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DOTAČNÍ INFO K 15. 6. 2016 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva č. II programu podpory Služby infrastruktury 
 
PO 1: „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 
IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
SC 1.2: „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“ 
 
Plánovaná alokace:  700 000 000Kč 
 
Žadatelé: 
Žadatel o podporu musí k datu žádosti o podporu splňovat následující podmínky: 

a) právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědecko-
technického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dle podmínek programu 
bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro 
provádění auditů a kontrol a ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem 
podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe 
daného regionu s důrazem na progresivní (hightech) technologie 

b) municipalita 
c) vysoká škola, univerzita 
d) je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické čin-

nosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt 
e) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě 

podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
f) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskyto-

vatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou 
nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky 

g) . nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců 
h) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po 

předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společ-
ným trhem 

i) má ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní období 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  15. 6. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  30. 9. 2016 
 

Míra podpory: 

Míra podpory pro aktivitu b),c),d): 

a) 50% z prokázaných způsobilých výdajů 

b) 75% z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují 

podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 

198/01) 

 

Režim Nezakládající veřejnou podporu Zakládající veřejnou podporu 

Příjemci Organizace pro výzkum a šíření 

znalostí (veřejné vysoké školy, 

univerzity) 

Podnikatelské subjekty, municipa-

lity, aj. 
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Akt.                                                 ZV 

ZV investiční ZV neinvestiční 

(de minimis) 

ZV investiční ZV neinvestiční 

(de minimis) 

Aktivita b) x 75% x 50% 

Aktivita c) 75% 50% 

Aktivita d) 

 

 

Cíl Výzvy: 

Cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, 
která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatel-
skými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technolo-
gií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a 
podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu 
celého inovačního systému v ČR. 
 
Podporované aktivity: 
b) Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis 
c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné 
využívání technologií 
d) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné vý-
zkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty 
 
http://www.mpo.cz/dokument175531.html 
 

 

IROP 

Výzva č. 34 
Sociální bydlení 
 
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, kde se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo 
území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 272 250 000 Kč, Státní rozpočet – max. 48 044 118 Kč 

 
Oprávnění žadatelé: 
 

 obce 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

http://www.mpo.cz/dokument175531.html
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Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 

Státní rozpočet 

 obce – 5% 

 nestátní neziskové organizace – 10% 

 církve – 10% 

 církevní organizace – 10% 

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  20. 6. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   27. 12. 2016 
 

Podporované aktivity: 
 
Sociální bydlení 

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení 

a pořízení nezbytného základního vybavení. 

Sociální bydlení musí splňovat parametry pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni 

Výzva č. 35 
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality 
 
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, kde se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo 
území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 635 250 000 Kč, Státní rozpočet – max. 112 102 941 Kč 

 
Oprávnění žadatelé: 
 

 obce 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

 
Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 

Státní rozpočet 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni
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 obce – 5% 

 nestátní neziskové organizace – 10% 

 církve – 10% 

 církevní organizace – 10% 

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  20. 6. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   27. 12. 2016 
 

Podporované aktivity: 
 
Sociální bydlení 

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení 

a pořízení nezbytného základního vybavení. 

Sociální bydlení musí splňovat parametry pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL  

Výzva č. 36 
Stanice Integrovaného záchranného systému 
 
PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
IP 5b: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a 
vývojem systémů krizového řízení 
SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 780 266 190 Kč, Státní rozpočet – max. 314 164 622 Kč 

 
Oprávnění žadatelé: 

 Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR 
 hasičské záchranné sbory krajů 
 záchranný útvar HZS ČR 
 obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133ú1985 Sb., o požární ochraně) – jed-

notky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně) 
 Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR 
 krajská ředitelství Policie ČR 
 kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů 
 státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností 

 
Míra podpory:  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace: 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 

Státní rozpočet - 15% 

 

Kraje, obce: 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 

Státní rozpočet - 5% 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL
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Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  1. 7. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   nejpozději 31. 12. 2017 v 16:00 hod. 
 

Podporované aktivity: 
Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem 
zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách 
mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS 

 

Státní fond Životního prostředí ČR 

Výzva č. 6/2016 
 
PO 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 
Podoblast podpory: 3.3: Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, 
které představují akutní riziko pro životní prostředí 
Podporované aktivity:  
3.3.B – Odstraňování nelegálních skladů odpadů 
3.3.F – Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není znám nebo neexis-
tuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění havarijního stavu, ne-
ková či není schopen konat) sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují 
rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie) 
 
Plánovaná alokace:  100 000 000 Kč 
 

Oprávnění příjemci podpory: 
Kraje 
Obce s rozšířenou působností 
Obce (pouze v případě, že původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám) 
 

Termíny výzvy: 
 
1. kolo Výzvy 
Žadatelé předloží vyplněné Projektové náměty včetně požadovaných příloh v termínech: 
 
Datum zahájení příjmu Projektových námětů  1. 6. 2016 
Datum ukončení příjmu Projektových námětů   16. 12. 2016 v 14.00, nebo do vyčerpání alokace 
 

2. kolo Výzvy 
Žadatelé, kteří budou písemně vyzváni Fondem k předložení Žádosti, tak učiní nejpozději do 3 měsíců od 
doručení výzvy k předložení Žádosti. 
 
Cíl Výzvy: 

 sanace havarijních stavů a odstraňování nelegálních skladů odpadů či závadných látek 
 zajistit řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí akutní ohrožení životního prostředí a lidského 

zdraví a u kterých není možno odvrátit havarijní stav jiným způsobem. Podporovány budou nejen 
realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není původce znám, nebo neexistuje, ale i situa-
ce, kdy odpovědný subjekt, kterému bylo uloženo nápravné opatření, odstranění havarijního stavu 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS
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nekoná či není schopen konat. Náklady na nezbytná nápravná opatření budou následně vymáhány 
po majiteli nebo původci tak, aby byl naplněn princip „znečišťovatel platí“. Podporovány budou 
projekty zahrnující výhradně pouze taková sanační opatření, která minimalizují rozsah nebo odvrátí 
akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/836/k-vyzve-6-2016/ 

 

 

Výzva č. 7/2016 
 
PO 6: Environmentální prevence 
Podoblast podpory 6.1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Podporované aktivity:  
6.1.A – Environmentální vzdělávání a výchova 
6.1.B – Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO 
6.1.D – Interpretace přírodního dědictví 
 
Plánovaná alokace:  25 000 000 Kč 
6.1.A – 15 mil. Kč 
6.1.B – 7 mil. Kč 
6.1.D – 3 mil. Kč 
 

Oprávnění příjemci podpory: 
 územní samosprávné celky (obce a kraje) 

 svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) 

 právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace) 

 veřejné výzkumné instituce podle zvláštních předpisů (např. zřízeny dle zákona č. 341/2005 Sb., o 

veřejných výzkumných institucích, v platném znění atd.) 

 fundace (nadace a nadační fondy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění 

 církevní právnické osoby evidované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společ-

nostech, v platném znění 

 obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-

lečnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecně pro-

spěšné společnosti vzniklé podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení 

na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-

lečnostech 

 spolky a pobočné spolky (dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Správa jeskyní ČR 

 zapsané ústavy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  14. 6. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 7. 2016  
 

 
Cíl Výzvy: 

 zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti 
udržitelného rozvoje 

https://www.sfzp.cz/sekce/836/k-vyzve-6-2016/
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 stabilizace systému EVVO v ČR podporou realizace zavedených EVVO projektů pro školy a environ-
mentálního vzdělávání veřejné správy, podporou systému vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti 
environmentální výchovy a podporou aktivit zaměřených na interpretace přírody v chráněných ob-
lastech. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/837/k-vyzve-7-2016/ 

 

ESFCR 

 

Výzva č. 43 
Podnikové vzdělávání zaměstnanců 
 
PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP 1.3: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám 
SC: 
1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně 
pracovní síly s požadavky trhu práce 
1.3.2: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 
 
 
Alokace: 1 500 000 000  CZK 
 
Žadatelé:  
Oprávněnými žadateli pro tuto výzvu jsou: 

 obchodní korporace – obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korpo-

racích 

a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 

s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové 

sdružení 

b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost 

 Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku 

 OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

 Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem 

 

Míra podpory:  

EU 85%, státní rozpočet 0%, žadatel 15% 

 

Příjem žádostí od   1. 7. 2016, 4:00 hodin 
Podání žádosti do   31. 8. 2016, 17:00 hodin 
 
Popis podporovaných aktivit 

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli 
 Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, 

Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní 
lektor. 

 
https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz 
 

https://www.sfzp.cz/sekce/837/k-vyzve-7-2016/
https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz
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Moravskoslezský kraj 

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu 

na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu 

Rada kraje svým usnesením č. 102/7870 ze dne 7. 6. 2016 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami 

dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu termín pro podání žádostí o dotaci a žádosti o dofinancování 

v termínu od 11.7.2013 do 17.7.2016. 

Dle článku X odst. 1 Podmínek uvedeného dotačního programu lze zbývající finanční prostředky vyčerpat 

v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 

2016, dále na podporu nově vzniklých sociálních služeb a služeb s kapacitou navýšenou po lhůtě stanovené 

pro podání žádosti v řádném kole dotačního řízení, a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném 

kole dotačního řízení nepodaly. 

Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program lze podat 

v termínech od 11 .7. do 17.7.2016 dle ustanovení článku X Podmínek uvedeného dotačního programu: 

a) Žádost o dofinancování může podat pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle člán-

ku II dotačního programu. Požadavek na dofinancování nesmí spolu s již přiznanou dotací překročit opti-

mální návrh dotace dle článku IX, odst. 5 dotačního programu. Požadavek na dofinancování musí být řádně 

odůvodněn. Žádost musí být podána na formuláři „Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek 

dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ 

b) Žádost o dotaci pro nově vzniklé služby a služby s kapacitou navýšenou po lhůtě stanovené pro podání 

žádostí o dotaci prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby-poskytovatel“. Pro stanovení dotace platí 

podmínky vyhlášeného dotačního programu v plném rozsahu. 

c) Žádost o dotaci může podat poskytovatel, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku II dotač-

ního programu. Žádosti se podávají prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby-poskytovatel“. Pro 

stanovení dotace platí podmínky vyhlášeného dotačního programu v plném rozsahu. 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/stanoveni-terminu-pro-docerpani-financnich-prostredku-72645/ 

Tomíčková Petra, 15.6.2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/stanoveni-terminu-pro-docerpani-financnich-prostredku-72645/

