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NÁZEV ZÁMĚR LINK 

- Lidé 

- Vzdělávání 

- Sociální služby 

http://www.esfcr.cz/modules/calls/index.php?data%5Bt

itle%5D=&data%5Bid_arranges%5D%5B%5D 

- Infrastruktura 

- Zdravotnictví a sociální služby 

- Veřejné orgány 

- Komunitně vedené strategie 

http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy 

- Výzkum, vývoj 

- Podnikání malých a středních podniků 

- Efektivní nakládání energií 

- Informační a komunikační technologie 
http://www.oppik.cz/dotacni-programy 

- Infrastruktura 

- Žadatel jen zřizovatel komunikace http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele 
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OP VÝZKUM, VÝVOJ A 

VZDĚLÁVÁNÍ 

- Podpora rovnosti a kvality 

vzdělávání 

- Rozvoj lepších kompetencí na trhu 

práce 

- Posílení kapacit pro kvalitní výzkum  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/vyhlasene-vyzvy 

  

  

  

  

  

  

  

FOND MIKROPROJEKTŮ 

 

 

 

-       Financování menších akcí 

- Regionální potřeby 

http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/blog/categor

y/vyzvy/ 

- Podpora podniků 

- Vzdělávání 

- Ochrana přírody 

- Právní a správní spolupráce mezi 

občany a institucemi 

http://www.sk-cz.eu/cs/uvodna-

stranka/2014_2020/ 

  

  

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
- Kvalita vody 

- Kvalita ovzduší 

- Odpady, ekologie 

- Ochrana přírody 

- Energetické úspory 

http://www.opzp.cz/vyzvy/ 
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- Obnova, zachování, zlepšení 

ekosystémů závislých na 

zemědělství 

- Konkurenceschopnost a 

inovace zemědělských podniků 

- Podpora vstupu mladých do 

zemědělství 

https://www.szif.cz/cs/prv2014 

  

 

- Investice do produkce tržních 

ryb 

- Recirkulační zařízení 

- Životní prostředí a biologická 

rozmanitost 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni

-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-

informace/harmonogram-vyzev/ 

  

- Granty poskytované EU 

- Ve všech oblastech 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_e

n.htm 
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- Rozvojová pomoc s prioritními zeměmi 

- Ukrajina, Srbsko, Moldavsko, Gruzie 

atd. http://www.czda.cz/cra/dotace.htm 

  

- Cyklostezky 

- Bezpečnost 

- Projektová činnost http://www.sfdi.cz/ 

  

- Ochrana přírody 

- Chráněné krajinné oblasti 
https://www.sfzp.cz/sekce/274/aktualni-nabidka-

podpory/ 

  

- Kulturní akce 

- Galerie 

- výstavy 
http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-

kultury-cr/vysledky-rozhodnuti-rady-2015-192274/ 
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- Propagace 

- Výroba 

- Filmové festivaly 
http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-

podporu/aktualni-vyzvy/ 

  

- Opravy a modernizace 

- Revitalizace bytového fondu 
http://www.sfrb.cz/programy/ 

  

- Školy a školská zařízení 

- Vzdělávání 

-       Sport, investice http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/dotace-a-granty-1 

- Prevence 

- Bezpečnost 

- Korupce http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx 
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- Sportovní granty 

- Speciální 

- Kulturní http://www.nadacedks.cz/ 

  

- Oranžové hřiště 

- Oranžové schody 

- Přechody 

- Mzdové náklady 

  

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-

rizeni.html 

  

- Podpora sociálního podnikání 

- Poradenství 
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora 

  

- Kapacity a know-how 

- Rozvoj schopností, dovedností 

mladých lidí 

- Technologie 

http://nadacevodafone.cz/programy/ 
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- Zelené oázy 

- Stezky greenways http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-

vyzvy 

  

- Sociální péče 

- Živelné katastrofy 

- Výchova dětí a mládeže http://www.adra.cz/nadace-adra/grantove-

rizeni/grantove-rizeni-2015 

  

- Zdravotnictví 

- Zdravotnické potřeby 

- Pobyty v lázních 

- Vybavení 

http://nadace.agel.cz/o-nas/oblasti-podpory.html 

  

- Mládež 

- Životní prostředí 

- Rozvoj technického vzdělání 

http://www.nadacnifondhyundai.cz/grantova-

rizeni.html 
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  IROP – zajímavé výzvy do konce roku 

 

• Vybrané úseky silnic II. a  III. třídy 

• Územní a regulační plány 

• Deinstitucionalizace sociálních služeb 

• Sociální podnikání 

• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  

• Energetické úspory v bytových domech - snižování spotřeby 

energie zlepšením tepelných vlastností budov, podpora zařízení 

pro vytápění nebo přípravu teplé vody a podpora šetrných, 

ekologických zdrojů (finanční nástroje) 

• Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 

• http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy 
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   Zajímavé výzvy konec roku 2015 - OPŽP 

 

• zateplování veřejných budov, což jsou dotace určené především pro 

obce. Termín vyhlášení je 18. 11. 2015 a podporovány budou opět: 

zateplení obvodového pláště budovy, výměna či renovace otvorových 

výplní, výměna zdroje tepla pro vytápění či přípravu TUV, instalace solárně-

termických kolektorů a další opatření vedoucí k energetickým úsporám.  

• rybníky, mokřady 

• Revitalizace zeleně 

• Odpady – separace (podmínka rozšíření kapacity) 

 

 

 

 



PROGRAM ERASMUS+ 

Město Valašské Meziříčí 

Podpora strategických partnerství v oblasti školství 

za účelem výměny zkušeností a přenosu dobré praxe 

1. Regionální partnerství – min. 2 země 

− město či obec, která je zřizovatelem MŠ,ZŠ nebo SŠ 

− zřízená MŠ, ZŠ či SŠ zapsaná v rejstříku škol MŠMT 

− alespoň 1 další instituce navázaná na školní vzdělávání 

v regionu a konkrétní téma projektu (např. instituce zajišťující další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, zájmové sdružení, knihovna, pedagogicko-

psychologická poradna, hospodářská komora, kulturní instituce, sportovní oddíl) 

2. Čistě školská partnerství – min. 2 země 

− MŠ, ZŠ či SŠ zapsaná v rejstříku škol MŠMT 



Město Valašské Meziříčí 

PROGRAM ERASMUS+: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Tady jsem doma – regionální učebnice 

pro 1. stupeň základních škol 

• společný projekt se slovenským městem Partizánske 

• rozšíření výuky na 1. stupni ZŠ o regionální dimenzi 

 

Připravované projekty 



Město Valašské Meziříčí 

PROGRAM ERASMUS+: Mládež 

Toč i nakrúcaj 

• společný projekt se slovenským městem 

Ružomberok 

• volnočasové aktivity v oblasti mládeže 

 

Připravované projekty 



Připravované projekty 

Město Valašské Meziříčí 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Mokřady, revitalizace rybníka, separovaný odpad 

uznatelné výdaje na přípravu 

• 10 % u projektů do 1 mil. Kč 

• 8 % u projektů do 3 mil. Kč, 

• 7 % u projektů do 10 mil. Kč, 

• 6 % u projektů nad 10 mil. Kč. 



Připravované projekty 

Město Valašské Meziříčí 

Přeshraniční spolupráce, fond mikroprojektů 

• Naučné stezky, arboreta 

• Vybavení (podium, stánky, ozvučení) 

• Environmentální vzdělávání 

• Výměny sportovních klubů 

• Vánoční trhy 

• Junior TV 



Připravované projekty 

Město Valašské Meziříčí 

Přeshraniční spolupráce, fond mikroprojektů 

 Splnění min. 3  kritérií spolupráce  

• společná příprava projektu 

• společná realizace projektu 

• společný personál projektu 

• společné financování projektu   

• Max. 85 % 

• OP – 12/2015, FMP 8/2016 

  

 



Připravované projekty 

Město Valašské Meziříčí 

OPZ 

• Tábory a školní kluby 

• „komunitní sestry“ 

• Péče o děti 1-3 roky (výzva 35) 



Připravované projekty 

Město Valašské Meziříčí 

OP VVV 

• Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

(preMAP, MAP, MAP+) 

• Inkluzivní vzdělávání 



Připravované projekty 

Město Valašské Meziříčí 

IROP 

• Autobusové zastávky 

• Přestupní terminál 

• Přístavby MŠ (podmínka navýšení 

kapacity) 

• cyklostezky 



Město Valašské Meziříčí 

 

  Žádost a administrace 

 

• Pro zpracovatele vždy lepší je-li projektová dokumentace (není 

nutností, pro podání stačí studie – špatné zkušenosti) 

• Uznatelné výdaje – projekt, výběrová řízení, dozory, administrace 

• Systém podání IS-KP 2014+ 

• Elektronický podpis 

• Pozor na „vybrané“ firmy – zkreslené informace, nedostatek informací 

o Vašem projektu, slíbí vše, vysoké provize za zpracování 

• Záměr je třeba dobře promyslet, zbytečně „neohýbat“ kvůli dotaci 

• Dostatečně dlouhá příprava projektů 

• Průběžné konzultace již v době přípravy žádosti 

• rozpočet 

 

 

 

 

 

 



Realizované projekty 

 

Město Valašské Meziříčí 

• Rekonstrukce autobusových zastávek (59 zastávek) 

• Cyklostezky  

• Zateplení škol a školek 

• Úpravy zahrad MŠ v přírodním stylu 

• Na hranici templářského světa 

• Folklór bez hranic 

• Evropský dům her 

• Revitalizace zámeckého parku 

• Vzpomínky zmizelé v čase 

• Separace bioodpadů 

• Varovný systém (hlásiče,čidla) 

• Meziobecní spolupráce 



Město Valašské Meziříčí 

 

   PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 

 

   Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů (22 – 25 mil. Kč) 

    

 

   
Cyklostezka Bečva, Valašské Meziříčí 

(17,4 mil. Kč) 



Město Valašské Meziříčí 

 

   PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ : 

 

 

    

    

 

   

St. úpravy odborných učeben ZŠ Šafaříková a ZŠ Vyhlídka (2,5 mil. Kč) 

 

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu 

Kulturního domu v Hrachovci (2,5 mil. Kč) 

 

RPS – Štěpánov a Vyhlídka (4 mil. Kč - V etapa Štěpánov) 

 

 



Město Valašské Meziříčí 

 

   DOTAČNÍ AKCE V REALIZACI 

 

 SVČ Domeček – zateplení budovy (cca 10 mil. Kč) 

 

 Kino Svět – zateplení budovy (3,5 mil. Kč) 

 

 MŠ Štěpánov – zateplení budovy (4,6 mil. Kč) 

 

 MŠ města VM - úprava zahrad v přírodním stylu (8,2 mil. Kč) 

 

 ZŠ Šafaříkova – zateplení tělocvičny (3,2 mil. Kč) 

 

 Zámecký park Žerotínů  –  revitalizace zeleně (1 mil Kč) 

 

 



Město Valašské Meziříčí 

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 

Ing. Daniel Šulák – sulak@muvalmez.cz, 571 674 335, 602 702 659 

mailto:sulak@muvalmez.cz

