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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené členky a členové Sdružení místních samospráv České republiky, vážení přátelé,
je zde nové programové období 2014-2020, které má za úkol přispět k naplňování strategie
EU 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.
Pro toto období byly usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezeny
následující národní operační programy:
 Integrovaný regionální operační program
 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 Operační program Zaměstnanost
 Operační program Životní prostředí
 Program rozvoje venkova
 Operační program Doprava
 Operační program Rybářství 2014-2020
 Operační program Praha - pól růstu ČR
 Operační program Technická pomoc
Z tohoto výčtu bude v této „příručce“ přiblíženo prvních 6 OP.

Toto skriptum nechtělo být a ani není kompletním a vyčerpávajícím studijním materiálem.
V kostce Vám nabízíme základní přehled, určité typové projekty a inspirace.

Na zpracování dokumentu se podíleli:
Bc. Michal Hlavatý, MAS Šumperský venkov
Jana Kuthanová, Hradecký venkov o.p.s.
Mgr. Jana Kusá, MAS Podlipansko, o.p.s.
Mgr. Kateřina Procházková, MAS Královská stezka, o.p.s.
Ing. Oldřich Usvald, MAS Regionu Poodří, z.s.
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
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OBECNÉ PODMÍNKY A DOPORUČENÍ

V této krátké kapitole budou představeny obecné podmínky operačních programů
a doporučení, které mohou být přínosem pro žadatele, kteří nemají s dotacemi dostatek
zkušeností.
Závazné dokumenty pro přípravu žádosti jsou pro žadatele:
 Programový dokument jednotlivých OP
 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v jednotlivých OP 2014–2020
 Obecné podmínky pro podání žádosti
 Výzva pro podávání žádosti
Pro úspěšné podání, resp. přijetí žádosti musí být splněny následující podmínky:
 Projekt je v souladu s výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána
 Žadatel splňuje kritéria oprávněného žadatele
 Výdaje, na jejichž úhradu je požadována podpora, splňují obecná a specifická kritéria
způsobilých výdajů
 Splnění limitu min./max. způsobilých výdajů dle jednotlivých specifických cílů
 Projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí
 Projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními
prioritami EU
 Projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých specifických
cílů
 Žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory
z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství
 Žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy
 Místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků z EFRR, resp.
FS a dále zacílení konkrétní výzvy pro podávání žádostí o podporu
 Žádost je podána tak, jak je stanoveno ve výzvě či jiných dokumentech OP a to včetně
všech požadovaných příloh žádosti. Žádost je podána v termínu příjmu žádostí, který je
uveden v konkrétní výzvě.
Formální nedostatky by neměly být důvodem k nepřijetí žádosti. Při jejich zjištění by měl být
žadatel vyzván k jejich doplnění ve stanovém termínu.
Povinnosti žadatele během realizace:
 komunikovat s poskytovatelem dotace o případných změnách v realizaci, termínech aj.
 dodržovat termíny pro zaslání požadovaných podkladů poskytovateli dotace
 zachovat předmět projektu po dobu udržitelnosti, tzn. při jeho poškození je povinen ho
na vlastní náklady opravit či znovu pořídit
 zajistit fotodokumentaci
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Tento operační program navazuje na programy předchozích let, podporující
konkurenceschopnost regionů, měst a obcí a urychlující jejich rozvoj. Oproti minulému období
2007–2013 došlo v zájmu zlepšení administrace a přehlednosti pro žadatele ke snížení počtu
programů a ke vzniku jednoho centrálního integrovaného operačního programu.
Gesce

Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

Finance

4,641 mld. EUR (125,307 mld. Kč)

 Kofinancování: 85 % EFRR a 15 % (příjemce + státní rozpočet)
 Projekty obcí: 10 % + 5 % státní rozpočet
 Investice pod CLLD: 95 % EFRR + 5 % příjemce
Prioritou tohoto programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury,
zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech
a regionech.
IROP zahrnuje široké spektrum aktivit: od dopravní infrastruktury a obslužnosti, sociální
problematiku, přes zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, energetické úspory v oblasti bydlení po
územní dokumentaci a mnoho dalších.
Tento operační program je rozdělen do čtyř hlavních oblastí:
 Prioritní osa PO 1: Infrastruktura - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
(1,568 mld. EUR; 42,336 mld. Kč)
 Prioritní osa PO 2: Lidé - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů (1,742 mld. EUR; 47,034 mld. Kč)
 Prioritní osa PO 3: Instituce - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
(0,801 mld. EUR; 21,627 mld. Kč)
 Prioritní osa PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj (390 mil. EUR; 10,530 mld. Kč)
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Dotační možnosti pro obce a města:
Typy podporovaných projektů a aktivit 1.2 Doprava
a) Terminály (výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných
parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu,
součástí projektu může být doplňková zeleň)
b) Telematika (výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních
dopravních systémů, dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, informačních systémů
pro cestující, komunikačních systémů řidičů veřejné dopravy, rezervačních,
odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu)
c) Bezpečnost (př. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé,
přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí
nebo orientací)
d) Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice (nákup nízkoemisních a bezemisních
vozidel – elektřina, CNG,…, nákup trakčních vozidel městské dopravy, vozidla
zohledňující specifické potřeby účastníků dopravy se sníženou možností pohybu a
orientace, výstavba plnicích a dobíjecích stanic)
e) Cyklodoprava (výstavba a modernizace cyklostezek stavebně upravených a dopravně
značených s vyloučenou automobilovou dopravou, cyklistické pruhy na komunikacích,
víceúčelové pruhy; součástí projektu může být dobudování doprovodné infrastruktury –
stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla, dopravní značení, doplňkově lze zařadit
zeleň; pouze cyklotrasy a cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za
službami!!!
Typy podporovaných projektů a aktivit 1.3 IZS (pro obce zřizující jednotky požární
ochrany II., III. stupně)
a) Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým
rizikům (stavební úpravy stanice základní složky ISZ ve stávající dislokaci, výstavba
garáží – řádné uložení techniky, pořízení potřebného vybavení a techniky
elektrocentrála pro nouzový provoz stanice; vybudování stanice základní složky ISZ
změnou její dislokace pro zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení složky
ISZ – stavba, vybavení, úprava vnějších prostor)
b) Posílení vybavení základních složek IZS (pro potřeby odstraňování následků změn
klimatu – sněhové srážky, námrazy, orkány, větrné smrště, extrémní sucha, havárie
s únikem nebezpečných látek; jedná se o speciální dopravní prostředky a vybavení pro
nouzové přežití
c) Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek (simulátory, trenažéry, polygony
potřebné k nácviku řešení reálných situací)
Typy podporovaných projektů a aktivit 2.1 Sociální inkluze
a) Komunitní péče (výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
komunitní péče – i pobytová zařízení – nákup domu či bytu, jeho úprava, vybavení typu
běžné domácnosti včetně prostoru pro pracovníky služby, terapeutické dílny)
b) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (vybudování zázemí pro terénní
služby včetně zařízení, zdravotně sociální pomoc ve vyloučených lokalitách, ambulantní
sociální služby - terapeutické dílny, kontaktní centra; pobytové sociální služby –
azylové domy)

8

c) Rozvoj infrastruktury komunitních center (stavba, stavební úpravy, vybavení, venkovní
prostranství pro vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním
vyloučením – ne pro masovou zábavu)
d) Sociální bydlení (pořízení bytů, domů 4–6 bytových jednotek a nebytových prostor pro
přestavbu na sociální bydlení, nákup parcel pro stavbu; dlouhodobé, prostorově
nesegregované bydlení; základní vybavení bez dalšího nábytku)
e) Doplňková aktivita (zeleň v okolí a na budovách, hřiště a parky do realizovaných
projektů)
Typy podporovaných projektů a aktivit 2.2 Sociální podnikání
Sociální podniky (nákup, výstavba, rekonstrukce a vybavení; nelze financovat stávající
podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele; pouze rozšíření společnosti; vytvoření
nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin; min. 30%
zaměstnanců z cílových skupin; zisk pro rozvoj podniku; místní potřeby, místní zdroje,
environmentální aspekty)
Typy podporovaných projektů a aktivit 2.3 Zdravotnictví
a) Zvýšení kvality vysoce specializované péče (perinatologie, onkogynekologie)
b) Zvýšení kvality návazné péče (technologie a přístrojové vybavení; gynekologie a
porodnictví, dětské lékařství, chirurgie, vnitřní lékařství; zařízení s min. 300 lůžek,
možné výjimky)
c) Psychiatrická péče (deinstitucionalizace; vybavení mobilních týmů, zřizování nových a
rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče – centra duševního
zdraví, stacionáře, rozšířené ambulance, akutní psychiatrická péče ve všeobecných
nemocnicích; nepodporovatelná dlouhodobá lůžková péče v psychiatrických
nemocnicích)
d) Doplňková aktivita (zeleň – zdi, střechy, aleje parky, zahrady)
Typy podporovaných projektů a aktivit 2.4 Vzdělávání
a) Předškolní vzdělávání (péče pro děti do 3 let, dětské skupiny, mateřské školy – stavba,
stavební úpravy, vybavení, kompenzační pomůcky pro dostatečnou kapacitu kvalitní a
cenově dostupné péče s prokazatelným územním nedostatkem těchto míst; venkovní
prostranství a herní prvky; ohled k rovnému přístupu ke vzdělávání sociálně
vyloučených osob, zapojení rodičů na trh práce; úpravy venkovních prostranství)
b) ZŠ (stavební úpravy, vybavení – cizí jazyky, technické, řemeslné obory, přírodní vědy,
digitální technologie; sociální inkluze – stavební úpravy budov a učeben, školních
poradenských pracovišť, vybavení a pomůcky pro děti se SVP)
c) SŠ a VOŠ (stavební úpravy a pořízení vybavení – cizí jazyky, technické a řemeslné obory,
přírodní vědy, IT technologie; podpora sociální inkluze - stavební úpravy budov a
učeben, školních poradenských pracovišť, vybavení a pomůcky pro děti se SVP)
d) Celoživotní vzdělávání (cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, IT
technologie; rekvalifikační kurzy a další aktivity v zájmu lepšího uplatnění na trhu práce;
stavební úpravy učebny, vybavení)
e) Zájmové a neformální vzdělávání mládeže (cizí jazyky, technické, řemeslné obory,
přírodní vědy, digitální technologie; stavební úpravy, vybavení)
f) Doplňkové aktivity (zeleň v okolí a na budovách – střechy, zahrady)
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Typy podporovaných projektů a aktivit 3.1 Kulturní dědictví
a) Revitalizace souboru vybraných památek (památky na seznamu Unesco a ty zařazené
mezi kandidáty na zápis do tohoto Seznamu, národní kulturní památky k 1. 1. 2014 a ty
uvedené na Indikativním seznamu kandidátů na zápis do národních kulturních památek
k 1. 1. 2014; součástí revitalizace jsou opatření k zefektivnění zpřístupnění,
plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení: odstraňování přístupových bariér,
zvýšení ochrany památky, restaurování, rekonstrukce expozic a depozitářů a budování
nových, obnova parků a zahrad, modernizace, výstavby nezbytných objektů soc.,
technického a technologického zázemí)
b) Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění
(muzea a knihovny; restaurování fondů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
odstraňování přístupových bariér, digitalizace sbírek a fondů – pouze jako součást
komplexnějších projektů, zabezpečení a osvětlení objektů, rekonstrukce expozic a
depozitářů, modernizace – výstavby nového soc., technického a technologického
zázemí). Pro muzea zřizovaná státem nebo krajem, sbírka dle zákona č. 122/2000 Sb.,
návštěvnost muzea s ročním průměrem v posledních třech letech přes 30 000
návštěvníků; knihovna zřízena dle § 3b zákona č. 257/2001 Sb.. Příjemci jsou vlastníky
památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru
nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících. Projekt musí být v souladu
s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020; součást projektu je plán
zpřístupnění podpořených souborů památek.
Typy podporovaných projektů a aktivit 3.2 Dobrá správa území a zefektivnění
veřejných institucí
a) eGovernment (projekty z oblasti eGovernmentu, informačních a komunikačních systémů
veřejné správy v rozsahu šíření propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového
fondu veřejní správy a jeho publikování; sdílení pořízených dat a jejich zpřístupnění
dalším subjektům veřejné správy i mimo ni; zajištění úplného elektronického podání a
elektronizace agend – eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement, eSbírka, legislativa)
b) Kybernetická bezpečnost (vznik a vybavení dohledových center, bezpečné sdílení dat)
c) Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura (vytváření nových a
modernizace stávajících informačních a komunikačních systémů pro potřeby subjektů
veřejné správy a složek IZS v oblasti spisové služby, archivnictví, vládního spojení, IS pro
potřeby samosprávných agend, rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu,
technologií)
Typy podporovaných projektů a aktivit 3.3 Dokumenty územního rozvoje
a) Územní plány (pořízení; pro obce s rozšířenou působností; na základě nutnosti změny
územního plánu z hlediska veřejné infrastruktury nebo řešení krajiny; např. povodňová
rizika)
b) Regulační plány (pořízení; pro obce s rozšířenou působností s památkovou zónou nebo
ležící v národním parku; stanoví podmínky pro využití pozemků a jednotlivých staveb)
c) Územní studie (pořízení; pro obce s rozšířenou působností; technická a dopravní
infrastruktura, veřejná prostranství, řešení krajiny)
Typy podporovaných projektů a aktivit 4.1 Komunitně vedený místní rozvoj
a) Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
(aktivity splňující cíle SCLLD na území MAS; podporované aktivity)
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- v rámci OP vyhlašuje ŘO IROP
- na místní úrovni vyhlašuje nositel strategie – MAS
Obce tak mají možnost předložit projekt do výzvy pro SC (specifické cíle), kde je obec
příjemcem, nebo předložit projekt v rámci CLLD (SC 4.1). Výhodou tohoto je 95 % výše
dotace, větší jistota, menší konkurence, výběr projektů na místní úrovni (projekty budou
hodnoceny a doporučovány MAS, kterých je v současné době na území ČR již 180).
Nevýhodou je pak termín výzvy pro projekty do tohoto SC – pravděpodobně v 11/2015
(po schválení strategií MAS).
Postup pro výzvy a hodnocení projektů v rámci SCLLD:
 ŘO vyhlásí průběžnou výzvu pro SC 4.1 na předkládání projektů v rámci SCLLD.
 MAS vyhlásí výzvu na předkládání projektů. Podstatné údaje z výzvy MAS a hodnotící
kritéria schvaluje ŘO IROP.
 MAS transparentně vybere projekty.
 ZS provádí administrativní kontrolu a způsobilost projektů.
 ŘO schválí způsobilé projekty v pořadí a ve výši podpory schválené MAS k realizaci.
 ŘO vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Typové společné projekty na půdorysu MAS, resp. mikroregionu: např. cyklotrasy;
zázemí pro předškolní, školní, celoživotní a zájmové a neformální vzdělávání; rozvoj
sociálního podnikání; sociální bydlení; komunitní centra pro soc. vyloučené lokality)
Typové individuální projekty obcí: např. dokumenty územního rozvoje; bezpečnostní
prvky v dopravě; vybavení složek IZS)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-vIROP/Aktualni-vyzvy-v-IROP
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/416c985b-2c5e-4622-8eacHarmonogram
b2a8b84343b9/IROP_Hmg-vyzev-2015_zjednodusena-verze_30-6výzev
2015.pdf?ext=.pdf
www.dotaceeu/IROP
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/58703425-55f6-4d48-a27cWebové
8c678391434f/Brozura_SC-IROP_pro-obce-mesta_aktualizacestránky
4_6_2015.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
Aktuální výzvy
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OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO
KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) navazuje na
úspěšný dotační program OP Podnikání a inovace (OP PI) z období 2007–2013. Pro
programové období 2014–2020 představuje OP PIK strategický a implementační rámec pro
podporu podnikání z Evropských strukturálních a investičních fondů politiky soudržnosti
Evropské unie v daném sedmiletém období.
Gesce

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Evropský fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

Finance

4,64 mld. EUR (cca 120 mld. Kč)

Funkci zprostředkujícího subjektu plní agentura Czechinvest, která vykonává specifické
činnosti implementace především pro dotační podporované aktivity OP PIK. OP PIK bude
podporovat aktivity formou jak dotací, tak i formou finančních nástrojů (především
zvýhodněné úvěry a záruky), nebo popř. kombinací těchto podpor.
Celková regionální podpora je určeno pro všechny regiony NUTS II identická kromě
regionu hl. m. Prahy, ke které se regionální podpora nevztahuje, jen se liší ve velikosti
podnikatelského subjektu:
 malé podniky:
45 % podpory
 střední podniky:
35 % podpory
 velké podniky:
25 % podpory
Podpora je zacílena přednostně na malé a střední podniky, nicméně specifické aktivity jsou
mj. vhodné taktéž pro velké podniky, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace,
provozovatele inovační infrastruktury, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace či
orgány státní správy a samosprávy a jim založené či zřizované organizace.
Tento operační program je rozdělen do pěti hlavních oblastí:
 Prioritní osa PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 Prioritní osa PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních
podniků

12

 Prioritní osa PO 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání
energií a druhotných surovin
 Prioritní osa PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a
informačních a komunikačních technologií
 Prioritní osa PO 5: Technická pomoc
Prioritní osy OP PIK a jejich zaměření:
Typy podporovaných projektů a aktivit PO 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve
svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a
inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím.
Typy podporovaných projektů a aktivit PO 2 - Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí
zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb
vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých firem v mezinárodním prostředí.
Typy podporovaných projektů a aktivit PO 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj
energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových
technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívající především ve
zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů
energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti
nakládání energií a druhotných surovin.
Typy podporovaných projektů a aktivit PO 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových
sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím
vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a
komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je
založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.
Pro účely vlastní implementace OP PIK je využito nižší členění operačního programu na
dvacet dílčích tzv. programů podpory: Inovace, Potenciál, Aplikace, Inovační vouchery, KTP Partnerství znalostního transferu, Služby infrastruktury, Spolupráce, Technologie,
Poradenství, Marketing, Nemovitosti, Školicí střediska, Obnovitelné zdroje energie, Úspory
energie, Smart grids I (Distribuční sítě), Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie v SZT,
Smart grids II (Přenosová sít), Vysokorychlostní internet, ICT a sdílené služby.
Obce a OP PIK
Obce (starostové) mohou prostřednictvím MAS spíše vykonávat roli informátora menších
podnikatelů a živnostníků. Ti pak mohou například v programu podpory Nemovitosti
rekonstruovat objekt k podnikání. Podporována bude modernizace výrobních provozů a
rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a
jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit
investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb. Nebo
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v programu podpory Úspory energie snížit energetickou náročnost, například formou
zateplení objektů, výměny oken, případně výměny zdroje vytápění za ekologičtější a podobně.
Dále pak mohou MAS poskytovat místním podnikatelům či veřejnosti prostřednictvím „mini
zpravodajů“ informace o aktuálních výzvách OP PIK, nebo poskytovat poradenství a
konzultace pro začínající „mikropodnikatele“ (do 10 zaměstnanců) s existencí do 3 let, kteří
mohou právě v současné době využít program podpory Technologie na nákup strojů a
zařízení včetně softwaru.
Obce a MAS mohou zde sehrát klíčovou roli v oblasti informovanosti, poradenství a konzultací
místním podnikatelům, či začínajícím podnikatelům a veřejnosti, a tím napomoci k
rozvoji podnikání, podpory konkurenceschopnosti místních podnikatelů a v neposlední řadě
napomoci ke zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů v regionu a zvyšování
zaměstnanosti.
Aktuální výzvy

http://www.oppik.cz/dotacni-programy

Harmonogram
výzev

http://www.czechinvest.org/data/files/harmonogram-vyzev-pro-rok2015-4704.pdf
www.mpo.cz/dokument157496.htm
http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-prokonkurenceschopnost

Webové
stránky
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PROGRAM ROZVOJE VENK OVA (PRV)

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých
na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro
konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí
do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.
Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru
s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude
komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení
podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní
úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit
a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Gesce

Ministerstvo zemědělství

Evropský fond

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropský sociální fond

Finance

2,17 mld. EUR (cca 58,6 mld. Kč)

Alokace na opatření/dílčí opatření:
 Dílčí opatření: 19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (146,7 mil. EUR; 3,96 mld. Kč)
 Dílčí opatření:19.3 – Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny
(7 mil. EUR; 189 mil. Kč)
 Dílčí opatření: 6.4.1 – Investice do nezemědělských činností (51,4 mil. EUR; 1,387 mld.
Kč)
Tento operační program je rozdělen do šesti hlavních oblastí:
 Priorita P1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví
a ve venkovských oblastech
 Priorita P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti
všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
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 Priorita P3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat
a řízení rizik v zemědělství
 Priorita P4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím
a lesnictvím
 Priorita P5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou
ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči
klimatu
 Priorita P6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech
Popis podle jednotlivých opatření:
 M01 – Předávání znalostí a informační akce (článek 14)
 M02 – Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství (článek 15)
 M04 – Investice do hmotného majetku (článek 17)
 M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19)
 M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články
21–26)
 M10 – Agroenvironmentálně-klimatické opatření (článek 28)
 M11 – Ekologické zemědělství (článek 29)
 M12 – Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (článek 30)
 M13 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (článek 31)
 M14 – Dobré životní podmínky zvířat (článek 33)
 M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (článek 34)
 M16 – Spolupráce (článek 35)
 M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj),
(článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013)
CLLD v rámci PRV na léta 2014–2020
Typy podporovaných projektů a aktivit 8.2.13. M19 – Podpora pro místní rozvoj z
iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj); (článek 35 nařízení (EU) č.
1303/2013)1
19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje – strana 591
Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány
aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které
naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.
Prostřednictvím MAS nebudou implementovány aktivity, které nepřispívají k dosažení cílů
stanovených v PRV, jedná se o:
a) režimy jakosti zemědělských produktů a potravin
b) obnovu potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření
c) nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech, rozvoj malých zemědělských podniků
a roční nebo jednorázové platby zemědělcům způsobilým pro režim pro malé zemědělce
1

strana 589 PRV 2014-2020
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stanovený hlavou V nařízení (EU) č. 1307/2013 (režim pro malé zemědělce), kteří trvale
převedou svůj podnik na jiného zemědělce - kromě toho, že tyto aktivity nepřispívají k
cílům PRV, mají odlišný systém implementace (podpora je podmíněna předložením
podnikatelského plánu), režim pro malé zemědělce je navíc napojen na provádění
Přímých plateb
d) základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech – tyto aktivity budou moci
být prováděny prostřednictvím IROP
e) zavádění zemědělsko-lesnických systémů
f) zřizování seskupení a organizací producentů
g) vytváření klastrů a sítí
h) řízení rizik
Dále nebudou prostřednictvím MAS implementovány aktivity, které nebyly identifikovány
jako vhodné pro iniciativu LEADER, jedná se zejména o plošná opatření a dále o operace se
specifickými podmínkami implementace, tedy o následující aktivity:
a) poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství – důvodem je povinnost výběru
poradců prostřednictvím výběrového řízení, které se řídí právními předpisy o zadávání
veřejných zakázek
b) pozemkové úpravy – způsobilým žadatelem v PRV je na základě rozhraní s OP ŽP pouze
Státní pozemkový úřad, v minulém období bylo navíc ověřeno, že o pozemkové úpravy
nebyl ze strany MAS zájem
c) podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce – operace má rozdílný
systém implementace (na základě podnikatelských plánů)
d) zalesňování a zakládání lesů – platba na plochu
e) agroenvironmentálně-klimatické opatření – platba na plochu
f) ekologické zemědělství – platba na plochu
g) platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě – platba na plochu
h) platby pro oblasti s přírodními a jinými zvláštními omezeními – platba na plochu
i) platby za dobré životní podmínky zvířat – platba na VDJ
j) lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů – platba na plochu
k) zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a
udržitelnosti – svým charakterem neodpovídá metodě LEADER, operace má mít
nadregionální význam, projekty jsou finančně náročné
Z EZFRV budou hrazeny projekty, které se týkají ostatních opatření/podopatření/ operací,
obsažených v nařízení (EU) č. 1305/2013.
MAS bude mít možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co
nejvíce vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat
podmínky stanovené evropskými předpisy, zejména stanovené v příslušných článcích
nařízení č. 1305/2013, tzn., že MAS podporované aktivity upraví dle cílů jednotlivých
opatření/podopatření, nemusí však respektovat podmínky nastavené v PRV nad rámec článků
nařízení a nastaveného rozhraní s ostatními ESI fondy, např. v rámci podopatření Podpora
investic v zemědělských podnicích mohou být přes MAS podporovány i sklady obilovin a
olejnin, zemědělské stroje či nezemědělské subjekty v podopatření Investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností.
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Typy podporovaných projektů a aktivit 19.3 – Příprava a provádění kooperačních
činností místní akční skupiny2
Pro realizaci projektů spolupráce bude podporována předběžná technická podpora, vlastní
realizace projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují
hranice území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení. Technická příprava projektu spolupráce v
první řadě umožní ověřit myšlenky projektu s potencionálními partnery a pomůže připravit
dohodu o spolupráci. Budou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci
členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi územními celky v několika
členských státech či ve třetích zemích.
MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze
výdaje realizované MAS, jejíž strategie byla schválena z PRV.
Typy podporovaných projektů a aktivit 15.4. Popis mechanismů k zajištění soudržnosti
se strategiemi místního rozvoje prováděnými v rámci iniciativy LEADER, činnostmi
plánovanými v rámci spolupráce podle článku 35 nařízení (EU) č. 1305/2013,
základními službami a obnovou vesnic ve venkovských oblastech podle článku 20
zmíněného nařízení a ostatními evropskými strukturálními a investičními fondy 3
Metoda LEADER bude v ČR implementována prostřednictvím více fondů. Kromě EZFRV se do
implementace metody LEADER zapojí také EFRR a ESF. Doplňkovost mezi jednotlivými fondy
bude v rámci integrované strategie území nastavena stejným způsobem jako mezi programy.
Z EZFRV budou hrazeny projekty, které se týkají následujících opatření/podopatření:
a) Předávání znalostí a informační akce
b) Investice do hmotného majetku
c) Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností
d) Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi
e) Obnova lesnického potenciálu po požárech a jiných přírodních katastrofách
f) Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
g) Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh
h) Spolupráce
MAS bude mít možnost koncipovat jednotlivá opatření tak, aby co nejvíce vyhovovala
potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat podmínky stanovené v
příslušných článcích nařízení k EZFRV. Dalším rozdílem v implementaci prostřednictvím MAS
bude systém výběru projektů. V případě integrovaných strategií bude o preferenčních
kritériích rozhodovat sama MAS. ŘO PRV bude mít právo zamítnout či upravit preference MAS
pouze v případě, že by byly v rozporu se strategií programu.
Možnost uplatnění CLLD v operačních programech je podrobně popsána v Národním
dokumentu k územní dimenzi.
Článek 20 nebude v rámci PRV implementován, a to ani prostřednictvím MAS. Aktivity
zaměřené na občanskou vybavenost a služby, kulturní dědictví apod. budou moci MAS
provádět prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, který je v gesci
Ministerstva pro místní rozvoj.
V opatření Spolupráce dle čl. 35 budou moci spolupracovat různé subjekty - mimo jiné i MAS
se subjekty působícími v daném regionu. Bude se jednat zejména o spolupráci na projektech
2
3

strana 596 PRV 2014-2020
strana 691 PRV 2014-2020
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rozvíjejících území dané MAS. Např. podpora regionálního značení, venkovského cestovního
ruchu apod. Dle čl. 35 nebude možné, aby spolupracovaly pouze MAS.
Spolupráce MAS mezi sebou bude možná dle čl. 44. Projekty budou zaměřeny na témata, která
mají význam pro všechny spolupracující MAS a nemají tak silnou vazbu na území pouze jedné
z MAS. Hlavní přínosy z projektů by měly mít MAS, nikoliv subjekty z území. Např. pořádání
konferencí, festivalů, předávání správné praxe apod.
Aktuální
výzvy
Harmonogra
m výzev
Webové
stránky

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-naobdobi-2014/aktuality/informace-o-podzimnim-kole-prijmu.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/
www.szif.cz
www.nsmascr.cz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/
http://eagri.cz/public/web/file/404786/schema_podpor_PRV_2014_2020.p
df
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OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚ LÁVÁNÍ (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým
programem, v jehož rámci je možné v programovacím období 2014–2020 čerpat finanční
prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Z OP VVV je možno realizovat tzv.
měkké projekty, které mohou být vhodným doplňkem tvrdých investičních projektů
z Integrovaného operačního programu (IROP).
Gesce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský fond

Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropský sociální fond

Finance

2,77 mld. EUR (cca 70 mld. Kč)

Prioritní osy OP VVV a jejich zaměření:
 PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR)
Dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení
spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu
budoucích výzkumníků.
 PO2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF)
Zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním
strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně
podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro
zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách.
 PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání (ESF)
Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP),
zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení
kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a
hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících
pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně.
Obce, jejich příspěvkové organizace, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí zcela jistě
nejvíce využijí pro svůj rozvoj PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání.
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Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority:
a) excelentní vzdělávání na všech jeho stupních s cílem podpořit potenciál každého
jednotlivého dítěte a žáka rozvíjet své kompetence během celého života,
b) rozvoj klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích
jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií,
schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské
schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření,
c) zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich
relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.
Typy podporovaných projektů a aktivit Investiční priorita č. 1 – Omezování a prevence
předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním
programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,
možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění
do procesu vzdělávání a odborné přípravy.
 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ
Cílem je zvýšit kvalitu a inkluzivitu předškolního vzdělávání, spolupráci MŠ a prvního
stupně ZŠ a usnadnit přechod dětí na ZŠ. Kvalitu předškolního vzdělávání zásadně
ovlivňuje kvalita předškolního pedagoga. Cíl se proto zaměřuje na profesní podporu
pedagogů, prohloubení či rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků a zlepšení
kompetencí dalších vzdělavatelů.
 Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích
Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího
vzdělávání pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého
žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí
důležitých jak pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce. Motivaci žáků a
relevanci vzdělávání bude podporovat i propojení školního a mimoškolního vzdělávání.
 Specifický cíl 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení ve vzdělávání
Cílem je na všech úrovních vzdělávacího systému zkvalitnit strategický přístup k vedení,
sdílet představu o kvalitě ve vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků
vzdělávání. U aktérů dojde ke zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a
vyhodnocování výsledků z hlediska sledovaných cílů, včetně podpory rovných
příležitostí. K realizaci změny je nutné výrazně zlepšit informovanost odborné
veřejnosti a rodičů.
V rámci tohoto SC3 je v současné době vyhlášena výzva na zpracování tzv. Místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP). V rámci území ČR by mělo vzniknout cca 200
MAPů, které budou řešit tento specifický cíl pro oblast základního a předškolního
vzdělávání. Pro střední školy řeší tuto problematiku Krajské akční plány (KAP), kde jsou
oprávnění žadatelé jednotlivé kraje. Do tvorby MAPů na území Obcí s rozšířenou
působností (ORP) se zapojilo velké množství místních akčních skupin. Zpracování MAPu
na území ORP má významný vliv pro čerpání prostředků z jednotlivých operačních
programů, především IROP.
Místní akční skupiny mají též alokováno z IROP prostředky na tzv. animace pro školy na
území své MAS.
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Příklady animačních aktivit MAS:
a) Metodická pomoc ZŠ s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ, aby byly v souladu s MAP
resp. Nositele regionální strategie území, zajištění správnosti projektové žádosti
b) Zaškolení realizátorů ZŠ/MŠ (monitorovací systém, příručka pro žadatele a příjemce, …)
c) Průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, sledování a dodržování povinné
publicity, výročních zpráv a monitorovacích indikátorů
d) Metodická pomoc ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání do
monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů, sledování průběhu
realizace projektu, dodržování časového harmonogramu atd.
e) Metodická pomoc s vypořádáním případných připomínek k MZ od ŘO
f) Metodická pomoc při komunikaci mezi zřizovateli a ZŠ/MŠ tak, aby nedocházelo jako v
současném období k zadržování financí ze strany zřizovatelů nebo naopak nepředávání
informací o projektu ze strany ředitelů škol
g) Metodická pomoc při kontrole na místě
h) Metodická pomoc při ukončování projektu a závěrečné MZ
 Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických
pracovníků
Cílem je zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich
adaptačního období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli.
 Specifický cíl 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich
relevance pro trh práce
Cílem je podpořit motivaci dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných
oborů, zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich
uplatnitelnost na trhu práce. Doprovodným cílem je zlepšit podmínky pro vzdělávání
dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost.
Identifikace hlavních cílových skupin
a) Děti a žáci
b) Studenti vyšších odborných škol
c) Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)
d) Akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky
e) Pedagogičtí pracovníci
f) Rodiče dětí a žáků
g) Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
h) Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
i) Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
j) Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
k) Veřejnost
Určení typů příjemců, kteří budou podporováni
a) Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání,
zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol.
b) Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které
připravují budoucí pedagogické pracovníky.
c) Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
d) Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a
podřízené organizace.
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Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech jako např. ve
výzvách k předkládání projektů apod.
Typy podporovaných projektů a aktivit Investiční priorita č.2 - Boj proti všem formám
diskriminace a prosazování rovných příležitostí
 Specifický cíl 1. Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
Cílem je podpora individuálního přístupu k dětem a žákům prostřednictvím těchto
opatření:
a) rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznat potřeby a potenciál každého
dítěte nebo žáka a realizovat podpůrná opatření k jeho rozvoji;
b) transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství tak, aby byl zajištěn
jednotný přístup k těmto službám v rámci ČR a došlo k posílení spolupráce
poradenských zařízení se všemi relevantními partnery.
Identifikace hlavních cílových skupin
a) Děti a žáci (V opatřeních pro aktivizaci a tranzitních programech jsou specifickou
cílovou skupinou děti a žáci ve školách samostatně zřízených pro děti a žáky se
zdravotním postižením na území celé ČR. V tranzitních programech jsou cílovou
skupinou i absolventi škol do jednoho roku po ukončení školní docházky.)
b) Pedagogičtí pracovníci a pracovníci běžných škol a školských zařízení (v opatřeních pro
aktivizaci a tranzitních programech jsou specifickou cílovou skupinou děti a žáci ve
školách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením na území celé
ČR)
c) Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
d) Rodiče dětí a žáků
e) Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
f) Pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství
g) Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
h) Studenti VŠ (budoucí učitelé)
i) Veřejnost
Určení typů příjemců, kteří budou podporováni
a) Běžné školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání,
zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy.
b) V případě projektů zaměřených na aktivizační programy pro děti a žáky se zdravotním
postižením mohou být příjemci školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním
postižením
c) Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
d) Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a
podřízené organizace.
e) Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které
připravují budoucí pedagogické pracovníky.
Běžná škola hlavního vzdělávacího proudu: pro účely OP VVV je základní škola (ZŠ), která
vzdělává více než 60 procent žáků podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání (bez Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), a to i v
jednotlivých třídách. Současně nejde o speciální školu samostatně zřízenou pro vzdělávání
žáků se zdravotním postižením.
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Typy podporovaných projektů a aktivit Investiční priorita č. 3 - Socioekonomická
integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové
 Specifický cíl 1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do
vzdělávání
Cílem je:
a) zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami
b) řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních
dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního
Identifikace hlavních cílových skupin
a) Děti a žáci:
i. děti a žáci z marginalizovaných skupin, u kterých společenské a osobní faktory, jako
jsou socio-ekonomický status, etnický původ nebo rodinné a kulturní zázemí,
sekundárně pak zdravotní stav, představují překážky pro naplnění jejich potenciálu
v budoucím životě (např. děti ze sociálně vyloučených lokalit, ze sociálně
znevýhodněných rodin, romské děti a děti-cizinci),
ii. děti a žáci ohrožení rizikovým chováním, a děti a mládež, kteří ukončili ústavní péče,
do jednoho roku od ukončení,
iii. všechny děti a žáci v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu, kteří se
vzdělávají ve společném kolektivu s dětmi z marginalizovaných nebo ohrožených
skupin s důrazem na zvýšení kvality a proinkluzivnosti škol a vzdělávacích zařízení
b) Pedagogičtí pracovníci a pracovníci běžných škol a školských zařízení
c) Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
d) Rodiče dětí a žáků
e) Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
f) Pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství
g) Pracovníci ústavní a ochranné výchovy a preventivních služeb
h) Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
i) Studenti VŠ (budoucí učitelé)
j) Veřejnost
Určení typů příjemců, kteří budou podporováni
a) Běžné školy hlavního vzdělávacího proudu a školská zařízení v oblasti předškolního,
základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého
vzdělávání a vyšší odborné školy.
b) Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
c) Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků a jimi zřízené a podřízené
organizace.
d) Vysoké školy
Aktuální
výzvy
Harmonogra
m výzev
Webové
stránky

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Aktualizace_indikativni_harmonogr
am_OPVVV_2015.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/text-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-aprijemce-1
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OP Z)

Operační program Zaměstnanost je víceletým tematickým programem, v jehož rámci je
možné v programovacím období 2014–2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních
fondů EU. Cílem programu je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy
základních prvků konkurenceschopnosti. OP Z je zaměřený na podporu rovných příležitostí
žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního
začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a
podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního
začleňování a veřejné správy.
Gesce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropský fond

Evropský sociální fond

Finance

2,15 mld. EUR (cca 58 mld. Kč)

Prioritní osy OP VVV a jejich zaměření:
 PO1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 PO2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 PO3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 PO4 - Efektivní veřejná správa
 PO5 - Technická pomoc
Aktivity podporované přes MAS
Zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech.
Aktivity:
a) Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
b) Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti,
zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů
c) Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
d) Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální
zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání
e) Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob,
služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce
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f) Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím
znalosti lokálního prostředí
g) Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
Cílové skupiny:
a) Sociálně vyloučené osoby
b) Osoby ohrožené sociálním vyloučením
c) Uchazeči a zájemci o zaměstnání
d) Neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů
Cíle operačního programu:
a) Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech.
b) Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jejich kvalifikace a zajištěním
pracovních příležitostí na venkově.
c) Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských
subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní
síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti.
d) Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru
e) Podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol.
f) Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování
kvality a dostupnosti sítí služeb (sociálních, zdravotních a návazných).
g) Rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti;
h) Podpory sociálních podniků;
i) Podpora vzdělávání, rozšíření nabídky rekvalifikací a specifických forem zvyšování
kvality znalostí a dovedností;
j) Podpora malého a středního podnikání
k) Podpora zvyšování kvality a flexibility v poskytování sociálních služeb, uplatnění
preventivních programů v ohrožených oblastech a strategického plánování, dostupnost
nájemního bydlení
l) Zřizování či rekonstrukce: denní stacionáře, nízkoprahová centra pro děti a mládež,
mateřská centra, denní centra, předškolní kluby, doučování, komunitní centra,
volnočasové kluby
m) Podpora sociálního bydlení: rekonstrukce bytového fondu měst a obcí
n) Vybavení a výstavba sociálních firem (např. úprava zeleně, cykolostezky, spásání luk,
sekání, pastevectví, sekání invazních druhů, turistická infrastruktura v okolí kulturního
a přírodního dědictví, lesní práce aj.)
o) Poradenství: sociálně-právní, pracovní, dluhové, rozvoj finanční gramotnosti a prevence
zadlužení
p) Komunitně-sociální pracovník pro území
q) Terénní mobilní týmy, mobilní poradny, terénní vzdělávací místo (knihovna, učebna...)
r) Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi/seniory/osoby se zdravotním postižením
s) Mateřská centra, odlehčovací služby, hlídaní dětí, seniorů, školky
t) Prostupné zaměstnávání
u) Vzdělávací programy pro venkovské obyvatelstvo, rekvalifikace, podnikatelské
inkubátory, JOB kluby
v) Prevence kriminality
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 Zaměstnanost (netýká se standardních zaměstnanostních projektů, např. RIP, financování
platů zaměstnanců z úřadů práce a případně i platů jejich asistentů)
a) Motivační aktivity
b) Poradenské a informační programy
c) Bilanční a pracovní diagnostika
d) Rozvoj základních kompetencí
e) Zprostředkování zaměstnání
 Sociální podnikání (např. zaměstnání osob nad 50 let v technických službách měst, včetně
možnosti pořízení techniky pro tyto zaměstnance)
a) aktivní začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech
b) vznik a rozvoj podnikatelských aktivit
c) zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků
d) vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a
marketingem sociálního podniku
e) podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně
společensky odpovědného zadávání zakázek;
f) zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech
relevantních aktérů
 Sociální služby
a) Optimalizace forem služeb (ambulantní – terénní)
b) Zavádění metod spolupráce mezi sociálními službami (OSPOD, ÚP, soc. pracovníci obcí)
c) Vytváření sítě služeb pro rodiny s dětmi a strategie SPOD (např. tým pro mládež)
d) Síťování, bridging gap aktivity mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit a majoritou
e) Podpora monitoringu a evaluačních strategií
f) Zdravotně sociální služby
g) Sanace rodiny
h) Služby pro rodiny za účelem zvyšování rodičovských kompetencí (např. kluby matek,
mateřská centra, svépomocné rodičovské skupiny)
i) Dobrovolnické a mentoringové programy
j) Sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na
návykových látkách (odborné služby pro rodiny – rodinná terapie, psychoterapie, práce
s rodinou v rozvodu, rodinná mediace)
 Komunitní práce
 Sociální bydlení
a) Sociální práce za účelem řešení bytové situace
b) Podpora samostatného bydlení v bytech
c) Řešení sousedských konfliktů
d) Vytváření sociální bytové politiky obcí
e) Prevence ztráty bydlení
f) Environmentálně šetrné a ekonomické bydlení
g) Administrace sociálního bydlení v obci
h) Sociální realitní agentura
i) Podpora institutu domovníka
j) Boj s diskriminací (průřezové téma)
27

Aktuální výzvy
Harmonogram
výzev
Webové
stránky

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
http://www.esfcr.cz/file/9079/
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIV OTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP)

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti
a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního
programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.
Gesce

Ministerstvo životního prostředí

Evropský fond

Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Finance

2,637 mld. EUR (cca 72 mld. Kč)

Tento operační program je rozdělen do pěti hlavních oblastí:
 Prioritní osa PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
 Prioritní osa PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
 Prioritní osa PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
 Prioritní osa PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
 Prioritní osa PO 5: Energetické úspory
Možnosti obcí a typové projekty:
Typy podporovaných projektů a aktivit 1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence
vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu
související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně
decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod
nebudou podporovány), aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren
odpadních vod (ČOV), aktivita 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových
vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nadrží
koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.
Typy podporovaných projektů a aktivit 1.2: výstavba a modernizace úpraven vody
a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická
opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné
potřebě, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících
objektů sloužících veřejné potřebě.
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Typy podporovaných projektů a aktivit 1.3.:
a) aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a
přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Typy podporovaných projektů: realizace
opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení
kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, 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 extravilánu do volné krajiny).
b) aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití
namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Typy podporovaných projektů:
úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a
různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:
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.
c) aktivita 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.
d) aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek
a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“. Typy podporovaných
projektů: o stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek
a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.
Typy podporovaných projektů a aktivit 1.4:
a) aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových
opatření. Typy podporovaných projektů: zpracování podkladů pro stanovení
záplavových území a map povodňového ohrožení, zpracování podkladů pro vymezení
území ohroženého zvláštní povodní, zpracování podkladových analýz na státní
a regionální úrovni.
b) aktivita 1.4.2 – Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních
a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány. Typy
podporovaných projektů: budování a modernizace systému předpovědní povodňové
služby včetně budování a modernizace měřicích stanic, budování a rozšíření varovných
a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba
digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového
informačního systému.
c) aktivita 1.4.3 – 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 modernizace měřicích stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů
v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních
povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního
systému.
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Typy podporovaných projektů a aktivit 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek budou
podrobné informace o typech podporovaných projektů, oprávněných žadatelích, formách
a výši podpory v rámci SC 2.1, kritériích přijatelnosti žádostí o podporu a přehled
specifických způsobilých výdajů budou definovány v rámci dalších aktualizací Pravidel.
Typy podporovaných projektů a aktivit 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející
se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Úplný výčet
typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení
a různorodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy
projektů patří například: a) náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů
znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, b) náhrada nebo
rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL,
NOx, SO2, NH3 a VOC, c) náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících
těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, d) pořízení
dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí
a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů,
e) pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení
emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů,
f) pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení
emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících
těkavé organické látky, g) pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů
hospodářských zvířat, h) omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např.
vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení), i) rozšiřování a rekonstrukce
soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.
Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) a nově
vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních
parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů.
Typy podporovaných projektů a aktivit 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení
a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů
a) výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických
aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě,
laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování
dat, jejich archivaci a prezentaci),
b) pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení
dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj
databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci),
c) podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování
ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů,
d) realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací
technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu
a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry,
e) realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování
kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační
a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů
znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů
ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské republiky
a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu).
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Typy podporovaných projektů a aktivit 3.1: Prevence vzniku odpadů
a) aktivita 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů,
b) aktivita 3.1.2 – Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií,
které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě). Příklady podporovaných
projektů: podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude
menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně
nakládání s odpady daného podniku, budování míst pro předcházení vzniku
komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO), zavádění tzv. systému „door-todoor“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke
dveřím).
Typy podporovaných projektů a aktivit 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického
využití odpadů
a) aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO,
systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související
infrastruktury),
b) aktivita 3.2.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
c) aktivita 3.2.3 – Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů
a související infrastruktury,
d) aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady
včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
Příklady podporovaných projektů: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění
a úpravu odpadů, doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace
s odpady, budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů, třídicí
a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími
technologiemi pro úpravu odpadů, doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné
složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné, budování systémů
odděleného
sběru
bioodpadů,
podpora
a
rozvoj
systému
sběru,
shromažďování
nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady, budování
kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě, budování sběru
a svozu gastroodpadů / kuchyňských odpadů, doplnění systému sběru u výrobků
na konci životnosti, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů, technologie pro využití
stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního PS, stavebních
prvků z PVC), budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO), (podmínky
viz. kapitola 2.3.3.2.4. Programového dokumentu OPŽP 2014–2020), zařízení pro
tepelné zpracování odpadů, výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů,
zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich
modernizace, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace,
rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické
účinnosti), instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být
připojeno na CZT a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice
2008/98/ES pro zařízení na energetické využití KO).
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Typy podporovaných projektů a aktivit 3.3: Rekultivovat staré skládky
a) aktivita 3.3.1 – Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).
Příklady podporovaných projektů: rekultivace starých skládek technicky
nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo
nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.
Typy podporovaných projektů a aktivit 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické
zátěže
a) aktivita 3.4.1 – inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst,
kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
b) aktivita 3.4.2 – realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik,
c) aktivita 3.4.3 – sanace vážně kontaminovaných lokalit. Typy podporovaných projektů:
Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně
kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě
informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi
kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných
lokalit. Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 22 Zřízené dle zákona
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Realizace průzkumných
a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně
kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah
kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum
kontaminovaného území. Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla
analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské
zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, eventuálně A1. Ověření
využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.
Typy podporovaných projektů a aktivit 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet
systémy jejich řízení. Podporované aktivity: náhrada nebo rekonstrukce zařízení
(stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka
vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení
bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství,
vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci
nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných
chemických havárií, vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik –
infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných
chemických havárií, rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového
znečištění (souvislost s BAT a IPPC). Typy podporovaných projektů: Úplný výčet typů
projektů není možné s ohledem na množství technických řešení jednoznačně definovat;
mezi podporované typy projektů patří například: rekonstrukce zařízení výrob
s nebezpečnými chemickými látkami, rekonstrukce chladicího zařízení – změnou chladiva,
snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladicího zařízení, modernizací rozvodů,
protipožární izolace zásobníků LPG, vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin
a nových produktů, rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek,
rekonstrukce skladů hořlavých kapalin, rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných
uhlovodíků, rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv, výstavba zabezpečených
skladů agrochemikálií, modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu
nebezpečných látek, znalostní portály – vytvoření uceleného znalostního systému
nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na
specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií, informační systémy pro
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podporu prevence závažných havárií, vytvoření expertních center REACH pro hodnocení
rizik chemických látek, vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek,
rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích ke snížení průmyslového znečištění,
např. průmyslové ČOV.
Typy podporovaných projektů a aktivit 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany
národně významných chráněných území.
aktivita 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura
2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či
zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních
a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP
a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.
Typy podporovaných projektů a aktivit 4.2: Posílit biodiverzitu
a) aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí)
a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
b) aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba Opatření v rámci aktivit
4.2.1 a 4.2.2 mají ve většině případů z hlediska realizace obdobný charakter (liší
se zacílením opatření), a typy podporovaných opatření jsou proto uvedeny společně.
Podporovaná opatření: speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště,
písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně
omezování invazních a expanzivních druhů), speciální péče cílená na podporu vzácných
druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť, opatření na podporu
vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí včetně
opatření k omezení ohrožujících faktorů, ostatní specifická opatření směřující
ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť, jako součást
realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření,
tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,
interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu,
např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové
chodníky). Opatření péče ex-situ a obdobné specializované aktivity zasahující významně
jedince zvláště chráněných druhů jsou podporována, pouze pokud vyplývají
ze záchranných programů nebo programů péče, případně pokud byla jejich potřebnost
potvrzena odbornou analýzou a jsou připravována v dohodě s orgánem ochrany přírody.
c) aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich
sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
Podporovaná opatření: mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti
na ošetřených plochách) a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování
invazních druhů, eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt
či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), obnova stanovišť
po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova
nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů, jako součást realizace opatření
také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.
d) aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště
chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým
predátorům). Podporovaná opatření: realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění
škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách,
hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod., jako součást realizace opatření
také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty.
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Typy podporovaných projektů a aktivit 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny
a) aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. Podporovaná
opatření: opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů
(obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na
významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky
a silně ohrožených druhů apod., opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů
související s rozvojem technické infrastruktury, výstavba nových rybích přechodů,
speciálních rybích přechodů či opatření, zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů,
speciálních rybích přechodů či opatření, odstranění migračních překážek na vodních
tocích, instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných
obratlovců podporující jejich poproudovou migraci, obnova konektivity vodního toku s
nivními biotopy apod.
b) aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
Podporovaná opatření: zpracování plánu ÚSES. 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 doprovodné vegetace umožňující pěší průchod
krajinou, vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní,
mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k
takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně
zaplavovaných území (např. lužní lesy).
c) aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Podporovaná
opatření: vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně
kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších
nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně
navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy
v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
o zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku, o
vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných
organismů, o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů
umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy apod.
d) aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů
ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
Podporovaná opatření: dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně
zajištění ochrany a nezbytné následné péče, výsadby dřevin přirozené druhové skladby
nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů včetně zajištění ochrany,
rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, provedení
výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+) se zachováním
příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční
schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu, vnos stanovištně
vhodných keřů do porostních plášťů.

35

e) aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií
cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci
na změnu klimatu. Podporovaná opatření: podpora opatření zamezujících vodní erozi:
o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů,
průlehů…), o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy,
svodné příkopy…), o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů…), podpora
opatření zamezujících větrné erozi: o obnova či zakládání větrolamů.
Typy podporovaných projektů a aktivit 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Podporovaná opatření:
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků
a ploch: zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí,
alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné
plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení
přírodních ploch a prvků, obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně
(revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby), realizace přírodě
blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání
a obnovy ploch a prvků zeleně. Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch
přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin,
částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající
ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně
provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál
sídelního prostředí.
Typy podporovaných projektů a aktivit 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: o zateplení
obvodového pláště budovy, o výměna a renovace (repase) otvorových výplní, o realizace
opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení
kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému), o realizace
systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, o realizace systémů
využívajících odpadní teplo, o výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé
užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou
energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na
zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající
obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, o instalace solárně-termických kolektorů pro
přitápění nebo pouze přípravu TV.
b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího
fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné
zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo
zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo
zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou
náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň
nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. V rámci specifického cíle
nemohou
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Typy podporovaných projektů a aktivit 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu
nových veřejných budov. Podporované jsou vícenáklady na dosažení pasivního
energetického standardu v případě výstavby nových budov. V rámci specifického cíle
nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.
Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR. U prioritní osy 4 to bude
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Žádosti budou podávány prostřednictvím
internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato
aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou
dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému
MS2014+ pro administraci evropských dotací. Se způsobem podání žádosti vám jistě rádi
pomohou manažeři MAS. Doporučujeme sledovat také přípravu strategií MAS, pokračující
práci Regionální stálé konference, dopady strategie IPRU (Integrovaný plán rozvoje území),
příp. ITI (Integrovaná teritoriální investice) na vaše území a hlavně být v kontaktu s ostatními
starosty, případně kompetentními odborníky.
Aktuální výzvy
Harmonogram
výzev
Webové
stránky

14. srpna 2015
http://www.opzp.cz/vyzvy/
www.sfzp.cz
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
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ZÁVĚR
V tomto dokumentu jsme Vás seznámili se stručným popisem stěžejních operačních
programů, které budou pro mnohé žadatele (a zvláště mohou být důležité pro obce) v období
2014-2020 prostorem podpory jejich růstu a kvality života, spolupráce mnoha aktérů a také
významným zdrojem dotačních příjmů.
Místní akční skupiny se mohou svojí prací podílet především na zpracování žádostí o dotaci
jednotlivých žadatelů, ať už obcí, neziskových organizací či samostatných podnikatelů.
Věříme, že tento malý průvodce Vám poskytl odpovědi na většinu Vašich otázek. V případě
dalších otázek můžete využít odkazů pro jednotlivé operační programy nebo se můžete
obrátit na místní akční skupinu ve vašem regionu, jehož manažeři Vám určitě rádi pomůžou.

Doporučujeme také nahlédnout na webovou stránku MMR věnovanou Evropským
strukturálním a investičním fondům na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/FondyEU/2014-2020 nebo na www.dotaceeu.eu

Přejeme Vám mnoho úspěšných projektů v novém programovém období!

tým Sdružení místních samospráv České republiky
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POUŽITÉ ZKRATKY
AOPK
CLLD
CZT
ČOV
EFRR
EIP
ESF
ESIF
EZFRV
FS
CHKO
IPRU
IROP
ISKP 2014+
ITI
IZS
KO
MAS
MS 2014+
MZ
NKP
NP
NPP
NPR
OP PI
OP PIK
OP VVV
OP Z
OP ŽP
ORP
PO
PRV
ŘO
SC
SCLLD
SVL
SVP
SZT
ÚP
VDJ
VOŠ
ZEVO

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Komunitně vedený místní rozvoj
Centrální zásobování teplem
Čistička odpadních vod
Evropský fond pro regionální rozvoj
European Innovation Partnerships = Evropská inovační partnerství
Evropský sociální fond
Evropské strukturální investiční fondy (také někdy ESI fondy)
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Fond soudržnosti
Chráněná krajinná oblast
Integrovaný plán rozvoje území
Integrovaný regionální operační program
Informační systém koncového příjemce
Integrované územní investice
Integrovaný záchranný systém
Komunální odpad
Místní akční skupina
Monitorovací systém
Monitorovací zpráva
Národní kulturní památka
Národní park
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
OP Podnikání a inovace
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Obec s rozšířenou působností
Prioritní osa
Program rozvoje venkova
Řídící orgán
Specifický cíl
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Sociálně vyloučená lokalita
Speciální vzdělávací potřeby (i plán)
Systémy zabezpečovací techniky
Územní plán
Velká dobytčí jednotka
Vyšší odborná škola
Zařízení na energetické využití odpadu
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