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Nové výzvy v OPŽP 
MŽP ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo 7 nových 

výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. V rámci 2 nových 

výzev mohou navíc o dotaci žádat i podnikatelé. 

 

23. výzva - Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 

rizika  

 

Specifický cíl 2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů 

- příjem žádostí 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016. Alokace 300 mil. Kč. 

 

1) Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Výstavba bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů. 

 Vybavení či modernizace bioplynové stanice 

V rámci výzvy budou podporovány projekty bioplynových stanic, které budou 

na vstupu nakládat min. s 25 % takovými odpady, které již není možné 

materiálově využít (vedlejší produkty živočišného původu a odpad z kuchyní a 

stravoven).  

 

2) Míra podpory/výše dotace 

Podpora bude poskytována formou dotace maximálně ve výši 85 % celkových 

způsobilých výdajů projektu. 

 

3) Způsobilé výdaje – na co lze žádat 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány výdaje na stavební práce, 

dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory. 

 

4) Datum otevření výzev (příjem žádostí od do) 

Žádosti o dotaci bude poskytovatel dotace přijímat od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016. 

 

5) Typový projekt 

Výstavba, vybavení bioplynových stanic. 

 

 

 

24. výzva - Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 

rizika  

 

Specifický cíl 3 - Rekultivace starých skládek  

- příjem žádostí 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016. Alokace 359 mil. Kč. 

 

1) Typy podporovaných projektů a aktivit 

Rekultivace a sanace starých skládek 

 

2) Míra podpory/výše dotace 

Podpora bude poskytována formou dotace maximálně ve výši 85 % celkových 

způsobilých výdajů projektu. 
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3) Způsobilé výdaje – na co lze žádat 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány výdaje na stavební práce, 

dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory. 

 

4) Datum otevření výzev (příjem žádostí od do) 

Žádosti o dotaci bude poskytovatel dotace přijímat od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016. 

 

5) Typový projekt 

Rekultivace a sanace starých skládek. 

 

220 mil. Kč. na začleňování sociálně 

vyloučených 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním 

operačním programu. Jde o „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené 

lokality“ a „Sociální podnikání“. Obě jsou určeny pro podnikatele, firmy či 

nestátní neziskové organizace, které zaměstnávají či zaměstnají sociálně 

vyloučené spoluobčany. 

 

Výzva č. 11 – Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality 

 

Specifický cíl 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 

oblasti sociálního podnikání - Cílem je podpora projektů zaměřených na 

výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků 

- příjem žádostí 29. 10. 2015 do 29. 2. 2016. Alokace 132 mil. Kč. 

 

1) Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Vznik nového sociálního podniku  

 Personální a produkční rozšíření sociálního podniku 

o Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových 

skupin a současně musí realizovat alespoň jednu z následujících 

aktivit: 

 rozšíření nabízených produktů a služeb, 

 rozšíření prostorové kapacity podniku, 

 zavedení nových technologií výroby, 

 zefektivnění procesů podniku, 

 zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. 

 Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových 

podnikatelských aktivit OSVČ. 

 

2) Míra podpory/výše dotace 

Podpora bude poskytována formou dotace ve výši 85 % celkových způsobilých 

výdajů projektu. Zatímco minimální výše dotace činí 400 tis. Kč, maximální výše 

dotace dosahuje 4,9 mil. Kč. 
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3) Způsobilé výdaje – na co lze žádat 

Stavby a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, zabezpečení výstavby, 

projektová dokumentace, pořízení drobného hmotného a nehmotného 

majetku, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení 

služeb 

 

4) Datum otevření výzev (příjem žádostí od do) 

Žádosti o dotaci bude poskytovatel dotace přijímat od 29. 10. 2015 do 29. 2. 

2016. 

 

 

Výzva č. 12 – Sociální podnikání 

 

Specifický cíl 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 

oblasti sociálního podnikání - Cílem je podpora projektů zaměřených na 

výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků 

- příjem žádostí 29. 10. 2015 do 29. 2. 2016. Alokace 88 mil. Kč. 

 

1) Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Vznik nového sociálního podniku  

 Personální a produkční rozšíření sociálního podniku 

o Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových 

skupin a současně musí realizovat alespoň jednu z následujících 

aktivit: 

 rozšíření nabízených produktů a služeb, 

 rozšíření prostorové kapacity podniku, 

 zavedení nových technologií výroby, 

 zefektivnění procesů podniku, 

 zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. 

 Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových 

podnikatelských aktivit OSVČ. 

 

2) Míra podpory/výše dotace 

Podpora bude poskytována formou dotace ve výši 85 % celkových způsobilých 

výdajů projektu. Zatímco minimální výše dotace činí 400 tis. Kč, maximální výše 

dotace dosahuje 4,9 mil. Kč. 

 

3) Způsobilé výdaje – na co lze žádat 

Stavby a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, zabezpečení výstavby, 

projektová dokumentace, pořízení drobného hmotného a nehmotného 

majetku, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení 

služeb 

 

4) Datum otevření výzev (příjem žádostí od do) 

Žádosti o dotaci bude poskytovatel dotace přijímat od 29. 10. 2015 do 29. 2. 

2016. 
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Dotace pro podniky se opět odkládají, 

zlobí IT systém 
Příjem plných žádostí o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OPPIK) byl opět odložen – tentokrát na 1. prosince. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se pro tento krok rozhodlo z důvodu 

problémů s administračním systémem MS2014+, jehož vývoj je v režii ministerstva 

pro místní rozvoj (MMR). Uchazeči o dotaci, kteří stihli předložit předběžnou 

žádost, tak mají o dva měsíce více času na přípravu svých projektů. 

 

 

 

Startupy získají přes 2 mld. korun na 

svůj rozjezd 

 
 

Téměř 1,4 mld. korun přispějí evropské fondy, 900 mil. korun dodá soukromý 

kapitál. Vláda souhlasí se zřízením Národního inovačního fondu (NIF), který se 

bude zabývat financováním startupů. Fond má zaplnit místo na nepříliš 

fungujícím trhu rizikového kapitálu. NIF bude pod dohledem České národní 

banky (ČNB), projekt je prozatím plánován na deset let. Státní investiční 

společnost vznikne příští rok 

 

 

Zemědělci a potravináři dostanou dvě 

miliardy navíc 
Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě 

miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková 

částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 

7,46 miliardy korun. Největší částka z nově přidaných dvou miliard, více než 1,4 

miliardy korun, posílí hlavně sektor skotu, drůbeže a prasat. Se zvýšením rozpočtu 

na první kolo příjmu žádostí se posouvají některé termíny pro administraci 

žádostí. 
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Unijní program Horizont 2020:přes 400 

mld. na VaV 
V příštích dvou letech uvolní EU v rámci svého dotačního programu Horizont 

2020 částku 434 mld. korun na výzkum, vývoj a inovace. Program je společný 

pro všechny členské země EU, proto musí uchazeči o dotaci počítat s tvrdou 

konkurencí. Odměnou jim je ovšem velmi štědrá dotační podpora. Peníze 

podpoří například datové sítě, automatické řízení, internet věcí nebo oběhové 

hospodářství. O H2020 jsme informovali již v posledním čísle Monitoringu 

dotačních příležitostí. Detailní informace k tomuto tématu naleznete na 

Účastnickém portálu pod následujícím odkazem: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

 

 

www.enovation.cz 

      člen AMSP ČR 

 

 

 

 

Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

Předběžná oznámení: 

Bělorusko - Podpora a pomoc pro posílení schopností běloruského jaderného 

regulačního úřadu MES/Gosatomnadzor v oblasti připravenosti a reakce na 

jaderné havárie. 

Předmětem zakázky je dodávka mobilní laboratoře pro kontrolu radiační 

bezpečnosti, která bude plně v souladu s pokyny EU a Běloruska, včetně 

zaškolení ve vztahu k příslušnému vybavení. 

 

Kiribati - Návrh, dodání, instalace a zprovoznění vysokonapěťové sítě, 

elektráren, fotovoltaického systému o výkonu 200 kWp a související práce pro 

Kiritimati. 

Předmětem zakázky je dodávka, doručení, vyložení, instalace, zprovoznění, 

údržba a poprodejní servis poskytnutý dodavatelem v případě 2 nových 

elektrických sítí o výkonu 11 kV, nové elektrárny pro každou ze 2 nových sítí, 

fotovoltaického systému o výkonu 200 kWp a odstavení 4 stávajících malých 

dieselových elektráren (80 kVA – 400 kVA). 

Zakázka je rozdělena do 3 položek: 

1. dodávka vysokonapěťové elektrické sítě v Kirimati. 

2. dodávka dvou elektráren do Kirimati 

3. dodávka fotovoltaického systému o výkonu 200 kWp zapojeného do sítě 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.enovation.cz/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/vnejsi_vztahy_eu/vnejsi_pomoc_eu/fondy_vnejsi_spoluprace_eu_prilezitosti.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444742800524&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137561
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444742800524&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137561
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444742800524&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137561
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444741109909&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137566
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444741109909&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137566
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444741109909&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137566
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Kosovo – dodávky náhradních díků a údržba vozidel 

 

Jedná se o rámcovou smlouvu, jejíž předmětem je dodání a doručení 

náhradních dílů pro vozidla a provedení některých pomocných služeb 

(instalace náhradních dílů, údržba, opravy vozidel atd.). 

 

Turecko - Technická pomoc pro posilování kapacity ministerstva životního 

prostředí a urbanizace ohledně posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) 

 

Poradce poskytne technickou pomoc s cílem posílit institucionální kapacitu 

ministerstva životního prostředí a urbanizace ohledně studií posuzování vlivu na 

životní prostředí. Projekt bude zahrnovat budování kapacit, školení, 

vypracovávání návodních dokumentů pro zprávy posuzování vlivu na životní 

prostředí (EIA) a soubory pro identifikaci projektů vypracované pro projekty 

uvedené v příloze I a II nařízení EIA, vývoj monitorovacího informačního systému 

a srovnání právních předpisů EU a tureckých právních předpisů ohledně 

posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) 

 

Zveřejněné zakázky: 

Kosovo - rámcová smlouva na dodávku osobních ochranných pomůcek, 

oblečení a uniforem. Doba trvání smlouvy je jeden rok s možnosti prodloužení 

na další rok.  

Malawi - Služby dozoru týkající se programu obnovy a modernizace středních 

škol v Malawi 

Jedná se o zakázku na poskytnutí pomoci veřejnému zadavateli a dohlížiteli s 

vyřizováním administrativních záležitostí zakázky, s každodenním dozorem a 

vykazováním postupu činností obnovy a modernizace 21 komunitních středních 

škol s denní docházkou nacházejících se ve všech regionech země. Od 

konzultanta se očekává, že poskytne skupinu mezioborových odborníků, která 

obsáhne následující oblasti: architektonické, stavební a elektrotechnické služby 

a množstevní dohled. Navíc budou na každém pracovišti požadovány služby 

stavebního dozoru. Poradce musí dále zajistit, aby byly vhodným způsobem a 

podle nejpřísnějších pracovních norem, které musí být dodrženy po celou dobu 

realizace zakázek na stavební práce, zajištěny ekologické, zdravotní a 

bezpečnostní aspekty. Konzultační služby budou zahrnovat vstupy odpovídající 

přibližně 700 člověkodnům v případě klíčových odborníků a 6 000 člověkodnům 

v případě neklíčových odborníků. 

Surinam - Dodání jednotek pro úpravu vody 

Dodávka 2 kontejnerizovaných jednotek pro úpravu vody, každé o minimálním 

výkonu 45 m3/hodinu k použití v balicích stanicích na banánové plantáži 

Nickerie k odstranění suspendovaných pevných částic, koliformních bakterií a 

významnému snížení zákalu povrchových vod pro dosažení vlastností pitné vody 

předepsaných Světovou zdravotnickou organizací. Je nutno zdůraznit, že tato 

voda je procesní vodou, která není určena k lidské spotřebě. 

 

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 

www.mzv.cz 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1445269143615&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137575
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444746988126&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444746988126&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444746934606&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137573
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444746934606&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137573
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444746934606&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137573
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444746894638&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444746894638&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444749250413&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137480
http://www.mzv.cz/

