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Čtvrté prodloužení třetí výzvy 

v rámci programu Rozvoj 
 

Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských 

subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení 

výrobních firem do 249 zaměstnanců, tzv. malých a středních podniků - MSP. 

 

Kdo může žádat 

 

• Žadatelem může být jen MSP (tj. malý či střední podnik do 249 

zaměstnanců, přičemž do tohoto počtu se počítají jak mateřské tak 

dceřiné společnosti). 

• Podnik nesmí mít méně než 10 zaměstnanců a zároveň realizovat projekt 

v obci do 2000 obyvatel. 

• Žadatel musí spadat do oboru zpracovatelského průmyslu. 

• Příjem žádostí probíhá do 15. 9. 2015, 12:00. 

 

Podporované aktivity 

 

• Nákup nových technologických zařízení s vyššími technickými a 

užitnými parametry 

o např. technologie, které vyrobí více výrobků za jednotku času, snižují 

náklady na materiálovou náročnost produkce, umožní výrobu 

nových technicky náročnějších výrobků, přesnější rozměry výrobků, 

rozšíření služeb nebo se jedná o bezodpadové technologie a 

technologie odstraňující negativní vlivy na životní prostředí apod. 

• Projekty zvyšující efektivnost výrobních procesů 

o např. zjednodušení technologických postupů sdružením několika 

operací do jedné nebo současné provádění několika operací 

najednou, změny výrobní linky a její nové nastavení, změny 

kontrolních bodů výrobního procesu apod. 

 

Způsobilé výdaje 

 

• stroje a zařízení – výrobní technologie, které nebyly předmětem odpisu, 

tj. žadatel je jejich prvním majitelem (tj. žádné repasované technologie) 

• duševní vlastnictví – pořízení patentových licencí, které souvisí s 

pořízenými technologiemi; musí se jednat o odepisovatelná aktiva a 

musí být pořízena za tržních podmínek od třetí strany 

 

Výše dotace 

 

• Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 – 30 mil. Kč. 

• Příjemci je dotace vyplacena vždy zpětně po ukončení realizace 

projektu či jeho etapy. 

• Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů 

projektu dle velikosti příjemce dotace – počet zaměstnanců podniku: 

o malý podnik (do 49 zaměstnanců): 45 % 

o střední podnik (50 – 249 zaměstnanců): 35 % 
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Hlavní podmínky 

 

• Pořízené investice je nutno uchovat v majetku minimálně tři roky od 

konce realizace projektu. 

• Způsobilé výdaje nesmí být vynaloženy před dnem schválení registrace 

projektu. 

• Žadatel musí na dodávky nad 500 000 Kč bez DPH uskutečnit výběrové 

řízení na dodavatele dle Pravidel programu. 

• Projekt musí být realizován na území ČR, a to pouze v konkrétně 

vymezených oblastech, které jsou specifikovány seznamem níže 

o státem vymezené hospodářsky problémové regiony na období 

let 2014 – 2020 (dle Usnesení vlády ze dne 15. května 2013 č. 344) 

tvořící území obcí s rozšířenou působností: 

 Bílina, Bílovec, Bohumín, Broumov, Bruntál, Bystřice nad 

Pernštejnem, Česká Třebová, Český Těšín, Děčín, Frýdlant, 

Havířov, Hodonín, Cheb, Chomutov, Jeseník, Kadaň, 

Karviná, Konice, Králíky, Kraslice, Kravaře, Krnov, Kyjov, Lipník 

nad Bečvou, Litvínov, Louny, Mikulov, Moravská Třebová, 

Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Nový Bor, 

Odry, Orlová, Ostrava, Ostrov, Podbořany, Přerov, Rumburk, 

Rýmařov, Sokolov, Stříbro, Svitavy, Šternberk, Šumperk, 

Tanvald, Teplice, Uničov, Ústí nad Labem, Valašské 

Klobouky, Varnsdorf, Veselí nad Moravou, Vítkov, Vsetín, 

Zábřeh, Znojmo, Žatec 

o hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády 

ČR č. 952/2013, území krajů: Moravskoslezský a Ústecký kraj 

o v okresech s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je 

průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR za červenec 2015 

(dle údajů MPSV):  

 Bruntál, Český Krumlov, Děčín, Hodonín, Chomutov, Jeseník, 

Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Kroměříž, Liberec, 

Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Olomouc, Opava, 

Ostrava-město, Přerov, Příbram, Semily, Sokolov, Šumperk, 

Teplice, Třebíč, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo 

• Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2015 
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Dílčí novinky v OPPIK 
 

Subjekty zajímající se o dotační program Podnikání a inovace pro 

konbkurenceschopnost by si měly být vědomy následujících aktualit 

 

1. Příjem předběžných žádostí v programu Partnerství znalostního transferu 

byl v rámci aktuálně spuštěné první výzvy prodloužen do 30. 9. 2016. 

 

2. V rámci programu Technologie byl konkrétně vysvětlen pojem nový a 

začínající podnikatel 

o jedná se fyzickou či právnickou osobu, která nepodnikala 3 roky 

před zahájením současné podnikatelské činnosti (posuzováno k 

datu podání Žádosti o podporu). Tato podmínka se vztahuje na 

všechny jednatele i společníky bez rozdílu velikosti majetkových 

práv ve společnosti 

o může se však jednat i o žadatele s delší podnikatelskou historií, 

pokud však byla jeho činnost po dobu posledních tří let 

přerušena nebo pozastavena (posuzováno k datu podání 

Žádosti o podporu) 

 

3. Od srpna platí nová, aktualizovaná verze Pravidel pro výběr dodavatelů 

v OP PIK a stejně tak i nová příloha nazvaná Transformace subjektu v OP 

PIK, jejichž současné znění naleznete zde: 

http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-

pik Na stejném místě můžete nově naléízt i vysvětlení Analýzy nákladů a 

přínosů, neboli CBA. 

 

4. V rámci programu Inovace - Inovační projekt byla blíže definována tzv. 

marketingová a organizační inovace. Přesnou definici těchto pojmů 

naleznete na následujícím odkaze: 

http://www.czechinvest.org/data/files/definice-organizacni-a-

marketingove-inovace-4995.pdf 

 

5. Více než měsíc po spuštění výzev v rámci OP PIK byl zveřejněn seznam 

konkrétních právních forem, které jsou způsobilé pro zisk dotace 

v jednotlivých dotačních titulech. Tento dokument můžete prohlížet na 

webu CzechInvestu zde: 

http://www.czechinvest.org/data/files/podporovane-pravni-formy-op-

pik-5041.pdf 

 

  

http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik
http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik
http://www.czechinvest.org/data/files/definice-organizacni-a-marketingove-inovace-4995.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/definice-organizacni-a-marketingove-inovace-4995.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/podporovane-pravni-formy-op-pik-5041.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/podporovane-pravni-formy-op-pik-5041.pdf
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OPŽP: Miliardy na ekologické 

projekty 
 

Více než 12 miliard korun bude rozděleno v rámci 16 výzev na ekologické 

projekty z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ministerstvo životního 

prostředí (MŽP) totiž prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) 

spustilo příjem žádostí o dotaci v oblastech ochrany ovzduší, čištění vod, 

odpadů či protipovodňových opatření. Žádosti se v OPŽP mohou podávat 

výhradně elektronicky prostřednictvím tzv. Informačního systému koncového 

příjemce (IS KP14+), který je součástí jednotného monitorovacího systému 

MS2014+ pro administraci evropských dotací. Pro podnikatele jsou relevantní 

následující aktivity: 

 

1) Snížení emisí provozoven 
 

Tato aktivita je podporována v rámci Specifického cíle 2 Prioritní osy 2 - Snížení 

emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním 

koncentracím znečišťujících látek. Stacionárním zdrojem je chápán nemovitý 

zdroj znečištění - např. výrobní hala, teplárna, výtopna aj. 

 

Kdo může žádat 

• kromě aktivity „Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného 

zásobování tepelnou energií“mohou žádat i podnikatelské subjekty vč. 

podnikající fyzických osob (FO) 

• příjem žádostí o dotaci probíhá do 13. 11. 2015 

 

Podporované aktivity 

• Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek  

• Obměna technologií za účelem snížení produkovaných emisí  

• Výstavba technologie k snížení emisí amoniaku  

• Snížení emisí těkavých organických látek (VOC)  

• Odprášení pálících strojů  

• Odprášení čistící stanice  

• Snížení prašnosti z lomů  

• Nákup bezemisní tiskové technologie 

 

Typy podporovaných projektů 

• Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů 

znečišťování za účelem snížení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), 

NOX, SO2, NH3 a těkavých organických látek (VOC)  

• Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 

za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC  

• Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé 

organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC  

• Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů 

vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u 

spalovacích stacionárních zdrojů  



 

7 

 

• Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů 

vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u 

ostatních stacionárních zdrojů  

• 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  

• Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat  

• Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní 

clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení) 

• Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování 

tepelnou energií, včetně realizace nových soustav 

 

Výše dotace 

• Míra podpory se liší dle investičního záměru a typu žadatele a pohybuje 

se v rozmezí 20 – 85 % 

 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

• Efektivní poměr investice ke snížení emisí 

• Lokalita projektu 

 

2) Zvýšení podílu využití odpadů 
Tato aktivita je podporována v rámci Specifického cíle 2 Prioritní osy 3 - Zvýšení 

podílu materiálového a energetického využití odpadů. 

 

Kdo může žádat 

• mj. podnikatelské subjekty vč. podnikající fyzických osob (FO) 

• příjem žádostí o dotaci probíhá do 13. 11. 2015 

 

Podporované aktivity 

• výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

o systém pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů 

o sběrné dvory a sklady komunálního odpadu 

o systémy pro separaci komunálních odpadů 

o nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury 

• výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 

• výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a 

související infrastruktury 

• výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými 

odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skladování) 

 

Typy podporovaných projektů 

Podniky mohou v první výzvě čerpat na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci 

kompostáren. Na tuto aktivitu připadá v první výzvě rozpočet 1,5 mld. Kč. 

• 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 třídící a 

dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s 

navazující technologiemi  

• doplnění překladišť pro komunální odpad a jeho vytříděné složky a pro 

další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné  
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• budování systémů odděleného sběru bioodpadů podpora a rozvoj 

systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými 

zdravotnickými odpady  

• budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské 

půdě  

• budování sběru a svozu gastroodpadů/ kuchyňských odpadů  

• doplnění systému sběru u výrobku na konci životnosti výstavba a 

modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů zařízení na úpravu 

nebo využívání „ostatních“ odpadů technologie pro zpracování 

stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování 

stavebního polystyrénu, stavebních prvků z PVC)  

• budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO)  

• zařízení pro tepelné 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  

• instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách  

 

Výše dotace 

• malý podnik: 45 % 

• střední podnik: 35 % 

• velký podnik: 25 % 

 

3)  Odstranění a inventarizování 

ekologických zátěží 
Tato aktivita je podporována v rámci Specifického cíle 4 Prioritní osy 3 - Dokončit 

inventarizaci a odstranit ekologické zátěže.   

 

Kdo může žádat 

• mj. podnikatelské subjekty vč. podnikající fyzických osob (FO) 

• příjem žádostí o dotaci probíhá do 13. 11. 2015 

 

Podporované aktivity 

• Realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit  

• Realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území 

obsahující více než jedno kontaminované místo  

• Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně 

zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod  

• Sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých 

skládek)  

• Odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní 

vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod. 

• Monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst  

• Sanace starých ekologických zátěžá vzniklých v důsledku hornické 

činnosti  

• typický projekt: Inventarizace kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných míst, realizace průzkumných prací (včetně 

doprůzkumů), analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit.  
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Výše dotace 

• Podpora bude stanovována individuálně na základě investičního 

záměru. 

• maximální přípustná výše dotace činí 85 % 

 

Hlavní podmínky 

• způsobilé výdaje: 

o náklady na rozbory 

o inventarizace 

o analýzy 

o vlastní sanační zásahy – stavební práce, které bezprostředně souvisí 

s realizací díla 

• stará ekologická zátěž je taková ekologická zátěž, kde neexistuje 

původce znečištění, což lze prokázat následujícím způsobem: 

o rozhodnutím soudu 

o dokladem o nabytí majetku (zátěž nebyla zahrnuta v privatizačním 

projektu a její původce zanikl), přičemž nabyvatel není právním 

nástupcem subjektu, který zátěž způsobil 

o majitel pozemku/budov zkrachoval a neexistuje 

o vlastník pozemku/budov prokáže jiným způsobem, že zátěž 

nezpůsobil (např. že nenakládal s danými látkami apod. – posoudí 

orgán státní správy, tj. MŽP a ČIŽP) a že její původce neexistuje 

• žadatelem o dotaci musí být vlastník pozemku, případně mít pozemek 

v dlouhodobém nájmu (vlastnické právo) 

 

4) Posílení biodiverzity 
Tato aktivita je podporována v rámci Specifického cíle 2 Prioritní osy 4 – Posílení 

biodiverzity   

 

Kdo může žádat 

• mj. podnikatelské subjekty vč. FO  

• příjem žádostí o dotaci probíhá do 14. 10. 2015 

 

Podporované aktivity 

• péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto 

biotopů  

• péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba  

• zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy 

Natura 2000. Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů 

a podkladů pro zajištění ochrany a péče o ZCHÚ a území soustavy 

Natura 2000 a o cílové organismy  

• prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich 

sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních 

podkladů a nástrojů)  

• předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště 

chráněnými druhy živočichů na majetku  

• budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy 

NATURA 2000  

• projekty podpořené v minulém období:  

o omezování výskytu invazních druhů  

o péče o luční společenstva v ZCHÚ  
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o implementace a péče o objekty soustavy natura 2000  

o vybudování návštěvnické infrastruktury 

 

Výše dotace 

• Podpora bude stanovována individuálně na základě investičního 

záměru. 

• maximální přípustná výše dotace činí 85 % 

 

5) Posílení přirozené funkce krajiny 
Tato aktivita je podporována v rámci Specifického cíle 3 Prioritní osy 4 – Posílení 

přirozené funkce krajiny. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit její 

vodní režim. 

 

Kdo může žádat 

• mj. podnikatelské subjekty vč. FO 

• příjem žádostí o dotaci probíhá do 14. 10. 2015 

 

Podporované aktivity 

• zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní 

• projekty podpořené v minulém období:  

o realizace naučné stezky  

o rekonstrukce naučné stezky  

o monitoring evropsky významných druhů živočichů  

o monitoring šelem  

o podpora biodiverzity prostředí  

o podpora a ochrana hnízdní populace  

o podpora biodiverzity luk  

o podpora populace tetřívka, modráska  

o zachování a podpora biodiverzity ptačí oblasti 

 

Výše dotace 

• Podpora bude stanovována individuálně na základě investičního 

záměru. 

• maximální přípustná výše dotace činí 85 % 
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OP Zaměstnanost: Start výzev 
V průběhu srpna došlo navíc i k vyhlášení následujících výzev v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). 
1) 100 milionů Kč pro sociální podniky 
Pro zájemce o realizaci dobrých nápadů v oblasti sociálního podnikání z řad 

podnikatelských subjektů nebo OSVČ a pro všechny, kteří v hlavě nosí projekt, 

jak Pro zájemce o realizaci dobrých nápadů v oblasti sociálního podnikání z řad 

podnikatelských subjektů nebo OSVČ a pro všechny, kteří v hlavě nosí projekt, 

jak pomoci sobě a zároveň lidem na okraji společnosti - především těm je 

určena nejnovější výzva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, podpořená 

prostředky z evropských fondů a v rámci OP Zaměstnanost směřovaná na 

podporu sociálního podnikání, sociálního začleňování a boje s chudobouvýzva 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, podpořená prostředky z evropských 

fondů a v rámci OP Zaměstnanost směřovaná na podporu sociálního podnikání, 

sociálního začleňování a boje s chudobou. 

 

Kdo může žádat 

 OSVČ nebo obchodní korporace: 

o veřejně se hlásí ke společensky prospěšnému cíli zaměstnávání 

a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce 

o podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí v podniku 

min. 30 % 

o více než 50 % zisku je reinvestováno do rozvoje podniku a 

naplňování jeho společensky prospěšného cíle. 

o při výrobě a spotřebě se zohledňují environmentální aspekty 

o poptávku a nabídku směřuje alespoň částečně do daného 

regionu a přispívá tak k jeho rozvoji 

 

Podporované aktivity 

• Podpora nově vznikajících sociálních podniků 

• Podpora nových podnikatelských aktivit stávajících sociálních podniků 

• Rozšíření portfolia produktů a služeb 

• Rozšíření prostorové kapacity 

• Zřízení nové živnosti 

• Zřízení nové provozovny 

 

Způsobilé výdaje 

 

• stroje a zařízení – výrobní technologie, které nebyly předmětem odpisu, 

tj. žadatel je jejich prvním majitelem (tj. žádné repasované technologie) 

• duševní vlastnictví – pořízení patentových licencí, které souvisí s 

pořízenými technologiemi; musí se jednat o odepisovatelná aktiva a 

musí být pořízena za tržních podmínek od třetí strany 
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Výše dotace 

 

 celková alokovaná částka je 100 000 000 Kč 

 85 % z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 

o 15 % z vlastních prostředků 

asasdjlk 

 

Hlavní podmínky 

 

• předkládání projektů od 1. 9 do 30. 11. 2015 

• cílem je dát šanci dobrým nápadům, které pomohou najít pracovní 

uplatnění sociálně handicapovaným 

• sociální podnikání není totéž co charita  

• sociální podnik musí být stejně úspěšný jako kterákoliv jiná firma 

• od normální firmy se odlišuje nakládáním se svým ziskem 

o investuje ho zpátky  

 např. do vytváření dalších pracovních míst pro osoby se 

ztíženým uplatněním na trhu práce 

• více informací naleznete zde: http://www.esfcr.cz/vyzva-015-opz 

 

2) Podpora služeb péče o děti 1. stupně ZŠ 

mimo školní vyučování mimo Prahu 
 

Kdo může žádat 

Následující subjekty se sídlem mimo hl. m. Prahu: 

 FO i PO s vlastním IČO 

 obchodní korporace 

 OSVČ 

 státní podnik 

 profesní a podnikatelská sdružení 

 právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním 

zákonem 

 

Podporované aktivity 

Výzva nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně 

základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti 

• zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu 

stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s 

dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce 

družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne) 

• skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských 

regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy) 

• zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity 

• příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové) 

 

Způsobilé výdaje 

 

• osobní náklady 

http://www.esfcr.cz/vyzva-015-opz
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• cestovné 

• nákup zařízení a vybavení spotřebního materiálu 

• nájem či leasing zařízení a vybavení, budov 

• odpisy 

• drobné stavební úpravy 

• nákup služeb nezbytných pro realizaci projektu 

 

Výše dotace 

 

 celková alokovaná částka je 167 200 000 Kč 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil. Kč - 6 mil. Kč. 

 PO vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském 

rejstříku) 85 % z Operačního programu Zaměstnanost a 10 % státního 

rozpočtu ČR 

 soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost 85 % 

z Operačního programu Zaměstnanost a 15 % státního rozpočtu ČR 

 ostatní subjekty: 85 % z OPZ 

 

Hlavní podmínky 

 

• předkládání projektů od 21. 8. do 16. 10. 2015 

• podíl investičních výdajů v rámci celkových způsobilých výdajů nesmí 

být vyšší než 50 % 

• více informací naleznete zde: http://www.esfcr.cz/file/9155/ 

 

3) Podpora služeb péče o děti 1. stupně ZŠ 

mimo školní vyučování v Praze 
 

Kdo může žádat 

Následující subjekty se sídlem mimo hl. m. Prahu: 

 FO i PO s vlastním IČO 

 obchodní korporace 

 OSVČ 

 státní podnik 

 profesní a podnikatelská sdružení 

 právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním 

zákonem 

 

Podporované aktivity 

Výzva nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně 

základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti 

• zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu 

stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s 

dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce 

družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne) 

• skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských 

regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy) 

• zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity 

http://www.esfcr.cz/file/9155/
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• příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové) 

 

Způsobilé výdaje 

 

• osobní náklady 

• cestovné 

• nákup zařízení a vybavení spotřebního materiálu 

• nájem či leasing zařízení a vybavení, budov 

• odpisy 

• drobné stavební úpravy 

• nákup služeb nezbytných pro realizaci projektu 

 

Výše dotace 

 

 celková alokovaná částka je 24 000 000 Kč 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil. Kč - 6 mil. Kč. 

 PO vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském 

rejstříku) 50 % z Operačního programu Zaměstnanost a 45 % ze státního 

rozpočtu ČR 

 soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost 50 % 

z Operačního programu Zaměstnanost a 50 % ze státního rozpočtu ČR 

 ostatní subjekty: 50 % z OPZ 

 

Hlavní podmínky 

 

• předkládání projektů od 21. 8. do 16. 10. 2015 

• podíl investičních výdajů v rámci celkových způsobilých výdajů nesmí 

být vyšší než 50 % 

• více informací naleznete zde: http://www.esfcr.cz/file/9164/ 

http://www.esfcr.cz/file/9155/
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Program rozvoje venkova a OP 

Rybářství:  
 

V Operačním programu Rybářství (OPR) budou v říjnu spuštěny první a druhá 

výzva v celkem pěti různých opatření, z nichž čtyři (Inovace, Investice do 

akvakultury, Investice do zpracování produktů, Akvakultura poskytující 

environmentální služby) byly představerny již v minulém Monitoringu dotačních 

příležitostí. Pátým opatřením, v rámci nějž bude možné žádat o podporu od 21. 

10. 2015 (9:00) do 3. 11. 2015 (13:00), je opatření 2.4. Recirkulační zařízení a 

průtočné systémy s dočišťováním cílící na vybudování moderních 

recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci 

kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení. 

 

Na konci září (29. 9., 8:00) bude navíc spuštěno první kolo příjmu žádostí o 

podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) ČR na období 2014 – 2020. Příjem 

žádostí poběží do 12. 10. 2015 a bude se týkat pěti aktivit (4.1.1 Investice do 

zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní 

hospodářství a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 

v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh), které byly 

představeny v již minulém Monitoringu dotačních příležitostí. Podrobné 

informace o OPR i PRV naleznete na webu Ministerstva zemědělství ČR, v sekci 

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

 

4,4 miliardy Kč zaručených úvěrů 

pro malé podnikatele 
 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) uzavřela s Evropským 

investičním fondem (EIF) smlouvu o poskytnutí protizáruky. Dohoda umožní v 

příštích dvou letech čerpat malým českým podnikatelům úvěry v celkové výši 

4,4 miliardy korun. Jedná se tedy o historicky první faktické zapojení do tzv. 

Junckerova balíčku v ČR. Sjednaná protizáruka fakticky umožní podpořit větší 

množství projektů, než se stávajícími zdroji ČMZRB a zdroji MPO. 

 

S využitím protizáruky EIF bude ČMZRB poskytovat záruky za investiční úvěry a 

úvěry na pořízení zásob až do výše 4,1 mil. Kč. Podmínkou je, aby žadatel o 

záruku spadal do kategorie malého podnikatele s méně než 50 zaměstnanci. 

Ručení za investiční úvěry bude poskytováno na dobu až 8 let, za provozní úvěry 

až 6 let. Za záruku nemusí podnikatel hradit žádný poplatek. Získání záruky 

probíhá i díky spolupráci s úvěrující bankou ve zjednodušeném režimu. Seznam 

spolupracujících bank a podrobné informace jsou uvedeny na webu ČMZRB 

zde: http://www.cmzrb.cz/ 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/
http://www.cmzrb.cz/
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186 milionů EUR je připraveno pro 

rozvoj česko-saského příhraničí 
Během srpna byl spuštěn Program spolupráce mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko 2014–2020. Žadatelé již mohou podávat projektové 

žádosti ve 4 tematických osách, přičemž podnikatelské subjekty patří mezi 

způsobilé žadatele v rámci prioritní osy 3: investice do vzdělávání, odborné 

přípravy a celoživotního učení. 

 

Podporované aktivity 

Budou podporovány především projekty týkající se přeshraniční spolupráce 

vzdělávacích zařízení. Z perspektivy podniků je relevantní podpora následujících 

oblastí: 

• projekty s cílem snížení nezaměstnanosti mládeže a zvýšení jejího 

uplatnění na trhu práce druhé země 

o profesní odborná příprava 

o další vzdělávání 

o transfer znalostí na rozhraní mezi společností a hospodářskou sférou 

včetně praxí 

 např. stáže studentů ve vybraných podnicích 

• opatření zaměřená na dlouhodobé zajištění kvalifikované pracovní síly, 

výměnu kvalifikovaných pracovníků a rozvoj společné nabídky 

vzdělávání 

o společná výuka jazyků a podpora mezikulturního dialogu, jehož 

cílem je respektování kulturní identity a překlenutí regionálních kultur, 

výměna informací zkušeností… 

 

Výše dotace 

• celková alokace prioritní osy 3: cca 27,64 mil. EUR 

• dotace z evropských zdrojů může dosáhnout až 85 % způsobilých 

nákladů, dalších až 5 % může představovat dotace z českého rozpočtu 

 

Hlavní podmínky 

• způsobilé výdaje: osobní náklady, věcné náklady (kancelářské a 

administrativní náklady, náklady na cestování a ubytování, náklady na 

externí odborné poradenství a služby), náklady na vybavení a investiční 

náklady 

• důraz na: 

o dodržování zásad hospodárnosti, úspornosti a účelnosti 

o dostatečnou schopnost příjemců realizovat projekt 

o pozitivní účinky na integraci společného pohraničí 

• realizace na obou stranách hranice; v případě realizace probíhající 

pouze na jedné straně hranice musí být jednoznačně popsán 

přeshraniční dopad 

o spolupráce min. jednoho CZ a jednoho GER subjektu 

 společná příprava (povinně) 

 společná realizace (povinně) 

 společné financování (volitelně) 

 společný personal (volitelně) 

• programové území: 

o ČR:  
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 Karlovarský kraj s okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov 

 Ústecký kraj s okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, 

Most, Teplice a Ústí nad Labem 

 Liberecký kraj s okresy Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad 

Nisou a Semily 

o Svobodný stat Sasko:  

 Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis (Krušnohorský okres), 

Mittelsachsen (Střední Sasko), Sächsische Schweiz – 

Osterzgebirge (Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří), 

Bautzen (Budyšín) a Görlitz (Zhořelec) a města s postavením 

okresu Dresden (Drážďany) a Chemnitz (Saská Kamenice) 

• Podrobné informace o program naleznete na následujícím odkazu: 

http://www.sn-cz2020.cz/index_cz.htm 

  

http://www.sn-cz2020.cz/index_cz.htm
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Mladé podnikatele podpoří nový 

státní fond 
 

Jedním z neduhů tuzemské ekonomiky je nedostatečná podpora začínajících 

podnikatelů. Jelikož chybí rozvinutý trh investic do rizikového kapitálu, pokusí se 

ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zlepšit stav Národním inovačním 

fondem. Cílem fondu bude podle úředníků zvýšit povědomí o českém start-

upovém prostředí, zvýšit aktivitu domácích investorů a přilákat zahraniční fondy 

rizikového kapitálu. Příslušné materiály jsou nyní v meziresortním připomínkovém 

řízení, poté je projedná vláda. 

 

Ze studie proveditelnosti Národního investičního fondu (NIF) vyplývá, že bude na 

podporu financování nadějných start-upů vyčleněno 2,3 mld. korun. Rozpočet 

zaplní evropské peníze z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OPPIK) a soukromé zdroje. NIF se zaměří zejména na 

high-tech obory mimo sektor ICT s delší dobou návratnosti. Experti plán 

ministerstva průmyslu vítají, jen si přejí, aby myšlenka nespadla pod stůl. 

 

Daňové odpočty na vývoj posoudí 

znalci namísto úředníků 
 

Dosavadní praxe, kdy o oprávněnosti daňových odpočtů na vývoj rozhodovali 

čistě berní úředníci, je na základě nedávného judikátu Nejvyššího správního 

soudu minulostí. Finanční úřady si nově budou muset ve sporných případech 

najmout nezávislého znalce, který kvalifikovaně posoudí, zdali předkládaný 

projekt splňuje podmínky výzkumu a vývoje a tím pádem si žadatel může 

uplatnit daňový odpočet. V uplynulé době výše těchto odpočtů neustále 

stoupá, přičemž v roce 2013 si v součtu firmy snížily daňový základ o náklady na 

vývoj a inovace o více než 12 miliard Kč. 

 

 

 

 
www.enovation.cz,  

člen AMSP ČR 

 

 

http://www.enovation.cz/
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 

 
Předběžná oznámení: 
 

Srbsko - Mobilní protipovodňové zařízení 

Tato zakázka na dodávky bude přímo přispívat k provádění vládních priorit v 

popovodňovém období a zahrnuje modernizaci havarijního a prevenčního 

systému zajištěním mobilního protipovodňového zařízení na ochranu Nového 

Bělehradu před vysokou hladinou řeky Dunaj a řeky Sáva 
 

Turecko - Dodávka vybavení pro posílení kapacit soudního lékařství Turecka – 

opětné zahájení 

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

kontrola, kalibrace, odzkoušení, zaškolení a záruční služby ve vztahu k 

laboratorním analytickým zařízením (systém rentgenového energiově 

dispersního detektoru se skenujícím elektronovým mikroskopem a plynové 

chromatografie-hmotnostní spektrometrie) pro kriminální laboratoř turecké 

národní policie a vrchní velení tureckého četnictva. 

 

 

Zveřejněné zakázky: 
 

Egypt - Dodávka laboratorního a IT vybavení pro Ministerstvo průmyslu, 

obchodu a malých a středních podniků 

Předmětem této zakázky na dodávku je dodávka, doručení, instalace, 

zprovoznění, otestování a zaškolení a poprodejní služby v případě laboratorních, 

testovacích a IT zařízení v Káhiře v Egyptě. V jejím rámci bude poskytnuta 

podpora pro činnosti, které budou sloužit k dosažení výše uvedených cílů ve 2 

hlavních složkách programu: 

složka č. 1: zahraniční obchod, podpora vývozu a obchodní dohody; 

složka č. 2: průmyslový rozvoj a infrastruktura kvality. 

Konkrétně se tato zakázka zaměřuje na dodání různých typů laboratorních 

testovacích přístrojů a přístrojů pro měření kvality, IT zařízení a dalších předmětů 

ministerstvu a jeho zainteresovaným osobám. 

7.Počet a názvy položek: 

Položka č. 1: zařízení pro testování klimatizačních jednotek v souladu s 

požadavky normy ISO 5151: 2010, ISO 16358: 2013 a odpovídající egyptskou 

normou, tj. ES 4814/2008. 

Položka č. 2: zařízení pro monitorování spalin a pro ultrazvukovou detekci vad v 

oplechování kotlů a ve svarech. 

Položka č. 3: IT hardware a software. 

 

 

 

 
 

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=1440767269278&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137461
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441000764871&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441000764871&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441000334571&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137104
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441000334571&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137104
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Makedonie-Skopje: NPP – Reforma v sektoru vodohospodářství na centrální 

úrovni 

Účelem zakázky je provést přepracovanou politiku sazeb vodného 

prostřednictvím: 

— podpory založení a provozu regulačního orgánu odpovědného za dohled 

nad plněním požadavků na sazby vodného, 

— poskytování poradenství obcím a podnikům veřejných služeb v oblasti 

provádění nové metodiky sazeb vodného a v oblasti dlouhodobého plánování 

podnikání a souvisejících sazeb, 

— podpory národních úřadů při zavádění příslušného systému pro kontrolu a 

vymáhání v rámci provádění metodiky sazeb vodného. 
 

Srbsko - Efektivita soudů – dodávka IT zařízení 

Infrastruktura IKT (např. stolní počítače, tiskárny, skenery, fyzické servery a 

paměťová kapacita, zálohování atd.) v srbském soudnictví čelí různým 

strategickým, provozním a funkčním problémům, které do značné míry snižují 

efektivitu soudů. Nedostatečné finance v srbském rozpočtu ztěžují finanční 

plánování vzhledem k intenzitě vývoje IKT. Hlavním problémem úsilí o posílení IKT 

na mnoha frontách zůstává jeho značná roztříštěnost, protože soudnictví 

nepřistupuje systematicky k IKT jakožto k příležitosti a nástroji pro transformování 

soudnictví způsobem, který umožní sladění s normami EU. 

Toto nabídkové řízení tvoří 2 položky. 

Položka č. 1 – dodávka IT vybavení. 

Položka č. 2 – modernizace stávajícího systému 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441000846317&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136828
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441000846317&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136828
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441001067738&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137226
http://www.mzv.cz/

