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DOTAČNÍ INFO K 4. 11. 2016 

 

Ministerstvo financí 

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 
29821300 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí 
velkých měst 
 

Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi 
 

Podání žádosti do   31. 12. 2016 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-
vps/podprogram-29821300 

OPŽP 

Výzva č. 45 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
 
Alokace: 1 100 000 000  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 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   1. 11. 2016 
Podání žádosti do   5. 1. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlep-
šení přirozených rozlivů 
Typy podporovaných projektů: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-29821300
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-29821300
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 realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení 
kapacity koryta a rozliv do údolních niv, vytváření povodňových koryt, tůní) 

 zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro 
běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění 

 zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků, na některých místech 
s tvorbou mokřin a tůní 

 umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v ex-
travilánu do volné krajiny) 

 
1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich využití namísto jejich urychlené-
ho odvádění kanalizací do toků 
Typy podporovaných projektů 
 plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž) 
 podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty 
 vsakovací šachty 
 podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace 

 
1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové 
ochraně 
Typy podporovaných projektů 
 výstavba suchých nádrží (poldrů) 
 vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží 

 
http://www.opzp.cz/vyzvy/45-vyzva 
 

Výzva č. 47 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
 
Alokace:  150 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 
 
Podání žádosti od   1. 11. 2016 
Podání žádosti do   5. 1. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

http://www.opzp.cz/vyzvy/45-vyzva
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Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální 
úrovni, digitální povodňové plány 
Typy podporovaných projektů 
 budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a mo-

dernizace měřících stanic 
 budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na 

regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdíle-
ných databází Povodňového informačního systému 

 
http://www.opzp.cz/vyzvy/47-vyzva 
 

 

Státní fond kinematografie 

Evidenční číslo výzvy: 2016-2-4-29 
Název výzvy: Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film (s majoritní českou finanční 
účasti na celkových výrobních nákladech) 
Dotační okruh: 2. výroba českého kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  16 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  21. 10. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   21. 11. 2016 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. Rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově a druhově pestré české kinemato-
grafie. 
2. Originalita obsahu a zpracování námětu a tématu 
3. Podpora dokumentu s výrazným autorským rukopisem tematickým i formálním 
4. Posílení české kinematografie v mezinárodním kontextu. 
 
Podporované typy projektů: 
Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film, na jehož výrobě se výrobce nebo koprodu-
cent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, podí-
lel v takovém rozsahu, že v projektu má majoritní podíl (při dvoustranné koprodukci musí být min. 
50% celkových výrobních nákladů, při vícestranných koprodukcích však nemusí dosáhnout 50 % 
celkových výrobních nákladů projektu) 
 
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyroba-ceskeho-

kinematografickeho-dila.html 

 

Nadace Via 

Města z jiného těsta – Rychlé granty 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/47-vyzva
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
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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: 

- 3. 11. 2016 
- 8. 12. 2016 

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

 

 

Ministerstvo kultury 

Výběrové dotační řízení na Podporu tradiční lidové kultury v roce 2017 

 

Kategorie A: Výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty se zaměří na ochranu jevů v růz-

ných oblastech tradiční lidové kultury 

Projekty mohou být zaměřeny na následující aktivity: 

- dokumentace, identifikace a prezentace projevů tradiční lidové kultury 

- mimořádné počiny ve všech oblastech tradiční lidové kultury 

- zpravodajská a sběratelská činnost, zpracování záznamů, výzkumná činnost (nejedná se o podpo-

ru projektů ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

- shromažďování dokladů o projevech tradiční lidové kultury pro databáze 

- dokumentace a záznamy technologií 

- popularizace a prezentace shromážděných dokladů, výstavní činnost, předvádění technologií li-

dových řemesel 

- podpora výjimečných edičních počinů 

 

Určení výběrového dotačního řízení 

 fyzické osoby podnikající i nepodnikající 

 právnické osoby – vyjma státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kul-

tury, registrované nebo založené do 31. 12. 2015 

 

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2017-1453.html 

 

http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2017-1453.html


5 

 

 

ESPON 2020 

ESPON 2020 DATABASE PORTAL – Výzva k předkládání nabídek 
 

Hlavním cílem této výzvy je zajistit dodavatele služeb v oblasti rozvoje, udržování a poskytování 
přístupu k databázi portálu ESPON. Dalším úkolem vybraného dodavatele bude zajistit vývoj 
webových služeb, aktualizaci zdrojových dat, integraci souborů dat z projektů programů ESPON 
2013 a ESPON 2020 a poskytnout podporu v oblasti dat Evropského seskupení pro územní spolu-
práci ESPON. 
 
Rozpočet: 
Maximální dostupný rozpočet pro tuto výzvu činí 700 000 EUR bez DPH, ale včetně všech jiných 
daní a výdajů 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-
2020/Novinky/ESPON-2020-Database-Portal-vyzva-k-predkladani-nabidek 
 

 

 

Tomíčková Petra, 4. 11. 2016 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-2020/Novinky/ESPON-2020-Database-Portal-vyzva-k-predkladani-nabidek
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-2020/Novinky/ESPON-2020-Database-Portal-vyzva-k-predkladani-nabidek

