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DOTAČNÍ INFO K 22. 7. 2016 

 

OPPIK 

Dne 1. 7. 2016 byla vyhlášena výzva pro účastníky interních projektů agentury CzechTrade - NOVUMM, 
NOVUMM KET a DESIGN - příjem přihlášek od 18. 7. 2016 (zveřejněno 14.7.2016) 
 

NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ (NOVUMM) 

NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ 
(NOVUMM KET) 

DESIGN pro konkurenceschopnost 2016-2018 (DESIGN) 

Hlavní cíle projektů: 

 Usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím je-
jich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí, 

 Marketingová podpora MSP především v oblasti nových technologií, 
 Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím designu nových produk-

tů, včetně posouzení jejich tržního potenciálu a propagace průmyslového designu na za-
hraničních akcích. 

http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/ 

 

 

OP VVV 

 

Avízo výzvy Č. 02_16_037 – Podpora žáků se zdravotním postižením I 

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace 
bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 9. srpna  2016. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  9. 8. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   2. 12. 2016 
 
Plánovaná alokace:  300 000 000,- Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  

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

http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/
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- Soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky  (VŠ uskutečňu-
jící akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických 
pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání) 

- Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně 
vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace):  
 spolek, 
 ústav, 
 obecně prospěšná společnost (v případě soukromých vysokých škol je povinnost spl-

nit podmínku uskutečňovat akreditované studijní programy viz kategorie výše), 
 nadace nebo nadační fond 
 registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní práv-

nická osoba. 
- Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická 

osoba vykonávající činnost škol a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kro-
mě 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 

 
 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-037-podpora-zaku-se-
zdravotnim-1 
 

 

OPZ 

 
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: 1.3.1Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikač-
ní úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 
      1.3.2 Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 
  
Plánovaná alokace:  1 500 000 000,- Kč 
 
Oprávnění žadatelé: 

Zaměstnavatelé: 
- Obchodní  korporace  - obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o ob-

chodních korporacích: 
a)obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ru-
čením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové 
sdružení 
b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-037-podpora-zaku-se-zdravotnim-1
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-037-podpora-zaku-se-zdravotnim-1
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- 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:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85%, 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  1. 7. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 8. 2016 
 

Podporované aktivity: 
 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 

 
 
22.7.2016 
 
Dagmar Quisková 

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

