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NÁZEV ZÁMĚŘENÍ LINK

- Lidé

- Vzdělávání

- Sociální služby http://www.esfcr.cz/modules/calls/index.php?data%5Btitl

e%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

http://www.esfcr.cz/modules/calls/index.php?data[title]=&data[id_arranges][]
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
http://www.oppik.cz/dotacni-programy
http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele


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 malých projektů

- Financování menších akcí

- Regionální potřeby

- Přeshraniční spolupráce ČR - SR

http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/blog/category/vyz

vy/

- 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/

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/blog/category/vyzvy/
http://www.sk-cz.eu/cs/uvodna-stranka/2014_2020/
http://www.opzp.cz/vyzvy/


- 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_en.htm

https://www.szif.cz/cs/prv2014
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-informace/harmonogram-vyzev/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm


- Rozvojová pomoc s prioritními zeměmi

- Ukrajina, Srbsko, Moldavsko, Gruzie atd.

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

- Cyklostezky

- Bezpečnost

- Projektová činnost

- Křížení komunikací 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/

http://www.czda.cz/cra/dotace.htm
http://www.sfdi.cz/
https://www.sfzp.cz/sekce/274/aktualni-nabidka-podpory/
http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/vysledky-rozhodnuti-rady-2015-192274/


- 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

http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/
http://www.sfrb.cz/programy/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1
http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx


- 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/

http://www.nadacedks.cz/
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora
http://nadacevodafone.cz/programy/


- 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

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy
http://www.adra.cz/nadace-adra/grantove-rizeni/grantove-rizeni-2015
http://nadace.agel.cz/o-nas/oblasti-podpory.html
http://www.nadacnifondhyundai.cz/grantova-rizeni.html


IROP – tematický přehled vybraných výzev

• Sociální podnikání – 8/2016 – 31.1.2017, 85 % (450 tis. – 4,9 mil.)

• Komunitní centra – 03/2017 – 07/2017, 90 % (max. 20 mil.)

• Infrastruktura pro školní vzdělávání (stavební úpravy a

vybavení) - 29.9.2016 – 14.2.2017, 90 % (1 mil. – 99 mil.)

• Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

(SVL) – 18.11.2016 – 14.04.2017, 90 %, (1 mil. – 20 mil.)

• Energetické úspory v bytových domech - snižování spotřeby

energie zlepšením tepelných vlastností budov

15.7.2016 – 30.10.2017, až 42 % (300 tis. – 9 mil.)

• Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

02/2017 – 07/2017, 85 %.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy


IROP – povinné přílohy (příklad pro bytové domy)

• Plná moc

• Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

• Doklady o právní subjektivitě žadatele

• Podklady pro hodnocení

• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

• Položkový rozpočet stavby

• Energetické hodnocení

• Výpis z rejstříku trestů

• Usnesení shromáždění vlastníků (SVJ) nebo zápis z členské schůze bytového domu

• Seznam objednávek a přímých nákupů



IROP – studie proveditelnosti (příklad komunitní centra)

• ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI

• ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

• CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM

• PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

• ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

• MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

• TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

• DLOUHODOBÝ A OBĚŽNÝ MAJETEK, POJIŠTĚNÍ

• VÝSTUPY PROJEKTU

• PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

• ANALÝZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU –
BUDE LI PROJEKTEM POSKYTOVÁNA



IROP – studie proveditelnosti

• ZPŮSOB STANOVENÍ ROZPOČTOVÝCH CEN – PRŮZKUM TRHU

• ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

• VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA

• ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

• STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

• FINANČNÍ ANALÝZA



IROP – nejčastější problémy při zpracování žádosti

• Projektová dokumentace a rozpočet akce (u víceletých projektů

rozklíčování na jednotlivé roky)

• Výběr a stanovení uznatelných výdajů

• CBA analýza – provozní budoucí výdaje

• Výběrová řízení – nastavení zakázky

• Rozdělení klíčových aktivit – dle harmonogramu

• Indikátory – např. definice kapacity v jeden okamžik – registrovaná sociální

služba – počet obsloužených (1 klient v jeden okamžik, nebo např. 8 klientů

denně)

• Studie proveditelnosti – velké množství kapitol, obsahově velmi náročné

• ISKP 2014 +

• Příprava povinných příloh – časová rezerva (podpis hejtmana)



MMR Program obnovy venkova

Dotační tituly: 

1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku – 80 %
2. Podpora zapojení generací do komunitního života v obci

70%, 50 – 400 tis. Kč
3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

70 %, max. 200 tis. Kč
4. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

70 %, 40 – 300 tis. Kč
5. Podpora obnovy místních komunikací

50 %, 100 tis.  - 1 mil. Kč

• Termín ukončení příjmu žádostí je 30.12.2016

• Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace z 
aplikace IS DIS ZAD uvedené na adrese: http://www3.mmr.cz/zad

• Obec do 3 000 obyvatel

http://www3.mmr.cz/zad


MMR Program obnovy venkova

Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

• úprava veřejných prostranství,

• obnova a zřizování veřejné zeleně,

• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem

posezení a relaxace v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být

vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního

odpočinku může být například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola,

odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např.

stolní hry, míče, švihadla apod.).



MMR Program obnovy venkova

Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Co je potřeba k žádosti

• popis výchozího stavu - čísla dotčených parcel

• popis cíle a aktivit projektu 

• předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný dle věcných položek 

harmonogram přípravy a realizace akce (vše musí být zrealizováno v  roce 

2017)

• barevnou fotodokumentaci aktuálního stavu 

• popis přípravy akce a zapojení dětí a mládeže - potřebujeme fotky obrázků 

a dětí ze školy/školky, jak kreslí, co tam má být vytvořeno 

• pokud se bude jednat o akci stavebního charakteru, pak také:

PD (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby)

dokumentace požadovaná dle zákona o územním plánování a stavebním řádu



MMR Program obnovy venkova

Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti

• Budou podporovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži, které jsou 

zaměřené na:

interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, 

společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, 

topení, elektroinstalace, výměna oken a dveří apod.).

• Dotace nebude poskytována na obnovu a údržbu učeben v základních a 

mateřských školách. Dotace nebude poskytován na obnovu a údržbu 

učeben určených pro školní družinu.

• Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení (např. nábytek, 

koberce, nástěnné hodiny, kuchyňské nádobí včetně drobných spotřebičů 

apod.).



MMR Program obnovy venkova

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb 

nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní 

památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

• kaple, kaplička, márnice

• socha,

• boží muka, kříž,

• úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 

5 m od stavby, která je předmětem žádosti).

Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb.

Dotace nebude poskytován na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod.



MMR Program obnovy venkova

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci – dotační t. 4

Co je potřeba k žádosti

• čísla parcel, na kterých se bude realizovat – výpis czuk.cz

• předpokládaný rozpočet podrobněji členěný dle věcných položek

• harmonogram realizace akce (vše musí být zrealizováno v  roce 2017)

• barevnou fotodokumentaci aktuálního stavu

Pokud se bude jednat o akci stavebního charakteru, pak také:

• PD (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavba)

• Dokumentace požadovaná dle zákona o územním plánování a stavebním 

řádu



MMR – rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Zaměření programu:                    

Podprogram je zaměřen na podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění
stávající infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na
rozvoj aktivit, které slouží návštěvníkům případně rezidentům v rámci
volnočasových aktivit. Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do
cestovního ruchu a rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb,
případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.

Podporované aktivity:                  

rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podpora
vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další
udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v
destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podpora ekologicky
šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech, monitoring návštěvníků atd.

Dotační tituly: 

DT č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit - projekt realizován min. ve dvou krajích

DT č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – pouze pro podnikatele

DT č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu



MMR – rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Celková alokace na výzvu:          180 mil. Kč

Max. výše dotace:                          50 % způsobilých výdajů

Max. doba čerpání dotace:         12/2017

Max. doba trvání projektu:        12/2018               

Ukončení příjmu žádostí:            6.1.2017

Link na výzvu:                                   

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-

ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-

regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-

infrastruktury-cestovniho-ruch

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch


MMR – rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Příklady aktivit

• Pořízení elektronických sčítačů (včetně SW) na sledování návštěvnosti v
atraktivních turistických cílech a trasách regionu.

• Pořízení zařízení určeného na úpravu lyžařských běžeckých tras (např. rolby /
skútru, pořízení trasovače, atd.)

• Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např.
vyhlídková místa, rozhledny, odpočivadla, sociální zázemí, aj.)

• Budování/modernizace sportovně - rekreační infrastruktury v kempech,
tábořištích

• Výstavba prvků interpretace kulturně-historického a přírodního dědictví

• Výstavba/budování odpočivadel a sociálního zázemí na značených turistických
trasách pro pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky, pořizování
informačních panelů na trasách.



MMR podpora bydlení

Regenerace sídlišť: Předběžná alokace: 40,6 mil. Kč 

Maximální výše dotace: 70 %, nejvýše však 4 mil. Kč

Uzávěrka příjmu žádostí: 30.12.2016 

U podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 se může jednat i o 

regenerované území, které se nachází v záplavové zóně. V roce 2016 toto 

nebylo možné. 

Link na výzvu: 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-

Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-

2017/Podprogram-Regenerace-sidlist

Výběr území vhodného pro regeneraci sídliště – ucelená část území 

zastavěná bytovými domy postavenými v období od roku 1945 do roku 1990, 

ve které se nachází minimálně 150 bytů, jasně prostorově a funkčně 

vymezená platným územním plánem

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Regenerace-sidlist


MMR podpora bydlení – regenerace sídlišť

• Výstavba a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace
či vybudování místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, včetně
řešení bezpečnosti – retardéry, zpomalovací prvky; vybudování
protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně
předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob,
opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných
ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových
dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho
nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení,
realizace místních protipovodňových opatření, opatření pro zvýšení
bezpečnosti sídliště (kamerové systémy), a s tím související projektové
práce (projektové práce nelze hradit z dotace, ale započítat do spoluúčasti
příjemce)

• Úprava veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových
dětských hřišť a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem,
kontejnerová stání včetně podzemních, úpravy a budování veřejných
sportovních a rekreačních ploch, a s tím související projektové práce. Jako
doplňková aktivita budou podporovány úpravy ploch veřejné zeleně
spojené s výsadbou stromů a zatravněním



MMR podpora bydlení

Podporované byty - předběžná alokace: 

Pečovatelské byty: 140 mil. Kč

Vstupní byty: 40 mil. Kč

Komunitní dům seniorů: 140 mil. Kč

Maximální výše dotace: 400 - 600 tis. Kč na jeden byt (podle typu 

podporovaného bytu)

Uzávěrka příjmu žádostí: 30.12.2016 

Link na výzvu: 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-

politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-

bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Podporovane-byty

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Podporovane-byty


MMR – podpora územně plánovacích činností obcí

Uznatelné náklady: zpracování návrhu územního plánu
(včetně SEA)

Maximální výše dotace: 80 % (max. 400 tis. Kč)

Uzávěrka příjmu žádostí: 30.12.2016

Maximální doba trvání projektu: 31.12.2019

Upozornění:

• Při předložení žádosti je třeba mít již uzavřenou smlouvu se zhotovitelem
(projektantem) a schválené zadání územního plánu

• Proplaceny mohou být pouze etapy návrh územního plánu pro společné
jednání včetně případného vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území a úprava návrhu územního plánu podle výsledků společného
jednání určený pro veřejné projednání

• Zpětné proplácení již proplacených faktur (v roce 2016 a dříve) není možné,
jedná se o nezpůsobilé výdaje

Link na výzvu:

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-
stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-
(1)/text

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-(1)/text


OPŽP - Zajímavé výzvy konec roku 2016 

• Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR
vyhlásili další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití
obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Nová výzva Operačního
programu Životní prostředí se zaměřuje na projekty energetických úspor
veřejných budov, a to realizací celkových nebo dílčích energeticky úsporných
renovací a také zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů
využívajících takzvané energetické služby se zárukou (EPC). Uzávěrka příjmu
žádostí je 20.12.2016.

• Dotace 40 %, u školských budov podmínka rekuperace

Náklady na přípravu projektů:

• 10 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil.

• 8 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 3 mil.

• 7 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 10 mil.

• 6 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje jsou vyšší než 10 mil.



Zajímavé výzvy konec roku 2016 - OPŽP

• Předcházení vzniku komunálních odpadů

40. výzva OPŽP - PO3 - Předcházení vzniku komunálních odpadů

- příjem žádostí do 30.11.2016

- dotace max. 85 % způsobilých nákladů

- Předcházení vzniku BRO prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (v
rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení domácí kompostárny). V
rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku

- Podpora se vztahuje na rozložitelné materiály rostlinného původu

- Je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude využíván pouze v
souvislosti s předmětem projektu

- Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím
rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné
podpořit přiměřený svozový prostředek



Zajímavé výzvy konec roku 2016 - OPŽP

• Výzva 40 - Předcházení vzniku komunálních odpadů

• Alokace: 1 mld. Kč

• Maximální výše podpory: 85 %

• Datum zahájení příjmu žádostí: 1.9.2016

• Ukončení příjmu žádostí: 30.11.2016

• Odkaz na výzvu: http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva

http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva


Zajímavé výzvy konec roku 2016 - OPŽP

• Výzva 41 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr odpadů

• Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů

• Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního
odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu

• Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a
odpadu podobného komunálnímu odpadu

• Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro
separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu

• Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů

• Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic

• Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů



Zajímavé výzvy konec roku 2016 - OPŽP

• Výzva 41 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr

• Alokace: 1,85 mld. Kč

• Maximální výše podpory: 85 %

• Datum zahájení příjmu žádostí: 1.9.2016

• Ukončení příjmu žádostí: 30.11.2016

• Odkaz na výzvu: http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva

http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva


Zajímavé výzvy 2017 – OPŽP

• Zlepšení kvality prostředí v sídlech

• Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

• Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních
prvků a ploch

• Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních
stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu
liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením
nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a
realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace
zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého
charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů,
průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží
na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s
realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního
prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)



Zajímavé výzvy 2017 – OPŽP

• Zlepšení kvality prostředí v sídlech

• Minimální výše způsobilých výdajů: 250.000,- Kč (bez DPH)

• Maximální výše dotace: 60 %

• Uzávěrka příjmu žádostí: jaro/léto 2017



Zajímavé výzvy 2017 – OPŽP

• Posílení přirozené funkce krajiny

• založení biocenter a biokoridorů ÚSES

• zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků
podporujících ÚSES

• liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty,
remízy), založení nebo obnova krajinného prvku

• zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,

• obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou
vegetaci umožňující pěší průchod krajinou

• vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí
(např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně
zatápěných území (např. lužní lesy)



Zajímavé výzvy 2017– OPŽP

• Posílení přirozené funkce krajiny

• Minimální výše způsobilých výdajů: 250.000,- Kč (bez DPH)

• Maximální výše dotace: 85 %

• Uzávěrka příjmu žádostí: jaro/léto 2017



Zajímavé výzvy v oblasti ŽP – národní dotace MŽP

• 5. 4. Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

• 5. 4. A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných

vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k

zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech

• Žádosti o poskytnutí podpory je možno podávat do 28. 2. 2017

• Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích do 500 obyvatel

(včetně) činí 2 mil. Kč

• Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích nad

500 obyvatel činí 250 tis. Kč

• Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových

způsobilých výdajů

• Alokace 40 mil. Kč



Zajímavé výzvy v oblasti ŽP – národní dotace MŽP

Způsobilé výdaje

• Způsobilé výdaje na projektovou přípravu a zajištění autorského a

technického dozoru a další související výdaje (maximálně do výše

10 % celkových způsobilých výdajů)

Způsobilé výdaje pro podporovanou aktivitu této Výzvy jsou:

a) výdaje přímo související s cílem Výzvy a předmětem podpory této

Výzvy;

b) výdaje na služby či dodávky a související stavební práce přímo

související s výsadbou dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči

(nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb);

c) výdaje na ochranu dřevin a ošetření stávajících dřevin (výchovný,

zdravotní a bezpečnostní řez, stabilizační opatření);



Zajímavé výzvy v oblasti ŽP – národní dotace MŽP

Způsobilé výdaje pro podporovanou aktivitu této Výzvy jsou:

d) výdaje na opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících
živočichů a na podporu biodiverzity v sídlech (tvorba úkrytů pro plazy a
drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, zajištění bezpečnosti
ponechaných doupných stromů či torz dřevin, apod.);

e) kácení dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude
prokazatelně nezbytné k založení nové zeleně, případně k revitalizaci
stávající zeleně (důvodem bude zejména špatný zdravotní stav dřevin,
rizikovost vůči okolí). Důvody kácení budou vždy podloženy
dendrologickým průzkumem a v případě, že z pokácené dřevní hmoty
vznikne příjem, musí být tento příjem přiznán poskytovateli dotace.
Poskytovatel dotace o tento příjem sníží způsobilé výdaje projektu;

f) frézování a jiné způsoby likvidace pařezů jsou způsobilým výdajem
pouze v případě, že prokazatelně souvisí s kácením dřevin v rámci
jednoho projektu;

g) výdaje spojené se založením trvalkových záhonů a ploch trávníků,
odpovídajících podmínkám stanoviště a účelu využití (upřednostňování
travobylinných směsí domácího původu).



Zajímavé výzvy v oblasti ŽP – národní dotace MŽP

• 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod

• 1.3.B Domovní čistírny odpadních vod

• Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z
komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren
odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z
technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí
ke stokové síti zakončené ČOV.

• Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017,

nejpozději však do vyčerpání alokace.

Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:

• kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč;

• kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč;

• kapacita DČOV 16 - 50 EO: 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových

způsobilých výdajů.



Zajímavé výzvy v oblasti ŽP – národní dotace MŽP

Způsobilé výdaje

• Způsobilé výdaje na projektovou přípravu a zajištění autorského a

technického dozoru a další související výdaje (maximálně do výše

10 % celkových způsobilých výdajů)

Způsobilé výdaje pro podporovanou aktivitu této Výzvy jsou:

Náklady na pořízení zařízení DČOV zahrnující:

a) Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR,

DČOV s membránami) typ a dosahované provozní parametry musí být

v souladu s požadavky vodoprávního úřadu;

b) Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:

Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro

instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, zejména přívod

odpadní vody2, odtok vyčištěné odp. vody do recipientu, opatření pro

zasakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické

energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného

samostatného měření);



Zajímavé výzvy v oblasti ŽP – národní dotace MŽP

Způsobilé výdaje

• Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV

provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad

způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení

všech realizovaných DČOV na tento systém;

• Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele

• Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního

monitoringu (nevztahuje se na povinnost kontroly jakosti vypouštěné

odpadní vody dle povolení dle § 38 vodního zákona), pro zajištění

udržitelnosti projektu (po dobu 10 let od ukončení realizace projektu)

příjemcem podpory budou-li součástí pořizovací ceny DČOV.

Nebudou-li tyto výdaje zahrnuty do ceny za pořízení DČOV, jejich

úhradu zajistí žadatel z vlastních prostředků.



Zajímavé výzvy v oblasti ŽP – národní dotace MŽP

Udržitelná městská doprava a mobilita

Zaměření programu:

Snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména 
snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory 
využívání vozidel s alternativním pohonem.

Podporované aktivity:

Nákup nových nebo nově přestavěných vozidel s alternativním pohonem (CNG, plug-
in hybrid, elektromobil)

Celková alokace na výzvu:

100 mil. Kč (20 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG, 80 mil. Kč pro vozidla s pohonem 
plug-in hybrid a elektromobil)

Maximální výše dotace:

výše podpory na jednotlivé typy vozidel je určena fixní částkou dle konkrétního typu

Max. doba trvání projektu: 12/2018

Ukončení příjmu žádostí: 31.3.2017

Link na výzvu: 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3123/vyzva-c-13-2016-udrzitelna-mestska-doprava-
a-mobilita/

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3123/vyzva-c-13-2016-udrzitelna-mestska-doprava-a-mobilita/


Zajímavé výzvy MŠMT – materiálně technická základna

• Investice do infrastruktury, termín podání podkladů 30.11.2016

• Alokace 480 mil. Kč, limit dotace maximálně 20 mil. Kč

• Žadatelé – spolky, obce

• Výše podpory (spolky – rekonstrukce 80 %, nové stavby 60 %)

• Výše podpory (obce – rekonstrukce 60 %, nové stavby 50 %)

• Hodnotící kriteria – zvýhodnění projektů, které mají SP, sportování

mládeže, sportování veřejnosti, výše spoluúčasti z vlastních nebo

cizích zdrojů apod.

• Projekt musí být zrealizován do 3/2018

Povinné přílohy:

• Usnesení Rady o podání žádosti

• Investiční záměr

• Kopie úplného výpisu z veřejného rejstříku – u spolků

• Potvrzení o bezdlužnosti – finanční úřad a SSZ



Zajímavé výzvy MŠMT – neinvestiční dotace

• Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení

• Program je zaměřen na udržování a provozování sportovních

zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu spolku.

Neinvestiční podpora však nenahrazuje plnohodnotné finanční

zabezpečení údržby a provozu těchto zařízení

• Mzdové náklady zaměstnanců, případně služby se mzdovým

charakterem je možné čerpat do výše 35 % celkového objemu

schválené dotace na program (s výjimkou zdravotně postižených

sportovců, školních a univerzitních sportovních klubů),

• V případě schválených žádostí se dotace poskytují až do výše 70%

celkových rozpočtových nákladů projektu, které vzniknou v

kalendářním roce, na který je dotace poskytnuta.



Zajímavé výzvy MŠMT – neinvestiční dotace

• Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech

• Podíl nákladů na činnost trenérů a cvičitelů dětí a mládeže do 18 let,

tvoří minimálně 50 % z celkové dotace, tato podmínka platí pouze

pro TJ/SK, které obdrží dotaci vyšší než 100.000 Kč

• Úhradu nákladů souvisejících s realizací pravidelné všeobecné

sportovní, organizační a obsahové činnosti spolku dle obsahového

zaměření programu, a to zejména v oblasti zabezpečení sportovní,

pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže bez spoluúčasti do

výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt, které prokazatelně

vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta,



Zajímavé výzvy MŠMT – neinvestiční dotace

• Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro

spolky na léta 2017 - 2019 byly projednány poradou vedení

MŠMT dne 1. listopadu 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3.

Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního

charakteru v oblasti sportu.

• Zveřejněním programů se předkládají podmínky pro žadatele o

státní dotaci v oblasti sportu z řad spolků působících v oblasti

sportu.

• Je třeba upozornit, že podání žádosti je prvním krokem v celém

procesu realizace dotační podpory a nezakládá právní nárok na

obdržení dotace.

• Podobně jako tomu bylo v roce 2016, je vyhlášeno celkem 10

programů s přesně specifikovaným obsahovým zaměřením.



Zajímavé výzvy MŠMT – neinvestiční dotace

• Novinkou ale je, že tyto programy jsou vyhlášeny na období tří let, tj.

na období 2017-2019. To ovšem stále znamená, že poskytnutí

dotace je třeba vyúčtovat ke konci každého kalendářního roku.

• Další novinkou je, že žádosti se budou podávat elektronicky pomocí

nového portálu IS-SPORT.

• Pro zařazení do dotačního řízení odboru sportu MŠMT je žadatel

povinen se nejprve zaregistrovat v elektronickém systému IS-

SPORT na adrese http://is-sport.msmt.cz. Po řádné registraci obdrží

e-mail s uživatelským jménem a heslem.

• Dále žadatel vyplní základní údaje ke spolku (tzv. profil spolku) a

vloží relevantní přílohy týkající se spolku (viz níže). Dalším krokem

je vložení žádosti včetně povinných příloh. Přílohy se do

elektronického systému vkládají jako dokumenty ve formátech

DOC/DOCX, XLS/XLSX (případně ODT, ODS) nebo PDF.



Zajímavé výzvy MŠMT – neinvestiční dotace

Žádosti o poskytnutí dotace v programech č. I. – X. musí být vloženy

a uzavřeny v systému IS-SPORT nejpozději dne 30. listopadu 2016.

Poté je systém uzavřen.

V listinné podobě musí být žádost doručena poštou na adresu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812, nejpozději do
30. listopadu 2016. Pokud je písemná forma žádosti zasílána poštou, musí být na
poštovním razítku uvedeno nejpozději datum 30. 11. 2016.

Na žádosti doručené po stanoveném termínu, na jinou adresu nebo s pozdějším
poštovním razítkem nebude brán zřetel.

Vyhlášení státní podpory s termíny pro předkládání žádostí v jednotlivých kolech
v průběhu let 2016/2019:

první (základní) kolo - předkládání žádostí do 30. listopadu 2016, 2017, 2018

druhé kolo - předkládání žádostí do 30. června 2017, 2018, 2019

třetí kolo - předkládání žádostí do 30. září 2017, 2018, 2019
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