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DOTAČNÍ INFO K 15. 4. 2016 

 

Moravskoslezský kraj 

Program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 

Kód programu: RRC/07/2016  

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
12. 5. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí   30. 5. 2016 
 
Cíle a priority programu: 

Dotační titul 1: Podpora projektů, jejichž předmětem je spolupráce a transfer znalostí mezi vyso-
kými školami, případně výzkumnými organizacemi, na straně jedné a malými a středními podniky 
se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, na straně druhé, prostřednictvím 
poskytování neinvestičních dotací tzv. inovačních voucherů. 

Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytnutí dotací podnikům se sídlem nebo provozovnou 
na území Moravskoslezského kraje, jimž vysoká škola nebo výzkumná organizace zajistí na základě 
písemné smlouvy transfer znalostí v oblasti vědy a výzkumu. 

Dotační titul 2: Podpora projektů, jejichž předmětem jsou výzkumné a vývojové činnosti malých a 
středních podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, prostřednic-
tvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů na nově vytvořená 
pracovní místa výzkumných pracovníků v rámci vědecké a výzkumné činnosti podniku 

Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytnutí dotací podnikům se sídlem nebo provozovnou 
na území Moravskoslezského kraje na spolufinancování nákladů na nově vytvořené pracovní místo 
výzkumného pracovníka v rámci vědecké a výzkumné činnosti podniku vzniklé nejdříve od 1. 1. 
2016. 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-
2016-67831/ 
 

 

OPŽP 

Výzva č. 29 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 
 
Alokace: 287 500 000  CZK 
 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2016-67831/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2016-67831/
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Příjemci podpory:  
Kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné 
výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové 
organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podni-
katelské subjekty, fyzické osoby -podnikající 
 
Míra podpory: dle typu žadatele 

 

Podání žádosti od   8. 4. 2016 
Podání žádosti do   30. 6. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živoči-
chů spojené s rozvojem technické infrastruktury 

 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 
 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizač-

ních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů 
 Zlepšení druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví stá-

tu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 
 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpo-

malení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu 

http://www.opzp.cz/vyzvy/29-vyzva 
 

 
 

Operační program URBACT III 

2. Výzva Operačního programu URBACT III pro Implementační sítě byla vyhlášena. 
 
Cílem druhé výzvy je založení tzv. Implementačních sítí, ve kterých budou partnerská města sdílet 
zkušenosti se specifickými výzvami, jež přináší implementace jejich strategií. Výzva je vhodná pro 
strategie ITI (Integrované územní strategie) a IPRÚ (Integrované plány rozvoje území), ale je možné 
se zapojit i se strategií jiného druhu. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/OP-URBACT-II/Uvodni-strana 
 
http://www.urbact.eu/ 
 
 
 

ESPON 2020 

ESPON vyhlásil výzvu na rozvoj, údržbu a poskytnutí přístupu k databázi portálu ESPON. Dostupný 
rozpočet je 400 000€ a termín podání přihlášky 26.4.2016 do 10.00hod. 
 
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/Database1.html 

http://www.opzp.cz/vyzvy/29-vyzva
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/OP-URBACT-II/Uvodni-strana
http://www.urbact.eu/
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/Database1.html
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Druhá výzva je kompletní redesing webových stránek ESPON. Maximální dostupný rozpočet pro 
tuto výzvu je 100 000 € a termín podání přihlášky 2.5.2016 do 14.00hod. 
 
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/RedesignWebsite.html 
 
 

OPZ 

Výzva č. 65 

Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí 
IP 2.2. 
SC 1 
  
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 200 000 000 CZK  
  
Příjemci podpory:  
Kraje, obce a města (včetně organizace zřizované kraji nebo obcemi působící v oblasti ochrany dětí 
a rodin), dobrovolné svazky obcí, školy a školská zařízení, OSS, NNO, poskytovatele sociálních slu-
žeb 
 
Podání žádosti od   2. 5. 2016 
Podání žádosti do   29. 7. 2016 
 
Míra podpory  
EU / státní rozpočet / žadatel  

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

 Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %  

 Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, 
žadatel 5 %  

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

 pro školy a školská zařízení: EU 85%, státní rozpočet 15%, žadatel 0%  
 
Popis podporovaných aktivit  
1. Podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti  

A) Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti na systém účinné a 

multidisciplinární sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb  

B) Podpora implementace komplexního plánu transformace pobytové péče o děti a prak-

tické realizace transformačního procesu zařízení v praxi  

2. Zavádění komplexních programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, zavádění 

inovativních metod při řešení situace ohrožených rodin a dětí  

3. Podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti  

 

 http://www.esfcr.cz/vyzva-065-opz 

Tomíčková, Quisková, 15.4.2016 

http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/RedesignWebsite.html
http://www.esfcr.cz/vyzva-065-opz

