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DOTAČNÍ INFO K 14. 7. 2016 

 

Ministerstvo zemědělství 

Výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací na rok 2016 
 
Harmonogram výběrového řízení 
Vyhlášení: 8. 7. 2016 
Ukončení přijímání žádostí: 22. 7. 2016 
Zpracování a posouzení žádostí: do 19. 8. 2016 
Zveřejnění úspěšných žadatelů na webu Ministerstva zemědělství: 31. 8. 2016 
 
Účastníci výběrového řízení:  
Nestátní neziskové organizace definované jako možní příjemci v níže uvedených oblastech podpory 
 
Oblasti podpory 
Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty, jejichž realizace spadá do následujících aktivit 
oblastí podpory: 
 
3.1. Ochrana přírody a krajiny 
3.1.1.1. Podpora a propagace trvale udržitelného obhospodařování lesů 
3.1.5.1. Podpora poskytování poradenství v oblasti lesního hospodářství 
Podpora účasti lesnických organizací na výstavách 
Podpora prezentace aktuálních témat z oblasti lesního hospodářství na výstavách a veletrzích 
Podpora prezentace a propagace trvale udržitelného hospodaření v lesích 
Podpora prezentace a propagace využívání dřeva a výrobků ze dřeva 
 
12.1. Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele, bezpečnost a kvalita potravin 
12.1.1.1. Propagace bioproduktů, regionálních produktů, informování spotřebitele o biopotravinách 
12.1.2.1. Podpora vzdělávání, výchova a osvěta spotřebitelské veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin, 
kvality potravin a zdravé výživy 
 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/treti-

kolo-vyberoveho-rizeni-nno-2016.html 

 

 

Semináře „3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020“ 

 

Místo Adresa Datum a čas zahájení 

Praha Těšnov 65/17, Praha 1 17. 8. 2016 od 10:00 

České Budějovice Výstaviště České Budějovice, Hu-

sova 523 

26. 8. 2016 od 14:00 

Olomouc prostory Slovanského domu, Hy-

naisova 11, Olomouc 

14. 9. 2016 od 10:00 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/seminare-3-

kolo-prijmu-zadosti-programu.html 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/treti-kolo-vyberoveho-rizeni-nno-2016.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/treti-kolo-vyberoveho-rizeni-nno-2016.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/seminare-3-kolo-prijmu-zadosti-programu.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/seminare-3-kolo-prijmu-zadosti-programu.html
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IROP 

Výzva č. 38 
Rozvoj infrastruktury komunitních center 
 
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a 
místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lep-
šímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunit-
ním službám 
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 
Územní realizace: 
Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, ve kterém se nenachází sociálně vyloučené lokality, 
mimo území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 120 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 21 176 471 Kč 

 
Oprávnění žadatelé: 
Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace 
zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace 
zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 
 
Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
 
Státní rozpočet 
- kraje a jimi zřizované organizace – 5% 
- obce a jimi zřizované organizace – 5% 
- dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 5% 
- nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kra-
ji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají 
veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 10% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 7. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 10. 2016 
 

Podporované aktivity: 
Podpora vzniku komunitních center: 

 výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včet-
ně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány 

 nákup budov 
 vybavení pro zajištění provozu zařízení 

 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center 

 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center
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Výzva č. 39 
Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL 
 
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a 
místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lep-
šímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunit-
ním službám 
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 
Územní realizace: 
Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučené lokality, 
mimo území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 280 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 49 411 765 Kč 

 
Oprávnění žadatelé: 
Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace 
zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace 
zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 
 
Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
 
Státní rozpočet 
- kraje a jimi zřizované organizace – 5% 
- obce a jimi zřizované organizace – 5% 
- dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 5% 
- nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kra-
ji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají 
veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 10% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 7. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 10. 2016 
 

Podporované aktivity: 
Podpora vzniku komunitních center: 

 výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včet-
ně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány 

 nákup budov 
 vybavení pro zajištění provozu zařízení 

 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39 

Státní fond Životního prostředí ČR 

Výzva č. 8/2016 
PO 1: Voda 
Podoblast podpory 1.6: Zdroje vody 
Podporované aktivity 1.6.A: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody  
 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39
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Plánovaná alokace:  300 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 Obce dle zákona č. 128/2000 SB., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
 Dobrovolné svazky obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění 
 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
 Obchodní společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o ob-

chodních korporacích), v platném znění ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřej-
noprávními subjekty 

 
Příspěvkové organizace územních samosprávných celků nebo obchodní společnosti jsou oprávněnými pří-
jemci podpory pouze v případě, kdy jsou zároveň vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve 
smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  11. 7. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 6. 2017, nebo vyčerpáním alokace 
 

 
Cíl Výzvy: 

 Zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě 
 Vyhledání nových podzemních zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající 

kvalitě 
 
https://www.sfzp.cz/sekce/838/k-vyzve-8-2016/ 

 

 

Tomíčková Petra, 14. 7. 2016 

https://www.sfzp.cz/sekce/838/k-vyzve-8-2016/

