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DOTAČNÍ INFO K 31. 3. 2016 

 

IROP 

Výzva č. 26 
eGovernment I. 
 
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 – 1 860 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 440 272 075 Kč 

 
Oprávnění žadatelé: 
Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní pod-
niky 
 
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí) 
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  31. 3. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   nejpozději 29. 12. 2017 
 

Podporované aktivity: 
Podporované aktivity musí vycházet z jednoho z následujících projektových okruhů implementačního plánu 
č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy: 

- 3.4 – eCulture 
- 3.5 – eEducation 
- 3.6 – eHealt 
- 3.7 – eJustice 
- 3.8 – sociální služby, pojištění, dávky 
- 3.9 – výběr daní a pojištění 
- 8.1 – elektronická identita 
- 8.2 – elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 

 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I 

 

Moravskoslezský kraj 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I
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Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 

včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016 

Kód programu:  

PSDP 1/16 Dofinancování vybraných druhů sociálních služeb na rok 2016 
Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 400 000Kč, nejvýše však ve výši rozdílu mezi optimálním návrhem dota-
ce MSK stanovené v dotačním programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 
financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a dotací přiznanou v rámci PPSS 2016 
 
PSDP 2/16 Podpora sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence 
Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 350 000Kč 

Vymezení okruhu příjemců: 

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci dotačního titulu u PSDP 1/16 jsou poskytovatelé sociálních služeb 
registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení 
do krajské sítě sociálních služeb, kteří mají ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace s Moravskoslezským 
krajem uzavřenou Smlouvu o závazku veřejné služby zahrnující registrovanou sociální službu, jíž se týká 
projekt. U sociální služby je podmínkou podpory v tomto dotačním titulu naplnění podmínky SPRSS stano-
vující minimální procentní podíl spolufinancování obce na oprávněné provozní ztrátě ověřené výpočtem 
na základě dat uvedených v žádosti o dotaci předložené v dotačním Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro r. 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu prostřednictvím inter-
netové aplikace OK služby – poskytovatel.  

V rámci dotačního titulu PSDP 2/16 jsou oprávněnými žadateli o dotaci církevní právnické osoby, spolky, 
obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi, které poskytují sociální služby 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby závislé 
na drogách nebo jiných návykových látkách a pro podporu jejich rodin a blízkých a mají ke dni podání žá-
dosti o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem uzavřenou Smlouvu o závazku veřejné služby zahrnu-
jící registrovanou sociální službu, jíž se projekt týká, nebo mají ke dni podáni žádosti o poskytnutí dotace 
Ministerstvem práce a sociálních věcí na registrovanou sociální službu, jíž se projekt týká, uděleno Pověření 
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby 
s celostátní a nadregionální působností.  

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
25. 4. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí   30. 4. 2016 
 
Cíle a priority programu: 

PSDP 1/16 - zabezpečení stabilního fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě. 
Dotace je určena na dofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných druhů a forem 
sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb posky-
tovatelů registrovaných sociálních služeb v roce 2016.  

PSDP 2/16 - finanční podpora sociálních služeb řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji 
v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje na období let 2015-2020, která byla schválena usnesením 
zastupitelstva kraje č. 11/944 dne 11. 9. 2015.  
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http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-
poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2016-66788/ 
 

 

OPŽP 

Výzva č. 27 
 
PO: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.1. Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 
 
Alokace: 125 600 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  
obce a města, svazky obcí, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejno-
právní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společ-
nosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby -podnikající 
 
Míra podpory: dle typu žadatele 

 

Podání žádosti od   30. 3. 2016 
Podání žádosti do   31. 5. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a soustavy území NATURA 2000 (realizace opatření k zajištění či 
zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr 
informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, 
NPR, NPP a lokality soustavy území NATURA 2000 a o cílové organismy. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/27-vyzva 
 

 
Výzva č. 28 
 
PO: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.2 Posílit biodiverzitu 
 
Alokace:  130 000 000 CZK 
 
Příjemci podpory:  
kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné vý-
zkumné instituce, 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 
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Podání žádosti od   30. 3. 2016 
Podání žádosti do   31. 5. 2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2016-66788/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2016-66788/
http://www.opzp.cz/vyzvy/27-vyzva
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Typy podporovaných projektů a aktivit 

- péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a 
tvorby těchto biotopů 

- péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba 

http://www.opzp.cz/vyzvy/28-vyzva 
 

 

Výzva č. 30 
 
PO: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
 
Alokace: 272 000 000 CZK 
 
Příjemci podpory:  
kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, ve-
řejnoprávní 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 
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Podání žádosti od   30. 3. 2016 
Podání žádosti do   31. 5. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

-revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
 
http://www.opzp.cz/vyzvy/30-vyzva 
 

 

MPSV- ESF 

Výzva č. 124 
Podpora inovačního prostředí 
 
PO 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 
IP 3.1: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 
SC: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech 
OPZ 
 
Typ výzvy: Otevřená výzva 
Druh výzvy: Průběžná 
 
Alokace: 120 000 000  CZK 
 
Žadatelé:  
Oprávněnými žadateli pro tuto výzvu jsou: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/28-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/30-vyzva
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- organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace 
- nestátní neziskové organizace 
- školy a vysoké školy 
- výzkumní instituce 
- osoby samostatně výdělečně činné 
- kraje, obce a jimi zřizované organizace 
- poskytovatelé sociálních služeb 
- obchodní korporace 
- profesní a podnikatelská sdružení 

 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Příjem žádostí od   30. 4. 2016 
Podání žádosti do   30. 11. 2016 

Popis podporovaných aktivit 

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací. Výzva 
podporuje čtyři oblasti, jejichž cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy: datové platformy, znalostní platformy, akceleráto-
ry/inkubátory a investice do impaktu. 
 
http://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz 
 

Mapa ITI ostravská aglomerace 

 
 
 
Zdroj: www.itiostravsko.cz 

http://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz
http://www.itiostravsko.cz/


6 

 

 
Výzva č. 45 
Integrovaná územní investice (ITI) 
 
IP 1.1Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměst-
naných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a 
mobility pracovníků 
SC 1.1.1: Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhod-
něných 
 
 
Typ výzvy: otevřená výzva 
 
Alokace: 398 000 000  CZK 
 
Výzva je určena pro metropolitní oblasti, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie 
ITI. Zároveň je výzva určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídicím 
výborem ITI příslušné strategie. 
 
Žadatelé:  
Oprávněnými žadateli pro tuto výzvu jsou organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok 
předcházející datu předložení žádosti 

- obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, školy a 
školská zařízení, obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce 

- dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích 
- vzdělávací a poradenské instituce 
- nestátní neziskové organizace 

 

Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Příjem žádostí od   4. 4. 2016 
Podání žádosti do   14. 12. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomic-
ky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v prů-
běhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. 

Podporovány budou aktivity: 

- 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 nových či inovativních nástrojů aktivní zaměstnanosti 
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http://www.esfcr.cz/vyzva-045-opz 
 

 
Výzva č. 48 
Integrované území investice (ITI) – průběžná výzva 
 
PO 2: Sociální začleňování 
IP 2.1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a 
zlepšení zaměstnanosti 
SC 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společ-
nosti a na trhu práce 
 
Typ výzvy: průběžná 
 
Alokace: 351 000 000  CZK 
 
Žadatelé:  
Výzva je určena pro tyto metropolitní oblasti a aglomerace: Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Ústecko-
Chomutovská aglomerace.  
Výzva je určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídícím výborem ITI. 
 
Oprávněným žadatelem může být: 
a) nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, ústavy, 

nadace) 

b) sociální družstva 

c) obce 

d) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společ-

nosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti 

e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, 

školy a školská zařízení) 

f) dobrovolné svazky obcí 

g) poskytovatelé sociálních služeb 

 

Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Příjem žádostí od   4. 4. 2016 
Podání žádosti do   14. 12. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrože-
ných prostřednictvím sociálních služeb.  

b) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování a preven-
ce sociálního vyloučení osob a skupin osob.  

c) Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím čin-
nosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou; podpora partnerských projektů v sociální oblasti 
propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace 
o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; podpora plánování sociální bytové politiky 
obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně 
vyloučených lokalit a bezdomovectví.  

http://www.esfcr.cz/vyzva-045-opz
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d) Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám 
či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí 
(podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výko-
nu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů 
pomoci, apod.).  

e) Programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, 
uplatnění se na trhu práce, apod., které přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vylou-
čení.  

f) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samo-
statného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.  

g) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé 
na návykových látkách.  

h) Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně po-
radenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílové skupiny.  

i) Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku (asistenti pre-
vence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, preventivní programy 
pro mladé osoby 15+ apod.).  

j) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro 
osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační programy, programy 
zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem předcházení jejich dalšího násilného chování  
 
http://www.esfcr.cz/vyzva-048-opz 
 

 
Petra Tomíčková, 31. 3. 2016 

http://www.esfcr.cz/vyzva-048-opz

