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DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery 
 
PO 1: „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 
IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
SC 1.2: „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“ 
 
Plánovaná alokace:  200 000 000Kč 
 
Žadatelé: 
Malé a střední podniky 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  1. 6. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  31. 5. 2017 
 

Míra podpory:  Dotace bude poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů. 

 

Cíl Výzvy: 

Cílem programu podpory a Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a 

výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních ino-

vačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý 

dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 

 

Podporované aktivity: 
a) nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření 
znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních 
podniků 
 
http://www.mpo.cz/dokument175542.html 
 

 

OPŽP 

Výzva č. 37 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
 
Alokace: 150 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  
Příspěvkové organizace 
 
Míra podpory: dle typu žadatele 

 

Podání žádosti od   1. 7. 2016 
Podání žádosti do   31. 8. 2016 

http://www.mpo.cz/dokument175542.html
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Typy podporovaných projektů a aktivit 

Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní 
úrovni, digitální povodňové plány. 
 
Typy podporovaných projektů: 
- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měří-
cích stanic 
- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, 
tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního 
systému. 
 
http://www.opzp.cz/vyzvy/37-vyzva 
 

 

ESFCR 

Výzva č. 53 
Specifická výzva na vybrané cílové skupiny 
 
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 
 
Typ výzvy: Otevřená 
 
Alokace: 189 000 000  CZK 
 
Oprávněným žadatelem může být: 

 Nestátní neziskové organizace 

o spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů 

o ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o církevní právnické osoby zřízené podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských spo-

lečnostech, ve znění pozdějších předpisů 

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

 Školy a školská zařízení, tj. právnické osoby zapsané ve školském rejstříku 

 Vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

 

Míra podpory:  

Příjemce/žadatel Podíl EU Státní rozpočet Příjemce/žadatel 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně pro-

spěšnou činnost: obecně prospěšné společnosti, spol-

ky, ústavy, církevní právnické osoby 

85% 15% 0% 

http://www.opzp.cz/vyzvy/37-vyzva
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Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle 

školského zákona (č.561/2004Sb.), státní vysoké školy 

85% 15% 0% 

Obce, dobrovolné svazky obcí 85% 10% 5% 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských 

zařízení zapsané ve školském rejstříku 

85% 10% 5% 

Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) 85% 10% 5% 

Obchodní společnosti 

- společnost s ručením omezeným 

- akciová společnost 

85% 0% 15% 

 

Příjem žádostí od   30. 5. 2016 
Podání žádosti do   15. 8. 2016 

Popis podporovaných aktivit 

V rámci této výzvy budou podporovány především následující aktivity, jejichž specifikace je uvedena v přílo-
ze 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 pracovní místa a podpora vytváření 

nových pracovních míst 
 podpora flexibilních forem zaměstnání 
 doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce 
 realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti cílových 

skupin výzvy 

https://www.esfcr.cz/vyzva-053-opz 

Výzva č. 67 
Podpora sociálního podnikání 
 
PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
IP 2.1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a 
zlepšení zaměstnatelnosti 
SC 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 
Typ výzvy: Otevřená 
 
Alokace: 100 000 000  CZK 
 
Oprávněným žadatelem může být: 

 Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

 Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

o veřejná obchodní společnost 

o komanditní společnost 

o společnost s ručením omezeným 

https://www.esfcr.cz/vyzva-053-opz


4 

 

o akciová společnost 

o evropská společnost 

o evropské hospodářské zájmové sdružení 

o družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

 Nestátní neziskové organizace 

o obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech 

o ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských spo-

lečnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně 

právní ochranu dětí 

o spolky dle §214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Míra podpory:  

EU – 85% 

Státní rozpočet – 0% 

Žadatel – 15% 

 

Příjem žádostí od   1. 6. 2016 
Podání žádosti do   30. 9. 2016 

Popis podporovaných aktivit 

Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik. 
Příjemce musí naplňovat současně principy a charakteristiky sociálního podnikání 
 
I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního 
začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,  

II. sociální prospěch - charakteristika principu:  

a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, tj. osob definovaných v části 4. 3 
cílové skupiny – min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %,  
min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou 
pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z 
cílových skupin akceptovatelná);  

b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku,  

c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců;  
III. ekonomický prospěch – charakteristika principu:  

a) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho 
společensky prospěšných cílů,  

b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovate-
lích,  

c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 
měsíců realizace projektu,  
IV. environmentální prospěch – charakteristika principu:  

a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby,  

V. místní prospěch – charakteristika principu:  

a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,  

b) využívání přednostně místních zdrojů,  

c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.  
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https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz 

 

Tomíčková Petra, 2.6.2016 

https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz

