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DOTAČNÍ INFO K 5. 5. 2016 

 

IROP 

Výzva č. 29  
Rozvoj sociálních služeb 
 
PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9a Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a 
místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lep-
šímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunit-
ním službám 
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 
Územní realizace: 
Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. m. Prahu 
 
Alokace: 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 270 000 000 Kč, Státní rozpočet – 47 647 059 Kč 

 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 

Státní rozpočet 

 kraje a jimi zřizované organizace – 5% 

 obce a jimi zřizované organizace – 5% 

 dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 5% 

 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 15% 

 nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kra-

ji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vyko-

návají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 10% 

 

 
Oprávnění žadatelé: 
Kraje, organizace zakládané kraji, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organi-

zace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organi-

zace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, ne-

státní neziskové organizace, církve, církevní organizace 

 
Příjem žádostí od   27. 5. 2016 
Podání žádosti do   27. 10. 2016 

Podporované aktivity: 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb 
Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky 
pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících 
služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách ve znění pozdějších předpisů. 
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Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: 
centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou 
pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické ko-
munity, sociální poradny, sociálně-terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané 
péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, 
osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, prů-
vodcovské a předčitatelské služby 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb 
 

 

Výzva č. 30 
Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách 
 
PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9a Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a 
místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lep-
šímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunit-
ním službám 
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 
 
Územní realizace: 
Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo 
území hl. m. Prahy.  
Území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. 
 
Alokace: 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 630 000 000 Kč, Státní rozpočet – 111 176 471 Kč 

 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 

Státní rozpočet 

 kraje a jimi zřizované organizace – 5% 

 obce a jimi zřizované organizace – 5% 

 dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 5% 

 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 15% 

 nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kra-

ji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vyko-

návají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 10% 

 

 
Oprávnění žadatelé: 
Kraje, organizace zakládané kraji, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace 

zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace 

zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní ne-

ziskové organizace, církve, církevní organizace 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb


3 

 

Příjem žádostí od   27. 5. 2016 
Podání žádosti do   27. 10. 2016 

Podporované aktivity: 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb 
Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky 
pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících 
služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách ve znění pozdějších předpisů. 
 
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: 
centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou 
pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické ko-
munity, sociální poradny, sociálně-terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané 
péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, 
osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, prů-
vodcovské a předčitatelské služby 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL 
 
 

 

Nadace Občanského fóra 

Opomíjené památky 

 

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice.  

 

Žadatel: 

Fyzické a právnické osoby, za předpokladu, že prokáží iniciativu při péči o památku (např. regionální na-

dace/ nadační fondy, spolky nebo ústavy, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, 

vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové organizace musí prokázat svoji finanční spoluúčast minimálně 

50%) 

 

Památka- předmět žádosti o grant 

 pouze malé objekty (např. boží muka, kapličky, samostatně stojící sochy, smírčí kříže, kašny, morové 

sloupy a podobné malé stavby lidové architektury) 

 památky se zvláštním regionálním významem pro místní obyvatele 

 

Realizace: 

Přihlášené projekty musí být realizovány v období říjen 2016 – listopad 2017. 

 

Výše podpory: 

Výše poskytnutého grantu je maximálně 60 000Kč. Jedná se o nadační finanční příspěvek účelově vázaný. 

 

Došlé žádosti bude posuzovat správní rada podle kritérií: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL
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 míra občanské iniciativy při péči o památku 

 historická hodnota památky 

 naléhavost opravy 

 zajištění následné péče o památku a její možné využití 

 kvalita a odbornost připraveného projektu 

 

Příjem žádostí do 30. 6. 2016 

 

http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/opomijene-pamatky 

 

 

Památky a zdraví 2016 

 

Přihlášený projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost 

týká. 

 

Žadatel: 

Spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení, církevní práv-

nické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v 

budovách s charakterem kulturních památek 

 

Realizace: 

Přihlášené projekty musí být realizovány v období říjen 2016 – listopad 2017 a to pouze v objektech, které 

jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a s jejichž obnovou nebo úpravou bude 

projekt přímo spojen. 

 

Došlé žádosti bude posuzovat správní rada podle kritérií: 

 kvalita o odbornost připraveného projektu 

 naléhavost sociální a zdravotnické služby 

 harmonie záměru s prostředím 

 přiměřenost nákladů, partnerství ve financování 

 perspektiva realizace a pokračování projektu 

 zhodnocení památky 

 

Příjem žádostí do 30. 6. 2016 

 

http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/pamatky-a-zdravi 

 

 

Interreg V-A Česká republika - Polsko 

Výzva č. 11 

Projekty silniční infrastruktury 

 

PO: 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/opomijene-pamatky
http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/pamatky-a-zdravi
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SC: 2.1 Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdro-

jů 

IP: 8b Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jakou součástí územní 

strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a 

rozvoje zvláštních a kulturních zdrojů 

 

Příjem žádostí od   25. 4. 2016 
Podání žádosti do   30. 11. 2016 
 

Předloženy mohou být v rámci této výzvy pouze projekty, jejichž vedoucí partneři obdrželi na základě 

výsledku hodnocení stručných projektových žádostí od Společného sekretariátu doporučení k přípravě 

standardních projektových žádostí. 

 

Podporované aktivity 

 modernizace lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírod-

ních a kulturních atraktivit 

 realizace opatření zvyšující kapacitu lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshranič-

ní dostupnost přírodních a kulturních atraktivit 

 opatření směřující k vyšší dopravní propustnosti na komunikacích a ke zvýšení kapacity silniční sítě 

(zlepšení parametrů komunikaci umožňující průjezd vozidel, které původně projíždět nemohla, 

např. kvůli hmotnosti či rozměrům apod.) 

 realizace technických opatření na silnicích vedoucí k lepší přeshraniční dostupnosti turisticky vý-

znamných území (např. opatření dopravní telematiky zlepšující dostupnost turisticky vytížených lo-

kalit apod.) 

 

http://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html 

 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 

Kód programu: RRC/08/2016 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
7. 6. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí   24. 6. 2016 
 

Vymezení okruhu příjemců: 

 právnické osoby bez ohledu na právní formu, jejichž hlavním účelem je provádět základní vý-
zkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výu-
ky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné 
instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami) se sídlem na území Mo-
ravskoslezského kraje 

 malé, stření a velké podniky se sídlem na území Moravskoslezského kraje 
 

http://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html
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Cíle a priority programu: 
 
1. Cílem tohoto dotačního programu je podpořit realizaci projektů aplikovaného výzkumu nebo experimen-
tálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených vý-
robcích, technologiích, výrobních postupech a službách. 
2. Hlavním záměrem poskytovatele je prostřednictvím poskytování účelových dotací podpořit výzkumné a 
vývojové projekty v oborech technických, přírodních, společenských a lékařských věd. 
 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-vedy-a-vyzkumu-v-moravskoslezskem-kraji-2016-
69997/ 
 

 

INTERREG V-A Slovenská republika-Česká republika  

Semináře pro žadatele v návaznosti na vyhlášené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Sloven-

ská republika – Česká republika 

 

Datum konání Místo konání Zaměření semináře podle výzev 

23. 5. 2016 Brno Interreg V-A SK-CZ/2016/01 

Interreg V-A SK-CZ/2016/02 

24. 5. 2016 Brno Interreg V-A SK-CZ/2016/03 

Interreg V-A SK-CZ/2016/04 

25. 5. 2016 Ostrava Interreg V-A SK-CZ/2016/01 

Interreg V-A SK-CZ/2016/02 

26. 5. 2016 Ostrava Interreg V-A SK-CZ/2016/03 

Interreg V-A SK-CZ/2016/04 

 

Na seminář je nutno se přihlásit. Za jednu organizaci je možné přihlásit max. 2 osoby. 

 

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=257 

 

 

Tomíčková Petra, 5. 5. 2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-vedy-a-vyzkumu-v-moravskoslezskem-kraji-2016-69997/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-vedy-a-vyzkumu-v-moravskoslezskem-kraji-2016-69997/
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=257

