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DOTAČNÍ INFO K 21. 4. 2016 
 

OPZ 

Výzva č. 55 
Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR 
 
PO: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP: 1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě neza-
městnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstna-
nosti a mobility pracovníků 
SC: 1.1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhod-
něných 
  
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 100 000 000 CZK  
  
Oprávnění žadatelé:  
Pakty zaměstnanosti musí prezentovat příslušný kraj jako strategická teritoriální partnerství Úřadu práce 
ČR, krajské samosprávy, odborových organizací, zástupců zaměstnavatelů (např. hospodářských a agrárních 
komor, hospodářských a sociálních partnerů zastupujících zaměstnavatele) a případně dalších regionálních 
organizací (např. vzdělávacích institucí, podnikatelských subjektů, statutárních měst, rozvojových agentur, 
nestátních neziskových organizací). Cílem těchto partnerství je koordinované řešení problémů na regionál-
ním trhu práce, včetně zajištění činností observatoří trhu práce. Za každý kraj je oprávněným žadatelem 
pouze jeden subjekt, který je nositelem paktu zaměstnanosti a splňuje níže uvedené podmínky. 
 
Oprávnění žadatelé – nositelé paktů zaměstnanosti musí mít formu: 
1) Spolku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník či obecně prospěšné společnosti zřízené podle záko-
na č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů  
nebo 
2) Kraje, dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákona 
č. 129/2000 SB., o krajích – krajské zřízení. 
 
Žadatel je v rámci projektové žádosti povinen doložit uzavřenou dohodu o partnerství s dalšími subjekty 
zapojenými do paktu zaměstnanosti, v níž je daný subjekt ustanoven jako nositel paktu zaměstnanosti. Tato 
dohoda musí být signována minimálně čtyřmi hlavními subjekty podepsanými pod příslušným paktem za-
městnanosti, tzn. Úřadem práce ČR, krajskou samosprávou, odborovou organizací a zástupcem zaměstna-
vatelů (např. hospodářských a agrárních komor, hospodářských a sociálních partnerů zastupujících zaměst-
navatele) 
 
Podání žádosti od   18. 4. 2016 
Podání žádosti do   15. 9. 2016 do 16.00hod 
 
Míra podpory: 
EU / státní rozpočet / žadatel  
 

 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, 
žadatel 0% 

 Obecně prospěšné společnosti 

 Spolky 

 Ústavy 

 Kraje: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5%  
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Popis podporovaných aktivit  
Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomic-

ky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Jedná se o cílená opatření vedoucí 

k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti 

v projektu. V rámci této výzvy budou podporovány především následující aktivity, jejichž bližší specifikace je 

uvedena v příloze č. 1 této výzvy: 

 poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání 

 bilanční a pracovní diagnostika 

 motivační aktivity 

 rekvalifikace 

 rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce 

 podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností 

 zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná a nová pracovní místa 

 podpora flexibilních opatření forem zaměstnání 

 doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce 

 realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti 

 

http://www.esfcr.cz/vyzva-055-opz 

 

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  

Program Sasakawa Asthma Fund 

 

V rámci tohoto programu se udělují granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na 

výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. 

 

 zdravotní výchova a vzdělávání 

 primární a sekundární prevenci astmatu u dětí 

 rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu 

 

Uzávěrka pro příjem žádostí – 28. 4. 2016 

 

Žádosti o příspěvek mohou podávat: 

 obecně prospěšné společnosti 

 ústavy 

 občanská sdruženi (spolky) 

 evidované církevní osoby  

 nemocnice a dětské léčebny 

 

http://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/ 

 

Státní fond kinematografie 

Evidenční číslo výzvy: 2016-4-1-10 

http://www.esfcr.cz/vyzva-055-opz
http://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/
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Název výzvy: Podpora digitalizace a modernizace kin v roce 2016-2017 
Dotační okruh: 4. Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  10 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  16. 4. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   16. 5. 2016 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. zachování maximálního počtu kin prostřednictvím jejich digitalizace 
2. zvýšení diváckého komfortu, vybavení kin a zlepšení služeb pro diváky 
 
Upřednostňována budou kina 

 diverzifikovaným filmovým programem po stránce dramaturgické (nezávislá a artová tvorba), dru-
hové (např. nabídka krátkometrážní tvorby), žánrové (např. filmy pro mládež), dle země původu 
(česká a evropská tvorba) nebo pro různé sociální skupiny (např. děti, senioři) 

 s vyšším počtem filmových projekcí, s pravidelným a celoročním provozem kina 
 s dlouhodobou podporou ze strany majitele objektu (města) a s koncepcí rozvoje objektu a budou-

cích investic 
 
Podporované typy projektů: 
1. Podpora je určena pro projekty digitalizace kin dle standardu DCI 
2. Podpora je určena pro projekty digitalizace kin mimo standard DCI (tzv. e-cinema). Tato podpora je urče-
na pro prostory, pro něž je e-cinema vhodným technologickým řešením 
3. Podpora je určena především pro tyto projekty modernizace kin: výměna sedaček, technologie pro slu-
chově a zrakově postižené a pro obnovu digitální technologie 
 
Podpora není určena pro jiné stavební úpravy budovy kina (oprava střechy, fasáda, osvětlení, apod.) 

Maximální výše dotace: 50% z celkových nákladů projektu 

Maximální výše veřejné podpory: 

80% z uznatelných nákladů projektu v případě modernizace kina anebo projektu na digitalizaci a moderni-

zace kina zároveň 

90% z uznatelných nákladů projektu v případě digitalizace kina či obnovy digitální technologie 

http://fondkinematografie.cz/aktuality/vyzva-k-podavani-zadosti-o-podporu-kinematografie-

digitalizace-a-modernizace-kin-v-roce-2016-2017.html 

Evidenční číslo výzvy: 2016-1-3-11 
Název výzvy: Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla 
Dotační okruh: 1. vývoj českého kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  9 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  9. 4. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   9. 5. 2016 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 

http://fondkinematografie.cz/aktuality/vyzva-k-podavani-zadosti-o-podporu-kinematografie-digitalizace-a-modernizace-kin-v-roce-2016-2017.html
http://fondkinematografie.cz/aktuality/vyzva-k-podavani-zadosti-o-podporu-kinematografie-digitalizace-a-modernizace-kin-v-roce-2016-2017.html


4 

 

1. podporovat žánrovou, tematickou a stylovou pestrost námětů tak, aby se účinněji rozvíjel stabilní základ 
pro různorodou filmovou výrobu 
2. podporovat vývoj kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga na scénáři 
a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování díla a k přípravě natáčení 
3. zvýšit potenciál projektů pro získání mezinárodní koprodukce (Eurimages, Media, zahraniční partneři, 
zahraniční televizní vysilatelé) 
4. podporovat filmy, jejichž téma směřuje k mezinárodní srozumitelnosti při zachování národního charakte-
ru díla 
5. přiblížit vývoj českého filmu evropským standardům (kvalitně, profesně i finančně) 
 
Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného filmu, jehož součástí je vypracování konečné verze 
scénáře, vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, finančního plánu a jeho předpokládaného zajiš-
tění. 
 
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyvoj-ceskeho-

kinematografickeho-dila.html 

ESPON 2020 

Program spolupráce ESPON 2020 vyhlásil výzvu na vývoj systému MapKits, který bude použit k tvorbě map 

a územních analýz. Dostupný rozpočet je 50 000€ a termín podání přihlášky 28.4.2016 do 10.00hod. 

 

https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/MapKits.html 

 

 

 

IROP 

Výzva č. 28 
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 
 
PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
IP 2c:  Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, za-
členění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví 
SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality sys-
témů IKT 
 
Územní realizace: Území celé ČR včetně území hl. m. Prahy 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 878 849 850 Kč, Státní rozpočet – max. 155 091 150 Kč 

 
Oprávnění žadatelé: 
 
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí) 
 
Míra podpory:  

Kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi: 

http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyvoj-ceskeho-kinematografickeho-dila.html
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyvoj-ceskeho-kinematografickeho-dila.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/MapKits.html
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- 85% Evropský fond pro regionální rozvoj 

- 5% státní rozpočet 

Organizace zakládané obcemi, organizace zakládané kraji: 

- 85% Evropský fond pro regionální rozvoj 

- 0% státní rozpočet 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  4. 5. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   nejpozději 27. 12. 2017 
 

Podporované aktivity: 
Podporované aktivity musí vycházet z projektových okruhů č. 6.1, 6.2, 6.3 a 9 implementačního plánu č. 3 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy: 
 

 Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury 
 Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro no-

vě pořízené nebo modernizované informační systémy 
 Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb 
 Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-

systemy-a-infrastruktu 

 

SZIF 

Jednotné žádosti 2016 

Žádosti lze podávat na následující opatření: 

 Jednotná platba na plochu (SAPS) 

 Platba pro mladé zemědělce 

 Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (gree-

ning) 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci 

 Produkce brambor určených pro výrobu škrobu 

 Produkce konzumních brambor 

 Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností 

 Produkce ovocných druhů s vysokou pracností 

 Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností 

 Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností 

 Produkce chmele 

 Produkce cukrové řepy 

 Produkce bílkovinných plodin 

 Přechodné vnitrostátní podpory 

 Platba na zemědělskou půdu 

 Platba na chmel 

 Platba na brambory pro výrobu škrobu 

 Platba na přežvýkavce 

 Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
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 Platba na chov krav bez tržní produkce mléka 

 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) 

 Platby v rámci sítě Natura 2000 na zemědělské půdě 

 Agroenviromentální opatření 

 Agroenviromentálně-klimatická opatření 

 Ekologické zemědělství 

 Dobré životní podmínky zvířat (welfare) 

 Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic 

 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic 

 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy 

 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 

 Zlepšení životních podmínek pro prasničky 

 Zlepšení životních podmínek pro prasnice 

 Zvětšení plochy pro odstavená selata 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci 

 Chov telete masného typu 

 Chov krávy chované v systému chovu s TPM 

 Chov bahnice nebo chov kozy 

 

Příjem jednotných žádostí probíhá od 8.4.2016 do 16.5.2016. 

 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F

1460114854927.pdf 

 

Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen 

až říjen 2015 

Vláda schválila kompenzace škod pěstitelům polních plodin a pěstitelům sadebního materiálu lesních dřevin 

postižených suchem v roce 2015. Toto odškodnění slouží k částečnému zmírnění ztrát těch pěstitelů, kte-

rým se v důsledku sucha v roce 2015 snížila produkce plodin a sadbového materiálu lesních dřevin o více 

než 30% v porovnání s průměrem posledních tří let (nebo tříletého průměru založeného na období před-

cházejících pěti let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce se z výpočtu vyloučí). Nárok na od-

škodnění mají pěstitelé následujících plodin: 

- brambor 

- cukrové řepy 

- chmele 

- ovoce 

- zeleniny 

- ovocných či okrasných školek 

- sadbového materiálu lesních dřevin 

- kukuřice pro krmné účely 

- trvalých travních porostů 

Příjem žádostí bude probíhat od 13.6.2016 – 28.6.2016. 

 

http://www.szif.cz/cs/rizika 

Tomíčková, 21.4.2016 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1460114854927.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1460114854927.pdf
http://www.szif.cz/cs/rizika

