuje tak 

definici malého či středního podniku vymezenou v Příloze I. Nařízení Komise (EU) č. 

651/2014 

 
Podporované aktivity: 

 pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávají-
cích technologií autonomní obousměrnou komunikací. Podporu nelze poskytnout na pros-
tou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace 

 
Plánovaná alokace výzvy:  700 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   11. 3. 2019 
Podání žádosti do   13. 6. 2019 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč. 
Max. výše podpory: Malý podnik – 45% ZV, Střední podnik – 35% ZV 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-ix/ 
 

 
Inovační vouchery – Výzva IV 
 
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: 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
 
Žadatel: 

 malé a střední podniky 
 
Podporované aktivity: 

 Nákup poradenských aktivit, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací 
pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem či zintenzivnění inovač-
ních aktivit MSP 

 
Plánovaná alokace: 145 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   2. 1. 2019 
Podání žádosti do   30. 6. 2020 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 299 999 Kč. 
Max. výše podpory: Podpora je poskytována do maximální výše 85% z prokázaných způsobilých 
výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou 
s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody 
pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky. 
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Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/ 
 

 

Marketing – Výzva IV 
 
Prioritní osa: PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
Investiční priorita: 3b, dle čl. 5, odst. 3b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
Specifický cíl: 2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků 
 
Žadatel: 

 malý a střední podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) 
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 

 
Podporované aktivity: 

 Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na 
zahraničních výstavách a veletrzích.  

 Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na za-
hraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a 
zpět, marketingové propagační materiály).  

 
Plánovaná alokace: 200 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   1. 3. 2019 
Podání žádosti do   31. 5. 2019 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 000 Kč a maximálně do výše 4 mil. Kč 
Max. výše podpory: – 50% celkových způsobilých výdajů 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/marketing-vyzva-iv/ 
 

 
Výzva II programu podpory Proof of Concept 
 
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: 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
 
Žadatel: 

 podnikatelské subjekty  - malé a střední podniky 
 
Podporované aktivity: 

 Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního 
potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem 
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projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další 
možné fáze projektu 

 Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komer-
cializace. 

 
Plánovaná alokace: 200 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   4. 1. 2019 
Podání žádosti do   6. 5. 2019 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč pro 
aktivitu 3.1 a) a maximálně do výše 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1 b). 
 

Míra podpory: 
Pro aktivitu 3.1a):  
Maximální míra veřejné podpory je 60% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bo-
dě 5.2 a) Výzvy pro střední podniky, resp. 70% pro malé podniky.  
Maximální míra veřejné podpory je 50% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bo-
dě 5.2 b) a c) Výzvy.  
 
Pro aktivitu 3.1b):  
Maximální míra veřejné podpory je 35% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bo-
dě 5.2 d) Výzvy pro střední podniky, resp. 45% pro malé podniky.  
Maximální míra veřejné podpory je 50% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bo-
dě 5.2 e), f) a g) Výzvy. 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-ii/ 
 

 


