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DOTAČNÍ INFO K 26. 5. 2016 

 

IROP 

Výzva č. 32  
Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 
 
PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 10 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do 
celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání  a celoživotní učení 
 
Územní realizace: 
Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 
Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nenachází sociálně vyloučené lokality. 
 
Alokace: 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 393 000 000 Kč, Státní rozpočet – 69 352 941 Kč 

 

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% 

 
Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace 
Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 

státní rozpočet: 10% 

 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 
Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 

státní rozpočet: 0% 

 
Oprávnění žadatelé: 

 Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
 kraje 
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 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 

 
Příjem žádostí od   30. 6. 2016 
Podání žádosti do   18. 11. 2016 

Podporované aktivity: 

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včet-
ně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 

 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vy-
hlášky 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 střední a vyšší odbor-
né vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) 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, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory) 

- budování bezbariérovosti škol 
Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-
odbornych-skol 
 

 

Výzva č. 33  
Infrastruktura středních škol a vyšších odborných 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 dovedností a do 
celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání  a celoživotní učení 
 
Územní realizace: 
Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 
Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nachází sociálně vyloučené lokality. 
Obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 
 
Alokace: 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 917 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 161 823 529 Kč 

 

Míra podpory:  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol
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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% 

 
Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace 
Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 

státní rozpočet: 10% 

 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 
Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 

státní rozpočet: 0% 

 
Oprávnění žadatelé: 

 Školy a školská zařízení v oblasti středního 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 

 
Příjem žádostí od   30. 6. 2016 
Podání žádosti do   18. 11. 2016 

Podporované aktivity: 

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včet-
ně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 

 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vy-
hlášky 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 střední a vyšší odbor-
né vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) 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, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory) 

- budování bezbariérovosti škol 
Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-
odbornych-skol-(SVL) 
 

 

Státní fond kinematografie 

Evidenční číslo výzvy: 2016-1-5-17 
Název výzvy: Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla – debut 
(režisér do 35 let) 
Dotační okruh: 1. vývoj českého kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  3 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  22. 5. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   22. 6. 2016 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
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 (kvalitativně, profesně i finančně) 
 
Podporované typy projektů: 
První celovečerní hraný film režiséra ve věku do 35 let. 
 
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 

Evidenční číslo výzvy: 2016-2-4-15 
Název výzvy: Minoritní koprodukce – celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s mino-
ritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech) 
Dotační okruh: 2. výroba českého kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  20 000 000Kč 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL)
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL)
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
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Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  22. 5. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   22. 6. 2016 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrové a druhově pestré české kinematografie 
2. posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci 
3. podpora mezinárodních koprodukcí 
 
Podpora je určena pro celovečerní i krátkometrážní hraný, animovaný nebo dokumentární film, na jehož 
výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území 
České republiky, podílel v takovém rozsahu, že v projektu má minoritní podíl. 
 
Podpora je určena pro české audiovizuální dílo, které splňuje definici podle § 2 odst. 1 písm. e) bod 1 i 2 
zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zá-
kon o audiovizi) 
 
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyroba-ceskeho-

kinematografickeho-dila.html 

 

 

Evidenční číslo výzvy: 2016-6-2-16 
Název výzvy: Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 
Dotační okruh: 6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  1 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  22. 5. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   22. 6. 2016 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. podpora výzkumu s důrazem na základní výzkum v oblasti české kinematografie 
2. podpora odborné publikační a konferenční činnosti 
3. podpora rozvoje oboru filmových a audiovizuálních studií 
4. zapojení filmových studií do evropského prostředí a posílení její mezinárodní konkurenceschopnosti 
5. podpora rozvoje kinematografie prostřednictvím kvalifikované reflexe 
 
Podpora je určena pro pořádání odborné konference s národním či mezinárodním významem a pro vý-
zkumné projekty. Prioritou Rady budou konference s mezinárodním přesahem, u individuálních i kolektiv-
ních výzkumných projektů pak ty, které se věnují základnímu výzkumu v oblasti české kinematografie a 
s plánovaným publikačním výstupem v podobě odborné studie či knihy. 
 

http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-publikacni-cinnost-v-

oblasti-kinematografie-a-cinnost-v-oblasti-filmove-vedy.html 

 

 

Moravskoslezský kraj 

http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyroba-ceskeho-kinematografickeho-dila.html
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyroba-ceskeho-kinematografickeho-dila.html
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-publikacni-cinnost-v-oblasti-kinematografie-a-cinnost-v-oblasti-filmove-vedy.html
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-publikacni-cinnost-v-oblasti-kinematografie-a-cinnost-v-oblasti-filmove-vedy.html
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Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017 

Kód programu: RRC/09/2016  

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 7. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí   15. 7. 2016 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Příjemci dotace mohou být fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (včetně obcí a svazku obcí) 
 
Cíle a priority programu: 
1. Účelem poskytování dotací z tohoto dotačního titulu je spolufinancování uznatelných nákladů prokaza-
telně souvisejících s úpravou lyžařských běžeckých tras na území Moravskoslezského kraje v zimní sezóně 
2016/2017, a to zejména tras zapojených do projektů realizovaných Moravskoslezským krajem. 
 
2. Důvodem podpory stanoveného účelu poskytování dotací je navázat na dotační program „Úprava lyžař-
ských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji“ v zimních sezónách 2003/2004 až 2015/2016 a podpořit 
další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji. 
 
Minimální výše dotace:  40.000Kč 
Maximální výše dotace:  450.000Kč 
 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-uprava-lyzarskych-bezeckych-tras-v-moravskoslezskem-
kraji-v-zimni-sezone-2016-2017-71499/ 
 
 

 

Tomíčková Petra, 26. 5. 2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-uprava-lyzarskych-bezeckych-tras-v-moravskoslezskem-kraji-v-zimni-sezone-2016-2017-71499/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-uprava-lyzarskych-bezeckych-tras-v-moravskoslezskem-kraji-v-zimni-sezone-2016-2017-71499/

