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22. výzva sítě Cornet pro projekty 

mezinárodního kolektivního výzkumu 

je otevřena do 28. září 2016 
Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou 

partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na 

kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků. 

Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, 

Německo, Česká republika, Belgie, Polsko. Žádosti lze podávat do 28. září 2016, 

12:00. 

 

Cornet je síť národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým 

Ministerstvem hospodářství a technologií, síť nedisponuje vlastními dotačními 

prostředky na realizaci projektů. Podání společného projektu do sítě Cornet se 

zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z 

příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. 

 

Partnerem projektu za Českou republiku je MPO. Financování projektu s českými 

účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do výzvy programu 

Spolupráce – klastry – kolektivní výzkum OPPIK, která má být vyhlášena v září 

2016. Projekt musí respektovat veškeré podmínky programu včetně definice 

oprávněných žadatelů a způsobilých výdajů. Výdaje mezinárodních partnerů 

jsou hrazeny z příslušných národních programů a nemohou být zařazeny do 

projektu v rámci programu Spolupráce - klastry. 

 

Další informace naleznete na webu programu Cornet: 

https://www.cornet.online/calls-for-proposals/current-calls/ 

 

  

https://www.cornet.online/calls-for-proposals/current-calls/
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Potenciál: Cesta tam a zase zpátky 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v srpnu nejprve vyhlásilo mimořádnou 

výzvu (č. 2) v programu Potenciál, načež ji po pár dnech opět zrušilo. Dotační 

program Potenciál (součást Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OPPIK) poskytuje podporu pro investice do podnikového 

zázemí pro realizaci průmyslového výzkumu a vývoje (pořízení hardwaru a 

softwaru, laboratorního vybavení, nástrojů a strojů, které budou sloužit k vývoji 

nových produktů). 

 

Finální rozhodnutí MPO zrušit nově vyhlášenou mimořádnou výzvu č. 2 reflektuje 

skutečnost, že MPO nakonec upřednostnilo navýšení alokace 1. výzvy 

v Potenciálu, která byla vyhlášena již vloni. Původní alokace výzvy č. 1 ve výši 

1,5 mld. Kč byla s ohledem na značný převis kvalitních žádostí rozhodnutím MPO 

navýšena na 2.920.000.000 Kč, z čehož 40 % (tj. 1,168 mld. Kč) je předurčeno pro 

úspěšně hodnocené projekty velkých firem a 60 % (tj. 1,752 mld. Kč) pro úspěšně 

hodnocené projekty malých a středních firem. 

 

Žadatelé, kteří již připravovali své projektové žádosti do rušené druhé výzvy, 

budou mít příležitost uplatnit své žádosti o dotaci v rámci plánované "řádné" 

výzvy Potenciál III, která bude vyhlášena na přelomu září/října 2016, s příjmem 

žádostí ještě v průběhu letošního roku. 

 

MPO navyšuje alokaci v již 

vyhlášených výzvách 
Kromě výše uvedeného navýšení alokace pro 1. výzvu v programu Potenciál 

byly dále navýšeny objemy finančních prostředků i pro dvě další výzvy. 

Konkrétně se jedná o výzvu č. 1 v programu ICT a Sdílené služby. Alokace této 

výzvy z 29. 5. 2015 byla navýšena z původních 1,5 mld. Kč na celkových 2,25 

mld. Kč. K nárůstu došlo kvůli téměř dvojnásobnému požadavku na dotační 

prostředky z předložených žádostí o podporu. 

 

Navíc byla navýšena i alokace pro 3. výzvu dotačního titulu Technologie. Do 

této výzvy vyhlášené 15. 12. 2015 totiž žadatelé podali žádosti o dotaci 

v objemu, jehož celková výše téměř čtyřnásobně převyšovala původní alokace 

stanovenou na 1,5 mld. Kč. Právě proto došlo k jejímu navýšení na celkové 3 

mld. Kč. 
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MPO začalo vydávat první Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace 
Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo vydávat Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ke schváleným projektům z výzev OPPIK vyhlášených v loňském roce. V 

prosinci roku 2015 podaly podniky více než 4000 dotačních žádostí v rámci 

OPPIK a výsledky hodnocení svých projektů očekávaly několik měsíců. Díky 

vydaným Rozhodnutí o poskytnutí dotace mohou již první žadatelé realizovat v 

následujících letech mnoho smysluplných projektů z finanční podpory EU.   

 

Národní RIS3 strategie, seznamte se… 
V plánovaných výzvách v rámci OPPIK, k jejichž vyhlášení by mělo dojít již 

během následujících týdnů a měsíců, bude hrát doposud ne zcela jasně 

definovanou roli tzv. Národní strategie inteligentní specializace ČR (neboli RIS3 

strategie). Dopady RIS3 budou stěžejní především pro 1. prioritní osu OPPIK, do 

níž spadají dotační tituly mající za cíl rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace. 

Jedná se např. o populární programy Aplikace, Potenciál či Inovace...  

 

V průběhu léta byl původní dokument národní strategie ze závěru r. 2014 

aktualizován dle doporučení Evropské komise, schválen vládou ČR a současně 

zaslán Evropské komisi, která již avizovala, že dokument je připraven k oficiálnímu 

schválení. Připomínáme, že RIS3 strategie je strategický dokument zajišťující 

efektivní zacílení podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a předběžnou 

podmínkou pro čerpání evropských fondů v daných oblastech. Aktuální verzi 

RIS3 strategie naleznete zde: http://www.h2020.cz/files/voseckova/NRIS3-11-07-

2016.PDF 

 

 

  

http://www.h2020.cz/files/voseckova/NRIS3-11-07-2016.PDF
http://www.h2020.cz/files/voseckova/NRIS3-11-07-2016.PDF


 

 

6 

 

 

Projekt CzechDemo vyšle české  

start-upy na prestižní zahraniční akce 
Projekt CzechDemo nabízí možnost začínajícím inovativním firmám prezentace 

svého nápadu před investory a odbornou veřejností na zahraničních akcích. 

 

Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti začínajících 

společností (vč. start—upů) formou podpory jejich účasti na mezinárodních 

akcích, možnost prezentace produktů a služeb, zvýšení medializace společnosti 

a českého podnikatelského prostředí a možnost ucházet se o kapitálový vstup 

investora. 

 

Start-upy získají příspěvek až 110 tisíc korun na registraci, stánek na akci, překlady 

a na cestovné. Přihlášky do projektu CzechDemo přijímá agentura CzechInvest 

do přelomu září a října 2016. V dalších výzvách projektu CzechDemo plánuje 

CzechInvest podpořit až 144 firem více než 10 miliony a vyslat je až na 12 

prestižních start-upových akcí po celém světě (např. TechCrunch Disrupt, CES či 

Slush). 

 

Kompletní znění nabídky včetně všech nezbytných příloh a termínů odeslání 

přihlášek naleznete na stránkách CzechInvestu: 

http://www.czechinvest.org/projekt—czechdemo 

 

Dotace na sociální podnikání 
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byly 

vyhlášeny nové výzvy č.43 a 44. Obsahem těchto dvou nových výzev, v nichž již 

běží příjem žádostí, je podpora sociálního podnikání. Obě výzvy totiž cílí na 

tvorbu a udržení pracovních míst pro cílové skupiny, jimiž jsou osoby ohrožené 

na trhu práce. Míra podpory u obou výzev dosahuje 85 % ze způsobilých 

nákladů, přičemž maximální možná výše dotace je zastropována částkou 4,9 

mil. Kč. Dotace je poskytována pouze v režimu de minimis. Do způsobilých 

výdajů lze zařadit nákup, rekonstrukci či výstavbu nemovitostí, nákup 

technologií i přípravu projektu. Obě výzvy jsou kolové a příjem žádostí bude 

ukončen 31. 1. 2017.   

 

Detailní informace o obou výzvách naleznete na webu IROPu. Výzva č. 43 zde: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-

podnikani-II a výzva č. 44 zde: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-

vyloucene-lokality-II 

 

  

http://www.czechinvest.org/projekt—czechdemo
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II
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Téměř 2 miliardy půjdou na odpadové 

hospodářství. MŽP vyhlásilo dvě nové 

výzvy z OPŽP 
Necelé 2 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí 2014+ (OPŽP) 

mají šanci nyní získat kraje, města, obce i podnikatelské subjekty na odpadové 

hospodářství. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) totiž vyhlásilo dvě nové výzvy, 

v rámci nichž podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu 

a další nakládání s odpady. Evropské dotace půjdou i na výstavbu, 

modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic a podpoří i projekty, které 

pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím 

domácích kompostérů. Příjem žádostí běží od počátku září do konce listopadu 

2016. 

 

40. výzva OPŽP 

V rámci této nově vyhlášené výzvy je k dispozici 100 milionů korun. Z dotace 

bude možné podpořit projekty zaměřené mimo jiné na předcházení vzniku 

biologicky rozložitelných odpadů, například na pořízení domácího kompostéru 

pro občany nebo štěpkovač přiměřeného výkonu. 

 

Domácí kompostování je vhodným doplňkem systému sběru biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů v obcích, může tak napomoci snížit jejich 

množství, které dnes končí v černých popelnicích, potažmo na skládkách.  

 

Podporu mohou získat i projekty zaměřené na předcházení vzniku textilního a 

oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření nebo vybudování sběrné sítě 

kontejnerů, a to včetně prostředků na jejich svoz. Šanci získat dotaci mají i 

projekty, jejichž cílem je rozvoj či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty 

v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů nebo budování takzvaných 

center opětovného použití odpadů a systémy opětovného použití odpadů, 

které budou napojeny na konkrétní obce. Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí půl milionu korun bez DPH a výzva je kolová. 

 

Detailní informace k nové výzvě naleznete zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/40-

vyzva/dokumenty 

 

41. výzva OPŽP 

Dotaci v této výzvě získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení 

pro sběr, třídění a úpravu odpadu. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu 

a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. 

Podporou dalšího zpracovávání odpadů chceme efektivně snižovat množství 

odpadů, které končí na skládkách. K dalším podporovaným aktivitám patří 

výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, 

včetně zdravotnických odpadů za předpokladu, že nebudou skládkovány. 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva/dokumenty
http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva/dokumenty
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Alokace této výzvy činí 1,85 miliardy korun, které budou poměrově rozděleny na 

dílčí alokace pro každou skupinu typových projektů, např. na sběrné dvory, 

třídící linky, bioplynové stanice, a to na základě požadavků na dotaci v rámci 

přijatých žádostí. U některých typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 

nebo 30 % způsobilých výdajů, bude možné kromě dotace využít i zvýhodněnou 

půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR. Příkladem mohou být právě 

třídící linky.  

 

Detailní informace k nové výzvě naleznete zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/41-

vyzva/dokumenty 

 

 

Přes 700 milionů z peněz EU půjde na 

ochranu přírody a krajiny 
Začal příjem žádostí na projekty, které posílí přirozené funkce krajiny a zlepší 

kvalitu prostředí v sídlech. MŽP totiž otevřelo prostřednictvím Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR dvě výzvy k podávání žádostí o dotaci z OPŽP, v nichž je pro 

žadatele celkem připraveno 712,5 mil. Kč. Žádosti o podporu mohou podávat 

všichni žadatelé kromě fyzických osob nepodnikajících, a to do 17. října 

letošního roku. 

 

Podporu mohou získat projekty zaměřené na realizaci a obnovu vodních prvků, 

na revitalizaci vodních toků, zakládání a obnovu mezí, remízků či starých sadů. 

Podpořeny budou i projekty, které povedou ke zlepšení stavu lesních porostů, 

zajištění migrační prostupnosti pro vodní i suchozemské živočichy a revitalizaci 

sídelní zeleně.  

 

V obou otevřených výzvách, které mají za cíl posílit přirozené funkce krajiny a 

zlepšit kvalitu prostředí v obcích a městech, je připraveno pro žadatele celkem 

712,5 milionu korun. Maximální výše podpory v případě 32. výzvy je na opatření, 

která povedou k zlepšení vodního režimu v krajině, konkrétně ke zpomalení 

povrchového odtoku vody, zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu zvláště v 

souvislosti se suchem, až 100 % uznatelných výdajů dle typu opatření. Na 

zlepšení kvality prostředí v sídlech činí podpora 60 % uznatelných výdajů.  

 

Detailní informace o obou nových výzvách (č. 32 a č. 33) naleznete zde: 

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/pres-700-milionu-

korun-z-penez-eu-pujde-na-ochranu-prirody-a-krajiny 

 

  

http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva/dokumenty
http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva/dokumenty
http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/pres-700-milionu-korun-z-penez-eu-pujde-na-ochranu-prirody-a-krajiny
http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/pres-700-milionu-korun-z-penez-eu-pujde-na-ochranu-prirody-a-krajiny
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Blíží se 3. kolo PRV 
Ministerstvo zemědělství (MZE) připravilo a zveřejnilo finální pravidla pro 3. kolo 

žádostí v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí bude probíhat 

pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 11. října 2016 8:00 do 31. 

října 2016 13:00. 

 

V rámci 3. kola PRV budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i 

potravinářských podniků, dotace zacílí i na inovace a na projekty spolupráce 

za více než 4,5 miliardy korun. MZE vyhlásilo 3. kolo příjmu žádostí na následující 

operace: 

Operace Alokace (tis. Kč) 

4.1.1 Investice do zemědělských 

podniků 

2 548 400 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

756 200 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 268 600 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní 

hospodářství 

221 300 

16.1.1 Podpora operačních skupin a 

projektů EIP 

131 400 

16.2.2 Podpora vývoje nových 

produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh 

546 800 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 74 900    

16.4.1 Horizontální a vertikální 

spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 

46 300    

16.6.1 Horizontální a vertikální 

spolupráce při udržitelném zajišťování 

biomasy pro výrobu energie, výrobu 

potravin a v průmyslových procesech 

19 900    

 

Bližší informace a dílčí pravidla jednotlivých informací naleznete na webu MZE: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-

obdobi-2014/aktuality/x3-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html 

                                        

  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x3-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x3-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html


 

 

10 

 

 

Pátá výzva OP Rybářství bude 

spuštěna v říjnu 
V rámci páté výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci 

žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření: 

 

2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury – opatření je zaměřeno na 

investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s 

cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro 

udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí. 

 

Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou 

podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické 

osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským 

svazům a rybářským spolkům. 

 

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – opatření je 

zaměřeno na vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných 

systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z 

těchto zařízení. 

 

Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou 

podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické 

osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost a riziko. 

 

5.3. Investice do zpracování produktů – opatření je zaměřeno na zvýšení podílu 

i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby 

zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. 

 

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky 

akvakultury nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo 

právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb 

provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 

 

Více detailních informací a konkrétní pravidla mohou zájemci nalézt zde: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-

obdobi-1/aktuality/pata-a-sesta-vyzva-op-rybarstvi-2014.html 

 

  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/pata-a-sesta-vyzva-op-rybarstvi-2014.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/pata-a-sesta-vyzva-op-rybarstvi-2014.html
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Dotace na rybníky 
MZE kromě výše uvedeného spouští i dotační titul nazvaný Podpora retence 

vody v krajině – rybníky a vodní nádrže, jenž umožní získat finanční podporu na 

zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků a zvýšení jejich 

bezpečnosti. Dotace bude možno získat i na výstavbu nových, obnovu 

zaniklých či rekonstrukci stávajících rybníků větších než 2 ha. Mezi další 

podporované aktivity spadá také odbahnění značně zanesených rybníků o 

výměře 2–30 ha. Současně jsou vyčleněny finanční prostředky na odstraňování 

havarijních situací na rybnících a případných povodňových škod. 

 

Program poběží v intervalu let 2016 – 2021 a žadatelem mohou být mj. i tzv. 

zemědělští podnikatelé. Podmínkou pro žadatele o podporu na rekonstrukci, 

odbahnění rybníka, odstranění havarijních stavů a odstranění případných 

povodňových škod, je rybářské hospodaření na 15 ha vodních ploch, včetně 

předmětu podpory. Pro žadatele o podporu na výstavbu nových a obnovu 

zaniklých rybníků se předešlá podmínka hospodaření na 15 ha vodní plochy 

nevztahuje. 

 

Veškeré formuláře a pravidla k tomuto programu naleznete na webu MZE: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-

hospodarstvi/rybniky/ 

 

 

 

  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/
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Nové možnosti podpory vzdělávání 

zaměstnanců z evropských fondů 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají významnou roli pro další vývoj, 

perspektivu i prosperitu každé firmy. To může potvrdit také majitelka 

vzdělávací a poradenské společnosti Centrum andragogiky, PhDr. Marie Jírů: 

„Investice do rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše 

s mírným časovým odstupem. Je to přirozené, protože po první fázi, kterou je 

získání nových znalostí a dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování 

získaného do vlastní práce.“  

Je stále mnoho firem, které neví, že zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců 

nemusí být pro firmu téměř žádnou finanční zátěží. Na vzdělávání 

zaměstnanců lze získat peníze z ESF, konkrétně z nového Operačního 

programu Zaměstnanost. Centrum andragogiky se angažuje i v této oblasti 

a pomáhá firmám se získáním peněz z ESF na různé oblasti vzdělávání. 

Vzdělávací akce Centra andragogiky probíhají buď „in house“ to znamená 

přímo u zákazníka, nebo na specializovaných pracovištích v rámci celé 

republiky. Školí se také v novém supermoderním školicím středisku Centra 

andragogiky v Hradci Králové.  Centrum andragogiky rádo proškolí i Vaši 

firmu. 

OP Zaměstnanost 2014 - 2020 

 

Zhruba 70 miliard korun bude rozděleno v rámci Programu Zaměstnanost, 

přičemž příjem žádostí pro podnikatelské subjekty na podporu vzdělávání 

zaměstnanců se očekává na začátku roku 2016. Operační program 

vymezuje čtyři základní prioritní osy. 

  

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou  

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa  

 

Pro vzdělávání zaměstnanců je určena Prioritní osa 1, Investiční priorita 1.3, 

jejímž cílem je pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům 

přizpůsobovat se změnám. 
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Otevřené výzvy 
 

OP Zaměstnanost (ESF): Vzdělávání – společná cesta k rozvoji – výzva č. 060 
 

Kdo může žádat o dotaci 

Instituce sdružující více členských subjektů jako např.  

 profesní sdružení či podnikatelské sdružení  

 svazy, asociace 

 spolky  

 

Partnerství  

v této výzvě není přípustný partner  

 

Cílová skupina  

zaměstnanci členských subjektů    

(dotace nebude určena pro členské subjekty bez zaměstnanců)    

 

Podporované aktivity 

 vzdělávání poskytované v oblasti měkkých a manažerských dovedností  

 vzdělávání poskytované v oblasti jazykového vzdělávání 

 vzdělávání poskytované v oblasti IT a speciálních IT dovedností  

 vzdělávání poskytované v oblasti účetnictví, ekonomie a práva  

 vzdělávání poskytované v oblasti technických a jiných odborných 

dovedností 

 další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli,  

 možné bude absolvovat akreditované i neakreditované kurzy 

 

Základní podmínky financování 

Podpora probíhá formou zjednodušeného vykazování jednotkových 

nákladů (osobohodina) - jednotka je stanovena v předem stanovené výši a 

nebude dále upravována dle skutečných nákladů příjemce  

 

Míra a výše podpory 

v režimu de minimis nebo v režimu blokové výjimky, kombinace podpor 

možná    

minimální hranice rozpočtu: 1,8 mil. Kč  

maximální hranice rozpočtu: 20 mil. Kč  

 

Kde smím projekt realizovat  

projekt lze realizovat na území ČR bez hl. m. Prahy  

možné je i školení zaměstnanců s výkonem práce v Praze, a to v případě, 

proběhne-li školení mimo území hl. m. Prahy    

 

Kdy smím projekt realizovat 

předpokládané období zahájení projektu: od ledna 2017   

délka realizace: max. 3 roky  

 

Kdy mohu podávat žádost 

příjem žádostí: 03.10.2016 – 31.01.2017  
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Harmonogram výzev, avíza 

Harmonogram výzev najdete na http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev  

Avíza výzev najdete na http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz  

 

 

PhDr. Marie Jírů 

majitelka společnosti 

Centrum andragogiky, s.r.o. 

www.centrumandragogiky.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.centrumandragogiky.cz/
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

Předběžná oznámení: 

Brazílie - Nízkouhlíkové obchodní činnosti, fáze 2 

V rámci projektu se poskytne technická pomoc na podporu vypracování 

výnosných návrhů na základě partnerství a dohod v oblasti obchodní 

spolupráce mezi evropskými a brazilskými malými a středními podniky zřízenými 

v rámci fáze 1 nízkouhlíkových obchodních činností v Brazílii. 

 

Turecko - Dodávka zařízení pro projekt čističky odpadních vod v lokalitě 

Şanlıurfa 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1473089500784&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138333  

Předmětem zakázky je dodávka, doručení, instalace, uvedení do provozu 

zařízení na detekci úniku, nákladní vozidla na čištění kanalizace, kamerové 

inspekční zařízení, geografický informační systém (GIS) a software na 

hydraulické modelování, které se mají používat v rámci „projektu čističky 

odpadních vod v lokalitě Şanlıurfa". 

 

Zambie - Zlepšování politického, právního a regulačního prostředí a budování 

kapacit v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1473089808749&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138329 

Navrhovaná zakázka na služby podpoří zavedení jednotného právního, 

politického a regulačního rámce pro zavedení obnovitelné energie a 

energetické účinnosti v Zambii. Za tímto účelem se tento projekt zaměří na 

posílení institucionálního a regulačního rámce a obchodních dohod pro 

plánování a vypracování projektů obnovitelné energie a energetické účinnosti. 

Souběžně je třeba posílit technické a organizační kapacity stran zúčastněných 

v odvětví, aby mohly pracovat v tomto vylepšeném rámci účinným a 

nevylučujícím způsobem. Plánují se také cílené komunikační kampaně o 

přínosech obnovitelné energie a energetické účinnosti podle příkladů 

osvědčených postupů z jiných zemí. 

 

Zambie - Budování kapacit v oblasti obnovitelné energie a energetické 

účinnosti – studie proveditelnosti a demonstrační projekty. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1473089926331&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138330  

Navrhovaná zakázka na služby bude spojena a bude fungovat souběžně s jinou 

zakázkou na technickou pomoc a bude podporovat zavedení jednotného 

právního, politického a regulačního rámce a budování kapacit v rámci rozvoje 

obnovitelné energie a energetické účinnosti v Zambii. Tato zakázka se zaměří 

na přenos technického „know-how“ prostřednictvím podpory omezeného 

počtu studií proveditelnosti a demonstračních projektů, které budou vyvinuty v 

rámci rozšířeného regulačního a politického rámce. 

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=1473089500784&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138333
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089500784&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138333
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089500784&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138333
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089808749&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138329
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089808749&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138329
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089808749&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138329
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089926331&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138330
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089926331&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138330
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089926331&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138330
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Oznámení o veřejných zakázkách: 

Albánie - Monitorování a komunikace odvětvové rozpočtové podpory EU – 

zaměstnanost a dovednosti. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1473088329605&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138220 

Účelem této zakázky je posoudit realizaci programu odvětvové rozpočtové 

podpory: „Podpora realizace vnitrostátní strategie pro zaměstnanost a 

dovednosti na období 2014–2020“ v rámci národního programu NPP 2015. 

 

Od projektového týmu se očekává, že bude pracovat s albánskými 

zainteresovanými činiteli a s Delegací EU v Tiraně s cílem: 

- monitorovat pokrok dosažený vládou Albánie v realizaci vnitrostátní strategie 

pro zaměstnanost a dovednosti (NESS) na období 2014 – 2020, 

- poskytovat poradenství veřejnému zadavateli (Delegace EU v Albánii) 

v oblasti splnění každého z kritérií způsobilosti a začlenění doporučení ohledně 

toho, zda vůbec a jaká částka má být proplacena v rámci 1. a každé další 

splátky, 

- zajistit pravidelné monitorování realizace programu odvětvové rozpočtové 

podpory v oblasti zaměstnanosti v Albánii, 

- analyzovat to, zda byly splněny platební podmínky a posoudit splnění 

v případě každého ukazatele výkonnosti (fixních a proměnných) na základě 

důkazů a zahrnout doporučení týkající se toho, zda vůbec a jaká část by měla 

být proplacena v případě každého ukazatele výkonnosti, 

- připravit a realizovat společně s Delegací EU a albánskými zainteresovanými 

činiteli plán zviditelnění a komunikace týkající se odvětvové rozpočtové 

podpory EU pro NESS. 

 

Ázerbájdžán – Rozvoj konkurenceschopnosti v klíčových neropných výrobních 

odvětvích ekonomiky Ázerbájdžánské republiky. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1473089039477&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138032  

Celkovým cílem zadání je poskytnutí technické pomoci na podporu vládě 

Ázerbájdžánu při rozvoji konkurenceschopnosti v klíčových neropných 

výrobních odvětvích ekonomiky Ázerbájdžánské republiky. 

 

Účelem této zakázky je: 

• účel 1: umožnit vytvoření a fungování odborných podnikových sdružení ve 

vybraných odvětvích, 

• účel 2: realizovat předběžné studie proveditelnosti ve vybraných pilotních 

odvětvích výrobního průmyslu, 

• účel 3: navrhnout změny v příslušných právních předpisech, aby tržní 

hospodářství fungovalo účinněji, 

• účel 4: zlepšit dovednosti mezi veřejnými a soukromými zúčastněnými 

stranami pro rozvoj dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem (PPD) a 

osvědčených obchodních praktik. 

 

Libanon - Poskytnutí technického návrhu, dohledu a souvisejících služeb pro 

zařízení na zpracování tuhého odpadu – SWAM. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473088329605&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473088329605&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473088329605&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089039477&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138032
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089039477&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138032
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089039477&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138032
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1473089249376&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138226 

Celkovým cílem tohoto programu je modernizace kapacit v oblasti 

hospodaření s tuhými odpady v Libanonu (SWAM II). Projekt má zvýšit celkovou 

účinnost a efektivitu hospodaření s tuhými odpady v oblastech Libanonu, které 

jsou nejvíc postiženy přílivem syrských uprchlíků. Opatření budou přímo přispívat 

k řešení požadavků libanonských obcí s vysokou koncentrací syrských uprchlíků 

na zvýšené a lepší služby likvidace odpadů prostřednictvím budování a 

modernizace infrastruktury a vybavení SWM na místní úrovni. 

Tato zakázka se týká přípravy studií dopadu na životní prostředí, poskytnutí 

technických služeb především při projektování a dohledu nad zakládáním 

rozsáhlých hygienických skládek, mechanických biologických čistíren a 

ocelových konstrukcí, ve kterých budou umístěna koželužská zařízení. Inženýrské 

služby budou zahrnovat i další služby, které se běžně požadují od 

architektonických/inženýrských firem v rámci podobných projektů 

 

Seychely - Rentgenová technologie v prostředí nákladní námořní 

dopravy. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1473087542232&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138134  

Seychelská republika chce pořídit stacionární rentgenové zařízení s cílem 

poskytnout pomoc orgánům při odbavování námořního dováženého a 

vyváženého nákladu. Přístroj musí dokázat pojmout náklad uložený na 

paletách. Cena se bude zakládat na podmínkách náklady, pojistné a 

dopravné v ceně (CIF) pro ostrov Mahé na Seychelách a bude zahrnovat celou 

dodávku a montáž vybavení a základní zaškolení příslušných obslužných 

pracovníků. Uvedeny musí být podmínky týkající se zakázky na údržbu a služby. 

 

Turecko - Dodávka vybavení pro projekt v oblasti vodohospodářství a 

odpadních vod v lokalitě Erzurum. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1473088050420&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136696 

 

Předmětem zakázky je dodávka (v případě položek č. 1, 2, 3), výroba (v případě 

položek č. 1, 2, 3), doručení (v případě položek položky č. 1, 2, 3), vyložení (v 

případě položek č. 1, 2, 3), instalace (v případě položek č. 1, 2, 3), zprovoznění 

(v případě položek č. 1, 2, 3), školení (v případě položek č. 1, 2, 3) u následujících 

dodávek; přístrojové a programové vybavení IT, zařízení na čištění kanálů, 

systém pro kontrolu potrubí a vybavení pro kontrolu netěsností ve 3 položkách 

pro širší obec Erzurum. 

 

Seznam položek: 

Nabídka bude rozdělena do 3 položek takto: 

položka č. 1: IT software a hardware; 

položka č. 2: vybavení na čištění kanalizací; 

položka č. 3: systém pro kontrolu potrubí a systém pro monitorování netěsností 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089249376&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138226
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089249376&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138226
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089249376&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138226
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473087542232&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138134
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473087542232&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138134
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473087542232&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138134
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473088050420&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136696
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473088050420&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136696
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473088050420&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136696
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Turecko - Technická pomoc s ekonomickými analýzami v rámci plánu řízení 

říčního povodí a aspektů účinnosti hospodaření s vodou ve 3 pilotních povodích 

v Turecku 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1473089398001&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136659 

Hlavním cílem zakázky je poskytnout pomoc ministerstvu lesnictví a 

vodohospodářství (MoFWA) a dalším zainteresovaným osobám při provádění 

„acquis“ EU poskytnutím podpory v právních a institucionálních oblastech a 

provedením požadavků rámcové směrnice pro vodu (WFD). 

Za tímto účelem zhotovitel poskytne tyto služby: 

— vypracování plánů správy říčního povodí (RBMP) v případě povodí řek 

Akarçay, Batı Akdeniz a Yeşilırmak, 

— příprava ekonomických analýz využití vody, jak to vyžaduje článek 5 a příloha 

III rámcové směrnice o vodě (WFD), a to i se zohledněním článku 9 WFD, 

— vypracování nákladově účinné kombinace opatření, která budou součástí 

programu opatření dle článku 11 WFD, 

— posouzení potřeby analýzy nákladů a přínosů a společensko-ekonomických 

důsledků programů opatření a provést analýzu nákladů a přínosů, 

— provedení skenu ekonomické analýzy provedené v případě 4 říčních povodí: 

Meriç/Ergene, Konya, Büyük Menderes a Susurluk, 

— vypracování pokynů pro ekonomické analýzy v souladu se směrnicí WFD, 

metodiky cenotvorby v případě dodávek pitné vody a hospodaření s 

odpadními vodami, akčního plánu zvyšování účinnosti hospodaření s vodou v 

Turecku, 

— uspořádání a provedení studijních cest, technických workshopů, školení a 

akcí souvisejících se zvyšováním povědomí / zviditelňováním. 

 

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089398001&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136659
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089398001&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136659
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1473089398001&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136659

