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DOTAČNÍ INFO K 23. 9. 2016 

 

OPŽP 

Výzva č. 44 
 
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
SC 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 
 
Alokace: 500 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 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   1. 10. 2016 
Podání žádosti do   6. 1. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 
 

 realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýza rizik 

 sanace vážně kontaminovaných lokalit 
 
Typy podporovaných projektů: 
 

 Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných 
nebo potencionálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné 
práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum 
kontaminovaného území 

 Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontami-
nace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla 
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přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sa-
načních technologií. 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/44-vyzva 
 

 

IROP 

Výzva č. 54 
Deinstitucionalizace psychiatrické péče 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionál-
nímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního 
začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od in-
stitucionálních ke komunitním službám 
SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 
 

Územní realizace: 
Území celé ČR mimo hl. m. Prahy 
 

Oprávnění žadatelé: 

 příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR 

 kraje 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované kraji 

 organizace zřizované obcemi 

 organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 

 organizace zakládané kraji 

 organizace zakládané obcemi 

 organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

 církevní organizace 

 obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších 
předpisů 

 další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 700 000 000 Kč, Státní rozpočet – 300 000 000 Kč 

 

Míra podpory:  

1) příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR 

http://www.opzp.cz/vyzvy/44-vyzva
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Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 15% 
 
2) kraje/obce/dobrovolné svazky obcí 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
3) organizace zřizované kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
4) organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace a obchodní společnosti po-
skytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
5) další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  31. 10. 2016, 15:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   nejpozději 30. 6. 2017, 15:00 
 

Podporované aktivity:   
A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče: 
- Centra duševního zdraví 
- stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby 
- ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním 
 
B) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic 
 
C) Vybavení mobilních týmů 
- podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů Center duševního zdraví 
- podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů (mimo centra duševního zdraví) 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-54-Deinstitucionalizace-psychiatricke-
pece 
 

 

Nadace Via 

 
Města z jiného těsta – Rychlé granty 
 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-54-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-54-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece
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Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. Hledáme projekty, které 
podporují aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni. Projekty, které jsou krát-
kodobé a vznikají jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách. 
 
O rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost vý-
razně negativní důsledky pro dotčenou komunitu. 
 

- grant až 30 000Kč na projekt 
 
Termíny nejbližších uzávěrek: 

- 6.10.2016 
- 3.11.2016 

 
Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob 
 
http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/ 

 

 

Tomíčková Petra, 23. 9. 2016 

http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/

