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DOTAČNÍ INFO K 19. 8. 2016 

OP VVV 

Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 

Výzva č. 02_16_37 

 

PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

IP: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí 

SC: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání 

 

Plánovaná alokace:  300 000 000Kč 
 

Žadatelé: 
 Veřejné vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující 

akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických pra-
covníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání) 

 Soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující 
akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických pra-
covníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání) 

 Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vy-
konávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) 

 - spolek 
 - ústav 
 - obecně prospěšná společnost (v případě soukromých vysokých škol je povinnost splnit 
podmínku  uskutečňovat akreditované studijní programy – viz kategorie výše) 
 - nadace a nadační fond 
 - registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická 
osoba 
 Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická 

osoba vykonávající činnost škol a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě 
mateřských škol 

 Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapsaná ve 
školském rejstříku, kromě mateřských škol 

 Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace 
 Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  9. 8. 2016 od 10:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   2. 12. 2016 do 14:00 
 

Podporované aktivity: 
 
Povinné aktivity: 

Aktivita č. 1: Řízení projektu 

Povinně volitelné aktivity: Žadatel musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu, tedy 

jednu z následujících aktivit č. 2-6. Je možné zvolit více jak jednu aktivitu. 
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Aktivita č. 2: Centra kolegiální podpory 

Aktivita č. 3: Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce 

Aktivita č. 4: Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP 

v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura 

Aktivita č. 5: Rodičovská fóra 

Aktivita č. 6: Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních ko-

lektivech škol, které nejsou zřízeny podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů  

 

Volitelné aktivity: 

Jedná se o doplňkové, tj. nepovinné aktivity, které zvýší kvalitu projektu. Není přípustné, aby byl 

projekt založen převážně na doplňkových aktivitách. Žadatel může zvolit libovolný počet volitel-

ných aktivit, popř. nemusí zvolit žádnou volitelnou aktivitu, tj. k povinné aktivitě Řízení projektu a 

minimálně jedné vybrané povinné volitelné aktivitě může zvolit libovolný počet níže uvedených 

volitelných aktivit. 

 

Aktivita č. 1: Tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 

Aktivita č. 2: Aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny 

Aktivita č. 3: Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou 

Aktivita č. 4: Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-

postizenim-i 

 

ESPON 2020 

ESPON 2020 Data and map updates – výzva k předkládání nabídek 
 
Hlavním cílem této výzvy je zajistit dodavatele služeb v oblasti sběru dat a metadat, vybudování 
časové řady a vyplnění stávajících mezer v údajích, produkce map a stručných analýz, kontroly kva-
lity a integrace dat do databáze programu ESPON. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-
2020/Novinky/ESPON-2020-data-and-map-updates-–-vyzva-k-predkladani-nabidek 
 

 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

Vyhlášení 2. výzvy na odborného hodnotitele  

Ministerstvo podohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako řídící orgán programu ve spolupráci 

s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako Národním orgánem programu spolupráce Interreg V-A 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-2020/Novinky/ESPON-2020-data-and-map-updates-–-vyzva-k-predkladani-nabidek
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-2020/Novinky/ESPON-2020-data-and-map-updates-–-vyzva-k-predkladani-nabidek
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Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje výzvu na odborného hodnotitele pro hodnocení 

projektů předložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-–-

CR/Vyhlaseni-2-vyzvy-na-odborneho-hodnotitele 

 

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=268&page=1 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Program Senior 
Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních 
pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a 
dalšími neurologickými onemocněními, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech a hospi-
ce. 
 
Uzávěrka pro příjem žádostí 20. 9. 2016 
 
Co podporuje program senior: 

- vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory 
- terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory 
- vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li je-

jich zřizovateli nestátní neziskové organizace 
- pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu 

 
Žádosti o dotaci mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 

- obecně prospěšné společnosti 
- ústavy 
- občanská sdružení (spolky) 
- evidované právnické osoby (církevní) 

 
http://www.vdv.cz/programy/senior/ 
 

 

IROP 

Výzva č. 43 
Sociální podnikání II 
 
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9c: Poskytování podpory sociálním podnikům 
SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
 
Územní realizace: 
Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociálně vyloučené lokali-
ty, mimo území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:  Evropský fond pro regionální rozvoj – 51 000 000 Kč, Státní rozpočet – 0Kč 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-–-CR/Vyhlaseni-2-vyzvy-na-odborneho-hodnotitele
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-–-CR/Vyhlaseni-2-vyzvy-na-odborneho-hodnotitele
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=268&page=1
http://www.vdv.cz/programy/senior/
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Oprávnění žadatelé: 
 osoby samostatně výdělečné činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
 obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

 
Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  31. 8. 2016, 14:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 1. 2017, 14:00 
 

Podporované aktivity:   
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II 

Výzva č. 44 
Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II 
 
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9c: Poskytování podpory sociálním podnikům 
SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
 
Územní realizace: 
Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučené 
lokality, mimo území hl. m. Prahy. 
Území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 179 000 000 Kč, Státní rozpočet – 0 Kč 

Z toho alokace pro projekty realizované v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám: 79 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé: 
 osoby samostatně výdělečné činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
 obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

 
Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II
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Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  31. 8. 2016, 14:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 1. 2017, 14:00 
 

Podporované aktivity: 
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-

vyloucene-lokality-II 

Výzva č. 46 
Infrastruktura základních škol 
 
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání doved-
nosti a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 550 500 000 Kč, Státní rozpočet – max. 97 147 058 Kč 

 
Oprávnění žadatelé: 
 školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
 kraje 
 organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 
Míra podpory:  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 15% 
 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském 
rejstříku 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky 
obcí 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II
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Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti 
není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 10% 
 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  29. 9. 2016, 14:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   14. 2. 2017, 14:00 
 

Podporované aktivity: 
 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudo-

vání přípojky pro přivedení inženýrských sítí 
 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
 nákup budov 
 pořízení vybavení budov a učeben 
 pořízení kompenzačních pomůcek 
 zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní 
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných 
v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na: 
 klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, pří-

rodní vědy, technické a řemeslné obory) 
 budování bezbariérovosti škol 

 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruktura-zakladnich-skol 

Výzva č. 47 
Infrastruktura základních škol (SVL) 
 
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání doved-
nosti a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 284 500 000 Kč, Státní rozpočet – max. 226 676 470 Kč 

Z toho alokace pro projekty realizované v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám: 441 025 250 Kč (EFRR + státní rozpočet) 
 
Oprávnění žadatelé: 
 školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruktura-zakladnich-skol
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 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
 kraje 
 organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 
Míra podpory:  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 15% 
 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském 
rejstříku 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky 
obcí 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti 
není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 10% 
 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  29. 9. 2016, 14:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   14. 2. 2017, 14:00 
 

Podporované aktivity: 
 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudo-

vání přípojky pro přivedení inženýrských sítí 
 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
 nákup budov 
 pořízení vybavení budov a učeben 
 pořízení kompenzačních pomůcek 
 zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 
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Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní 
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných 
v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na: 
 klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, pří-

rodní vědy, technické a řemeslné obory) 
 budování bezbariérovosti škol 
 rozšiřování kapacit kmenových učeben 

 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL 

OPŽP 

Výzva č. 32 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 
 
Alokace: 367 000 000  CZK 
 
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 
 
Podání žádosti od   15. 8. 2016 
Podání žádosti do   17. 10. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s 
rozvojem technické infrastruktury 
Podporovaná opatření: 
- opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na vý-
znamných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených 
druhů apod. 
- opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury 
- výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření 
- zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření 
- odstranění migračních překážek na vodních tocích 
- instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporujících 
jejich poproudou migraci 
 
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 
Podporovaná opatření: 
- založení biocenter a biokoridorů ÚSES 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL
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- zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících 
ÚSES 
- liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení 
nebo obnova krajinného prvku 
- zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků 
- obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující 
pěší průchod krajinou 
- vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřa-
dů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní 
lesy) 
 
Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů 
Podporovaná opatření: 
- vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloub-
kově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a bře-
hů, ohrazování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístu-
pů ochrany území před povodněmi 
- podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším 
časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: 
  - vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku, 
jejímž   cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí 
  - vytváření a obnova prvků posilujících druhovou biodiverzitu vodních a na vodu 
vázaných   organismů 
  - terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících pro-
ces rena-  turace vodního toku apod. 
 
Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zaříze-
ných LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 
Podporovaná opatření: 
- dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné násled-
né péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů 
- výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 83/1996 
Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany 
- zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů 
- zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, 
probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přiroze-
né prostorové skladby porostu 
 
Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povr-
chového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu 
Podporovaná opatření: 
- podpora opatření zamezující vodní erozi 
- podpora opatření zamezující větrné erozi 
 
http://www.opzp.cz/vyzvy/32-vyzva 
 

Výzva č. 33 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/32-vyzva
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PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
 
Alokace: 345 500 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  
Kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné insti-
tuce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve 
a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, 
fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   15. 8. 2016 
Podání žádosti do   17. 10. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
Podporovaná opatření: 
- Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch: 
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, 
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními 
výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením 
stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků 
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě 
blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a 
jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. 
prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň 
zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody) 
 
http://www.opzp.cz/vyzvy/33-vyzva 
 

 

Moravskoslezský kraj 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017 

(NFV) 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
13. 9. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí   20. 9. 2016 
 
Vymezení okruhu žadatelů: 
1. Žádat o NFV je oprávněn poskytovatel sociální služby, který: 
a) je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách) 
b) poskytuje službu sociální prevence nebo odborného sociálního poradenství zařazenou do Kraj-
ské základní sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji s uzavřenou Smlouvou o závazku ve-
řejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 
c) poskytuje sociální službu sociální prevence nebo odborného sociálního poradenství, která byla 
podpořena v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 

http://www.opzp.cz/vyzvy/33-vyzva
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financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a zároveň je žadatelem na její provoz po-
žadována dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 
2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
d) splňuje některou z uvedených forem: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní 
právnická osoba 
 
2. Žadatel o NFV, který nesplňuje výše uvedené požadavky, nemůže žádat o NFV dle tohoto Pro-
gramu 
 
Cíle a priority programu: 
Účelem realizace Programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřeb-
nost je vyjádřena v SPRSS MSK, jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené 
v SPRSS MSK a jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 
za jeho výkon. Podpořeny budou registrované sociální služby sociální prevence a odborného soci-
álního poradenství, které byly podpořeny v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a zároveň je 
na jejich provoz požadována dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociál-
ních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. 
 
Poskytnuté NFV mají za cíl podpořit cash flow (peněžní tok) za účelem zajištění plynulého a prů-
běžného financování krajské sítě sociálních služeb v prvních měsících kalendářního roku, do doby 
poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 finan-
covaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, jež tvoří podstatnou část finančních prostřed-
ků ke krytí provozních nákladů sociálních služeb v krajské síti. 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-
vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2017--75812/ 
 

Státní fond kinematografie 

Výzva č. 2016-3-5-25 Podpora distribuce českých filmů 

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
31. 7. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí   31. 8. 2016 
 

Podpora je určena pro jednotlivé filmy a jejich distribuci v kinech či obdobným způsobem (alterna-
tivní promítací sály jako kinokavárny, sitě specific promítání apod.) a dalšími způsoby 
(VOD/internet, DVD)na území České republiky.  
 
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-

kinematografickeho-dila.html 

 

Tomíčková, 19.8.2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2017--75812/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2017--75812/
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-kinematografickeho-dila.html
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-kinematografickeho-dila.html

