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DOTAČNÍ INFO K 12. 5. 2016 

 

IROP 

Výzva č. 31 
Zvýšení kvality návazné péče 
 
PO 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a 
místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lep-
šímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálního ke komunit-
ním službám 
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 
 
Územní realizace: 
Území celé České republiky mimo hl. m. Prahu 
 
Alokace: 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 3 060 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 540 000 000 Kč 

 

Míra podpory:  

1) příspěvkové organizace OSS 

Evropský sociální fond pro regionální rozvoj – 85% 

státní rozpočet – 15% 

 

2) organizace zřizované kraji/obcemi 

Evropský sociální fond pro regionální rozvoj – 85% 

státní rozpočet – 5% 

 
3) organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní or-
ganizace a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 
Evropský sociální fond pro regionální rozvoj – 85% 

státní rozpočet – 0% 

 
Oprávnění žadatelé: 

 příspěvkové organizace OSS 

 organizace zakládané kraji 

 organizace zakládané obcemi 

 organizace zřizované kraji 

 organizace zřizované obcemi 

 nestátní neziskové organizace 

 církevní organizace 

 obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění 

Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky: 

 poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lé-

kařství, chirurgie a vnitřní lékařství 
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 poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Kon-

cepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum 

 poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 

pouze zařízení s menší kapacitou lůžek 

 
Příjem žádostí od   31. 5. 2016 
Podání žádosti do   30. 6. 2017 

Podporované aktivity: 

Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, 
které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle 
Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-31-Zvyseni-kvality-navazne-pece 
 
 

 
 

Ministerstvo kultury 

Program restaurování movitých kulturních památek pro rok 2017 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 30. dubna 2016 Program restaurování kul-
turních památek pro rok 2017. Návrhy na zařazení akce restaurování movité kulturní památky do programu 
jsou přijímány na ministerstvu do 30. 6. 2016 prostřednictvím místně příslušných územních odborných pra-
covišť Národního památkového ústavu. 
 
Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) 
movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo umě-
leckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-
vzdělávací nebo náboženské účely. 
 
https://www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html 
 

 

Ministerstvo vnitra 

Bezpečnostní dobrovolník 

 

Cíl programu: 

Cílem dotačního programu je podpořit zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní 

úrovni. Smyslem programu je vyjít vstříc iniciativám občanské společnosti a pomoci obcím vytvořit podmín-

ky pro dobrovolnickou činnost jejich obyvatel, která přispěje ke zlepšení života v obci. 

 

Příjemce dotace 

Žadatelem může být obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, hlavní 

město Praha nebo městská část hlavního města Prahy. 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-31-Zvyseni-kvality-navazne-pece
https://www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html
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Účel použití: 

Dotaci lze poskytnout zejména na: 

 pojistné, placené na základě pojistné smlouvy uzavřené obcí, kryjící odpovědnost za škodu na ma-

jetku nebo zdraví, kterou bezpečnostní dobrovolník při výkonu dobrovolnické činnosti způsobí sám 

nebo bude někomu způsobena 

 výdaje spojené s evidencí bezpečnostních dobrovolníků a s jejich přípravou pro výkon dobrovolnic-

ké činnosti (např. školení) 

 výdaje spojené s pořízením materiálního vybavení nezbytného k zajišťování výkonu činnosti bez-

pečnostních dobrovolníků 

 zpracování a tisk informačních materiálů týkající se realizace projektu 

 náklady na organizaci setkání s veřejností (např. pronájem sálů, ozvučení) 

 úhradu poplatku za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů za účelem prokázání bezúhonnosti 

bezpečnostních dobrovolníků 

 

Příjem žádostí pro probíhá do 30. 6. 2016. 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-

programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2016.aspx 

 

 

Tomíčková Petra, 12. 5. 2016 
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