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DOTAČNÍ INFO K 27. 9. 2017 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty  
 
Oprávnění žadatelé: 

 

 obec 
 organizační složka obce (městský obvod, městská či místní část) 
 příspěvková organizace zřízená obcí 
 svazek obcí 
 kraj 

 
 
Datum ukončení příjmu žádostí   15. 1. 2018 
 

Účel poskytnutí příspěvku: 
 výstavba cyklistické stezky 
 oprava cyklistické stezky 
 zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. 

třídy. 
 
http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/ 

 

 

 

Výstavba, modernizace a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komuni-
kací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou 
 
Oprávnění žadatelé: 

 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 Správa železniční dopravní cesty, stání organizace 
 vlastník nebo provozovatel regionální dráhy 
 kraj nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu majetku  
 obec, organizační složka obce nebo příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává 

správu majetku, případně svazek obcí 
 
 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 2. 2018 
 

Účel poskytnutí příspěvku: 
 výstavba 
 modernizace 

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/
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 oprava 
 rekonstrukce 

pozemních komunikací následujících kategorií 
- místní komunikace 
- veřejně přístupná účelová komunikace 

a to v místech, kde tyto pozemní komunikace mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní infrastruk-
turu. 
 
http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/ 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Soutěž „Namaluj svoji učitelku nebo učitele“ (pro mateřské školky a první stupeň základních škol) 

Cíl soutěže: 

Cílem soutěže je v každé kategorii (první kategorie je učena pro děti v mateřských školách a druhá 

kategorie pro první stupeň základních škol) vybrat 3 nejlepší obrázky, které soutěžící – děti mateř-

ských a základních škol vytvoří (namalují/nakreslí) v průběhu trvání soutěže. Výběr obrázků prove-

dou pracovníci Odboru svodových agend. Vítězné obrázky budou zveřejněny na webu MŠMT 

v sekci Fondy EU/Akce a eventy a na Facebookovém profilu OP VVV. Autoři vybraných obrázků – 

výherci – obdrží věcnou odměnu. Cílem soutěže je rozvíjet dětskou představivost a fantazii. 

V každé kategorii bude navíc ze všech došlých obrázků vylosován jeden výherce, jehož autor vezme 

celou svoji třídu včetně pedagogického doprovodu do iQPARKU nebo iQLANDIE. 

Doba trvání a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá v termínu od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017 na území České republiky. 

Výběr vítězných obrázku proběhne od 9. 11. 2017 do 23. 11. 2017 

Zveřejnění výsledků soutěže se uskuteční dne 24. 11. 2017 na webu MŠMT v sekci Fondy EU/Akce 

a eventy a na Facebookovém profilu OP VVV. 

Účastníci soutěže: 

Účastníkem soutěže mohou být je děti z mateřských škol a žáci prvního stupně základních škol 

s doručovací adresou na území České republiky, které splní všechny podmínky uvedené v pravi-

dlech. 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-souteze-namaluj-svoji-ucitelku-nebo-ucitele-

pro?source=rss 

 

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-souteze-namaluj-svoji-ucitelku-nebo-ucitele-pro?source=rss
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-souteze-namaluj-svoji-ucitelku-nebo-ucitele-pro?source=rss
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Soutěž „Jak pomohly peníze z EU naší škole“ (pro 2. stupeň základních škol) 

Cíl soutěže: 

Cílem soutěže je napsat příběh, který soutěžící – žáci druhého stupně základních škol vymyslí a 

zašlou v průběhu trvání soutěže. Výběr nejoriginálnějšího příběhu provedou pracovníci Odboru 

svodových agend. Vítězné příběhy budou zveřejněny na webu MŠMT v sekci Fondy EU/Akce a 

eventy a na Facebookovém profilu OP VVV. Autoři vybraných příběhů – výherci obdrží věcnou od-

měnu. Cílem soutěže je rozvíjet dětskou představivost a fantazii. 

Ze všech došlých příběhů bude navíc vylosován jeden příběh, jehož autor vezme celou svoji třídu 

včetně pedagogického doprovodu do iQLANDIE v Liberci. 

Doba trvání a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá v termínu od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017 na území České republiky. 

Výběr vítězných obrázku proběhne od 9. 11. 2017 do 23. 11. 2017 

Zveřejnění výsledků soutěže se uskuteční dne 24. 11. 2017 na webu MŠMT v sekci Fondy EU/Akce 

a eventy a na Facebookovém profilu OP VVV. 

Účastníci soutěže: 

Účastníkem soutěže mohou být jen žáci z druhého stupně základních škol s doručovací adresou na 

území České republiky, kteří splní všechny podmínky uvedené v pravidlech. 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-souteze-napis-pribeh-jak-pomohly-penize-z-

eu-nasi?source=rss 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) 

Cíl programu: 
 
Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizova-
telů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky  
 

Oprávněný žadatel: 

- Oprávněnými žadateli jsou základní školy zřizované obcemi, svazky obcí, kraji a soukromými 
zřizovateli, kterým dotaci poskytne příslušný kraj. Kraje obdrží rozhodnutí o poskytnutí do-
tace na základě své žádosti, a to podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo poskytne krajům 
podklady pro zpracování žádostí  
 

- Dalšími oprávněnými žadateli jsou základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo 
náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zři-

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-souteze-napis-pribeh-jak-pomohly-penize-z-eu-nasi?source=rss
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-souteze-napis-pribeh-jak-pomohly-penize-z-eu-nasi?source=rss
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zovat církevní školy, a základní školy zřizované ministerstvem, a to podle § 10a zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Ministerstvo poskytne těmto žadatelům podklady pro zpracování žádostí.  
 

Způsob předávání podkladů pro podání žádosti základní školou 

Kompletní podklady pro žádost se všemi přílohami musí být zadány do systému v termínu od 9. 10. 
2017 do 6. 11. 2017. Písemnou žádost základní škola neposílá.  
 
Způsob podávání žádosti krajem 
 
Souhrnnou žádost za základní školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukro-
mými zřizovateli na svém území podává kraj, a to na základě § 10a zákona o rozpočtových pravi-
dlech, a to do 15. 12. 2017  
 

Způsob podávání žádosti církevní základní školou a základní školou zřizovanou ministerstvem 
 
Základní škola zřizovaná registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno 
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školu, zasílá žádost včetně čestného prohlá-
šení samostatně ministerstvu ve struktuře dle čl. 5 odst. 2 a na adresu dle čl. 5 odst. 3, a to do 15. 
12. 2017. MŠMT poskytne církevním školám podklady pro zpracování žádosti do 20. 11. 2017  
 
 
Základní škola zřizovaná ministerstvem zasílá žádost (Příloha č. 1) včetně čestného prohlášení (Pří-
loha č. 2) samostatně ministerstvu ve struktuře dle čl. 5 odst. 2 a na adresu dle čl. 5 odst. 3, a to do 
15. 12. 2017. MŠMT poskytne školám zřizovaným ministerstvem podklady pro zpracování žádosti 
do 20. 11. 2017  
 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-

vyuky-plavani-v 

 

Urbact III 

Výzva pro předkládání návrhů až pro 25 Sítí přenosu na programové období 2014-2020. 

Sítě přenosu jsou jedním ze tří typů sítí vyvinutých v rámci programu URBACT III, společně se Sítě-

mi měst a Implementačními sítěmi. Sítě přenosu se zaměřují na přizpůsobení a přenos osvědče-

ných dobrých praxí mezi městy EU. Tyto sítě budou vedeny města, která získala titul Město s 

dobrou praxí OP URBACT. 

Sítě přenosu OP URBACT jsou výměnným a vzdělávacím nástrojem pro města. Jsou zaměřeny na 

města, která: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-plavani-v
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-plavani-v
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1. mají zájem o přenesení jedné z 97 vybraných dobrých praxí OP URBACT 

 K řešení konkrétní výzvy v rozvoji města díky integrovanému a udržitelnému řešení 

 K přizpůsobení a využití vyzkoušených a efektivních postupů v kontextu vlastního města 

 

2. Jsou oceněna titulem Město s dobrou praxí OP URBACT 

 Aby vedla a mentorovala proces porozumění, přizpůsobování a využití svých dobrých praxí 

 Aby upřesnila a zdokonalila vlastní metodiku prostřednictvím vzájemných hodnocení a za 

podpory odborníků OP URBACT 

Uzávěrka pro podání žádostí online: 10. 1. 2018 – 15.00 SEČ 

Nadcházející události s výzvou pro Sítě přenosu: 

- Festival měst OP URBACT – 3. 5. 10. 2017 v Tallinu. 

- Evropský týden regionů a měst – 10. 10. 2017 v Bruselu. Uzávěrka registrace: 29. 9. 2017 

- Národní informační dny organizované Národními kontaktními místy OP URBACT III od září 

do listopadu 2017. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/OP-URBACT-II/Novinky/Vyzva-pro-Site-prenosu-

OP-URBACT-III-je-jiz-otevrena!?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email 

 

Interreg CENTRAL EUROPE 

3. Výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE.  

Na projekty je vyčleněno 60 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Partneři z české republiky se mohou na realizaci projektů podílet společně s příjemci z dalších osmi 

členských států EU regionu střední Evropy. 

Možnost podávání žádostí je do 25. ledna 2018. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Novinky/Nova-vyzva-programu-Interreg-

CENRAL-EUROPE-je-vyhlasena-Pripraveno-je 

Ministerstvo financí 

Výzva č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podpro-
gramu 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol 
v okolí velkých měst  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/OP-URBACT-II/Novinky/Vyzva-pro-Site-prenosu-OP-URBACT-III-je-jiz-otevrena!?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/OP-URBACT-II/Novinky/Vyzva-pro-Site-prenosu-OP-URBACT-III-je-jiz-otevrena!?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email
http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Novinky/Nova-vyzva-programu-Interreg-CENRAL-EUROPE-je-vyhlasena-Pripraveno-je
http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Novinky/Nova-vyzva-programu-Interreg-CENRAL-EUROPE-je-vyhlasena-Pripraveno-je
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Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi. 

Příjem žádostí: do 31. 12. 2017 

Finanční prostředky státního rozpočtu jsou účelově určeny na úhradu nákladů stavební, případně  

technologické části stavby. Platí zásada, že se jedná o samostatné funkční celky, které budou také 

ve stanoveném termínu v souladu s právními předpisy uvedeny do provozu. Ostatní náklady, 

zejména náklady přípravy a zabezpečení akce, projektovou dokumentaci, nákupy nemovitostí, vy-

bavení, které není pevně spjato se stavbou apod. musí být hrazeny z vlastních zdrojů příjemce do-

tace. 

Způsobilými výdaji jsou pouze ty, které odpovídají technickým standardům MŠMT hygienickým, 

požárním a bezpečnostním normám (nadstandardní řešení musí být hrazeno z vlastních zdrojů). 

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

vps/podprogram-29821300 

 

Operační program Zaměstnanost 

Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce 
Výzva č. 03_17_075 
  

PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP 1.1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných 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 
znevýhodněných 
 
Alokace:  298 000 000  CZK 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
 

 Vzdělávací a poradenské instituce  

 právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 
zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách,  

 fyzické osoby  
 
jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb sou-
visejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85) a které prokážou svou 
historii minimálně po dobu 1 roku ke dni vyhlášení výzvy. Tyto subjekty musí předložit daňové při-
znání za rok 2016, kterým doloží převažující předmět činnosti v oblasti vzdělávání či poradenství. 
Pro subjekty jejichž účetním obdobím je hospodářský rok se posuzuje daňové přiznání za zdaňova-
cí období 2015/2016. Pokud z daňového přiznání není jednoznačný převažující předmět podnikání 
(např. z důvodu souběhu více činností) lze doložit s daňovým přiznáním přílohu k účetní závěrce, 

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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jestliže požadovaný převažující předmět činnosti prokazuje. Povinnost předložit daňové přiznání se 
netýká škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol, ani žadatelů vy-
mezených v následujících odrážkách. 
 
 Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok k datu vy-

hlášení výzvy 

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

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně pro-
spěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;  

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

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a nábožen-
ských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služ-
by nebo sociálně právní ochranu dětí;  

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.  

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

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

 Kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  
 

  
 

Příjem žádostí od   27. 9. 2017 
Podání žádosti do   4. 1. 2018 
 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
 

Typ organizace – Méně rozvinuté regiony EU podíl Státní rozpočet Příjemce 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně pro-
spěšnou činnost: Obecně prospěšné společnosti, 
spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, na-
dace a nadační fondy.  

85% 15% 0% 

Státní vysoké školy; Školy a školská zařízení zřizova-
ná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 
Sb.).  

85% 15% 0% 

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

Právnické osoby vykonávající činnost škol a škol-
ských zařízení zapsané ve školském rejstříku  

85% 10% 5% 

Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí;  85% 10% 5% 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených 
kategoriích, např.: OSVČ; obchodní společnosti; ve-
řejné obchodní společnosti; společnosti s ručením 
omezeným; akciové společnosti; atd.  

85% 0% 15% 

 
Popis podporovaných aktivit: 
Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvý-
šení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o 
cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu 
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nebo následkem jejich účasti v projektu. V rámci této výzvy budou podporovány především násle-
dující aktivity, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.  
 
Primárně podporované aktivity:  
 poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;  

 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 vy-
tváření nových pracovních míst;  

 podpora flexibilních forem zaměstnání;  
 
Doplňkové aktivity:  
 bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech;  

 doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;  

 realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti za-
městnanosti.  

 
Více informací na: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-075-opz 

 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-075-opz

