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DOTAČNÍ INFO K 10. 3. 2016 

IROP 

Výzva č. 24 
 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů 
 
PO 1: Konkurence schopné, dostupné a bezpečné regiony 
IP 7c:  Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou 
hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, 
multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu 
SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Územní realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 088 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 64 000 000 Kč 

 
Žadatelé: 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné 
dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
 
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  14. 3. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  2. 9. 2016 
 

Podporované aktivity: 
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopra-

vy 
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G 

jako prvků podporujících multimodalitu 
-  

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-

terminalu 

 

Dotační info pro zemědělce 

Přehled možností pro zemědělce a zemědělské organizace v rámci Operačního programu zaměst-
nanost 2014-2020 (OPZ) a dalších aktivit Ministerstva práce a sociálních věcí 
 
 

Číslo výzvy/název výzvy Detail výzvy 
č.43/Podnikové vzdělávání 
zaměstnanců 

 vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou 
a v různých oblastech (pro podniky a sdružení) – samostatný pro-
jekt organizace žadatele nebo zastřešující organizace 

 očekávaný termín vyhlášení: červen 2016 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
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 typ příjemců: zaměstnavatelé 
 cílová skupina: zaměstnanci (včetně potenciálních nových za-

městnanců) 
 vzdělávání v oblasti např. soft skills, jazyků, IT 
 režim zjednodušeného vykazování nákladů 
 proplácení předem stanovené částky za školení jednotlivých osob 
 15% spolufinancování 
 min. výše projektu očekávána ve výši 500 tis.Kč 
 ve výzvě je plánováno využití režimu blokové výjimky 

č.60/Vzdělávání - společná 
cesta k rozvoji 

 očekávaný termín vyhlášení: září 2016 
 prozatím není předpokládán režim zjednodušeného vykazování 

nákladů nebo klasického vykazování 
 typ příjemců: instituce sdružující více subjektů – například profes-

ní a podnikatelská sdružení, cílová skupina: zaměstnanci sdruže-
ných subjektů (právnických a fyzických osob, příp. OSVČ) 

 spolufinancování: předpokládáno, že příjemci budou nestátní ne-
ziskové organizace s 0% soukromým financováním 

 otevřená výzva 

POVEZ II 
Podpora odborného vzdělá-
vání zaměstnanců 

 vzdělání menšího počtu zaměstnanců, vhodné zejména pro pod-
niky, mikropodniky OSVČ a nestátní neziskové organizace 

 organizace nemá potřebu proškolení většího počtu zaměstnanců 
napříč organizací – vzdělání jedinců, omezeného počtu zaměst-
nanců 

 rychlé vyřízení žádostí, jednoduchost 
 projekt Úřadu práce ČR (ÚP), ČR mimo hl. m. Prahy 
 podává se žádost zaměstnavatele o příspěvek přes místně pří-

slušný ÚP 
 očekávaný termín zahájení: březen 2016 
 v určitých případech podporováno i vzdělání typu soft skills u vy-

braných pracovních pozic (vzdělání relevantní pro danou pracovní 
pozici – např. manažeři), odborná jazyková výuka apod. 

 15% spolufinancování 

Nové pracovní příležitosti – 
společensky účelná pracovní 
místa vyhrazená 

 projekt Úřadu práce 
 realizace: 1.9.2015 – 30.6.2018 
 společensky účelná pracovní místa 
 místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě do-

hody s ÚP (obsazována uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajis-
tit uplatnění jinak) 

 ÚP na ně může poskytovat příspěvek 
 výše dle podílu nezaměstnanosti v daném okrese na podílu neza-

městnanosti v ČR (až do výše mzdy, včetně sociálního a zdravot-
ního pojištění) 

 poskytován obvykle na dobu 12 měsíců 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva č. I 
 
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny 
 
PO 3: „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora 
zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ 
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IP 4f: Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií 
SC 3.4: „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných 
surovin“ 
 
Územní realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:   
260 000 000Kč 
aktivita a) – 80 000 000Kč 
aktivita b) – 80 000 000Kč 
aktivita c) – 100 000 000Kč 
 
Žadatelé: 
Cílovou skupinou jsou malé, střední, velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% 
veřejným sektorem 
 
Typy podporovaných právních forem: 

- fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR 
- fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR 
- veřejná obchodní společnost – v.o.s. 
- společnost s ručením omezením – s.r.o. 
- komanditní společnost – k.s. 
- akciová společnost – a.s. 
- evropská společnost 
- státní podnik 

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  1. 4. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  31. 7. 2016 
 

Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Podporované aktivity: 
a) Elektromobilita 

- pořízení elektromobilů 
- pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro 

vlastní potřebu 
b) Akumulace energie 

- pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie 
c)Druhotné suroviny 

- zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové 
výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních 
odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností 

- zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způso-
bem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny) 

- zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, 
včetně náhrad primárních zdrojů druhotných surovin, tam kde je to ekonomicky výhodné  

 
http://www.mpo.cz/dokument170517.html 

 
 
Petra Tomíčková, 10. 3. 2016 

http://www.mpo.cz/dokument170517.html

