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Blíží se vyhlášení 1. veřejné soutěže 

v programu Théta 

 
Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o termínu vyhlášení 1. veřejné 

soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA – vyhlášení soutěže je plánováno 

na konec října. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků  

a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém 

horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru 

v souladu se schválenými strategickými materiály. 

 

Stanoveného cíle se bude dosahovat skrze podporu výzkumu a vývoje  

v oblasti energetiky se zaměřením na: 

 

• podporu projektů ve veřejném zájmu, 

• nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé 

uplatnění v praxi, 

• podporu dlouhodobých technologických perspektiv. 

 

Program je zaměřen na podniky (právnické i fyzické osoby vykonávající 

hospodářskou činnost) a výzkumné organizace. Zaměření programu vychází  

z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, jejíž schválení 

vládou České republiky proběhlo v květnu 2015. Program je primárně 

orientován na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro 

uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. 

Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného 

výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. 

Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují 

fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské 

integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. 

 

Před vyhlášením první veřejné soutěže programu THÉTA se bude začátkem října 

konat informační seminář pro potenciální uchazeče tohoto programu. 

Informace k chystanému semináři budou zveřejněny v předstihu na webových 

stránkách TA ČR. 

 

Detailní informace k vyhlašované 1. veřejné soutěži programu THÉTA, jakož  

i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, jsou uvedeny v Zadávací 

dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického 

návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny  

v den vyhlášení veřejné soutěže.  

 

Další informace k programu Théta lze získat na webu TA ČR zde. 

 

 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta.html
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MPSV rozdělí 150 mil. Kč na další 

podporu sociálního podnikání 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost (OPZ) v podpoře sociálního podnikání. V aktuální 

výzvě číslo 129 je pro zájemce připraveno až 150 milionů korun. Vedle 

integračních sociálních podniků mohou nově peníze získat i environmentální 

sociální podniky. 

 

Projekt má za cíl pomoci nastartovat sociálně podnikatelské aktivity  

s perspektivou udržitelnosti, které přinášejí pracovní uplatnění znevýhodněným 

lidem, a které tím zároveň oživují místní ekonomiku. Zvýšená péče  

o zaměstnance, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni (např. lidé dlouhodobě 

nezaměstnaní, lidé se zdravotním znevýhodněním, propuštění vězni a další)  

s sebou nese i vyšší náklady, proto by v mnoha případech zahájení sociálního 

podnikání nebylo bez podpory ze strany OPZ vůbec možné. 

 

Žádosti o dotace je možné podávat až do konce listopadu 2018.  

 

V předchozích dvou výzvách se žádostmi o podporu uspělo celkem  

38 žadatelů, kterým bylo na jejich projekty přiděleno zhruba 150 milionů korun.  

 

Je mezi nimi například masérské centrum, prádelna, výrobna těstovin či 

polévkárna. Práci v nich zatím našlo přes dvě stě znevýhodněných lidí. 

  

 

Další informace lze získat na webu www.esfcr.cz zde. 

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/nova-vyzva-opz-zamerena-na-podporu-socialniho-podnikani?inheritRedirect=false
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Podpora komunitního života  

a sociálního podnikání 

 

V druhé polovině září je naplánováno vyhlášení výzvy na podporu 

komunitního života a sociálního podnikání. Konkrétně je datum vyhlášení 

nastaveno na 20. 9. 2017. 

 

Podporován je vznik a rozvoj sociálních podniků, které v době realizace 

projektu poskytnou pracovní uplatnění osobám z cílových skupin a také vznik  

a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, které 

prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působí 

na úrovni místních komunit, směřují k aktivní participaci osob z cílových skupin  

a k posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity. Cílem aktivit je 

prevence sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním vyloučením, 

zapojování osob sociálně vyloučených do života místní komunity, vznik a rozvoj 

kulturně komunitních center a prostor komunitního života, vznik a rozvoj 

sociálních podniků, které v době realizace projektu poskytnou pracovní 

uplatnění osobám z cílových skupin. 

 

Žádat v rámci této výzvy mohou: 

• Nestátní neziskové organizace 

•  Veřejné instituce – pouze pro aktivitu Podpora komunitního života 

• Podnikatelské subjekty - pouze pro aktivitu Podpora sociálního 

podnikání  

 

Celková alokace výzvy je naplánovaná na 100 000 000 Kč. Min. výše 

způsobilých výdajů bude 1 000 000 Kč a max. výše způsobilých výdajů je 

stanovena na 7 000 000 Kč. Jedná se o kolovou výzvu a žádosti o podporu se 

podávají prostřednictvím portálu IS KP14+ v termínu od 23. 10. 2017, nejpozději 

však do 23. 1. 2018. 

 

Více informací bude zveřejněno na stránkách OP Praha pól růstu zde. 

http://penizeproprahu.cz/aktuality/
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Podnikatelé v malých obcích 

dostanou zvýhodněné úvěry, 

Ministerstvo zemědělství tak chce 

podpořit život na venkově 
 

Vláda dne 21. 8. 2017 schválila návrh Ministerstva zemědělství, který má 

malým a středním podnikatelům ve znevýhodněných venkovských oblastech 

umožnit dosažení na zvýhodněné úvěry až do výše 3 milionů korun nebo 

proplatit část úroků z komerčních úvěrů. Cílem je podpořit život v odlehlých 

obcích a zastavit jejich vylidňování. 

 

Plánovaná podpora má mít dvě různé formy, poskytovat se bude 

prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. První z možností je 

získat až třímilionový zvýhodněný úvěr, případně finanční příspěvek až do výše 

15 tisíc Euro v režimu de minimis. Doba splatnosti úvěru bude 7 let s možností 

odkladu splátek jistiny úvěru až o 12 měsíců. Druhá forma podpory je založena 

na úhradě části úroků z komerčních úvěrů, a to až do výše 4 procent z jistiny 

úvěru. V případě nemovitého majetku nesmí úvěr přesáhnout 10 milionů korun, 

u ostatního majetku pak 5 milionů. 

 

„Podporu chceme zaměřit na drobné, malé a střední podnikatele, kteří na 

vesnicích hrají naprosto klíčovou roli. Tvoří totiž základní infrastrukturu  

a obslužnost venkova, ať už jde o malé obchody, řemesla nebo střední firmy 

zaměstnávající místní lidi,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

 

Konečnou verzi podpory znevýhodněných oblastí vypracuje společně 

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro 

místní rozvoj. Dané prostředky má poskytnout stát skrze zmíněné resorty, 

předpokládá se i možnost spolufinancování z rozpočtů krajů. 

 

Podpora má být určena malým a středním podnikatelům ve znevýhodněných 

obcích, určených dle metodiky rozvojového potenciálu obcí Ministerstva pro 

místní rozvoj (MMR). Jedná se především o obce v okrajových oblastech 

s klesajícím počtem obyvatel. Na základě metodiky MMR jsou to obce, kde je 

nízký počet podnikatelských subjektů, trpí vysokou nezaměstnaností, tamní 

obyvatelé mají nízké mzdy a podobně. 

 

Detailnější informace budou zveřejněny na stránkách Ministerstva zemědělství 

zde. 

 

 

 

 

      http://www.granty-dotace.cz   

              člen AMSP ČR 

http://eagri.cz/public/web/mze/
http://www.granty-dotace.cz/
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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. 

 

 

Harmonogram výzev, avíza 

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

opz 

 

OP Zaměstnanost  

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro 

podniky a veřejnost mimo hl.m. Prahu  

– výzva č. 73 OPZ  

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro 

podniky a veřejnost v  hl.m. Praha  

– výzva č. 74 OPZ  

             

Výzva podporuje: 

a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 

péče o děti v dětské skupině za účelem zapojen í rodičů do pracovního 

procesu, 

 

b) vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 

Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení 

rodičů do pracovního procesu. 

 

https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
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Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost 

dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na 

výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 Školy a školská zařízení  

 Vysoké školy 

 Kraje a organizace zřizované kraji   

 Obce a organizace zřizované obcemi 

 Státní podnik  

 Nestátní neziskové organizace  

 Profesní a podnikatelská sdružení 

 Poradenské a vzdělávací instituce 

 Obchodní korporace, OSVČ  

 Obchodní korporace, OSVČ  

 aj.  

 

Cílová skupina 

 Rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají děti mladší 15 let 

svěřeny ve své péči (např. pěstouni). 

 

Místo realizace 

 pro výzvu č. 73 OPZ - ČR bez hl. m. Prahy    

 pro výzvu č. 74 OPZ - hl. m. Praha  

  

Výše celkových způsobilých výdajů  

 minimální výše: 942 000 Kč 

 maximální výše: 5 448 606 mil Kč  

 

Podporované aktivity 

 A: Provoz dětských skupin dle zákona č. 247/20014 Sb., o poskytování služby 

péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního 

procesu 

 B: Vybudování/transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 

247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem 

zapojení rodičů do pracovního procesu 
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Žádost lze podat pouze na jednu z výše uvedených variant podporovaných 

aktivit (A nebo B) v rámci dílčích alokací této výzvy. 

 

Žádost lze podat i před okamžikem zaevidování zařízení jakožto dětské skupiny. 

Dětská skupina musí být zaevidována nejpozději v den zahájení podpory 

provozu dětské skupiny. 

 

Zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění se může 

transformovat na subjekt, který je oprávněn provozovat dětskou skupinu ze 

zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině  

a podat žádost o podporu. 

 

V rámci výzvy lze tedy vybudovat a provozovat službu péče o dítě v režimu: 

-  Dětská skupina pro veřejnost 

-  Podniková dětská skupina 

 

Míra a výše podpory 

 Dle druhu žadatele 0 - 15%  

 

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení přijmu žádostí o podporu:    02. 11. 2017 

 datum ukončení přijmu žádostí o podporu:   01. 02. 2018  
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OP Zaměstnanost  

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních 

škol v době mimo školní vyučování mimo hl. městu 

Prahu – výzva č. 77 OPZ  

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních 

škol v době mimo školní vyučování v hl. městě Praze 

– výzva č. 78 OPZ 

 

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo 

školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit 

pracovní rytmus s péčí o děti. Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro 

podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 Školy a školská zařízení  

 Kraje a organizace zřizované kraji   

 Obce a organizace zřizované obcemi 

 Státní podnik  

 Nestátní neziskové organizace  

 Obchodní korporace, OSVČ – spoluúčast 15% v případě výzvy č. 77 OPZ  

 Obchodní korporace, OSVČ – spoluúčast 50% v případě výzvy č. 78 OPZ  

 

Cílová skupina 

 rodiče s malými dětmi 

 

Místo realizace 

 pro výzvu č. 77 OPZ - ČR mimo hl. m. Prahu        

 pro výzvu č. 78 OPZ - hl. m. Praha  

  

Výše celkových způsobilých výdajů  

 minimální výše: 1 mil. Kč 

 maximální výše: 9 mil Kč  
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Podporované aktivity 

 Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy 

 hlavní aktivita 

 

 

 Příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový)  

 doplňková aktivita 

 Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity  

 doplňková aktivita 

 

Míra a výše podpory 

 U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou 

podporu nebo podporu de minimis, budou – pokud to bude relevantní  

– aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového 

projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této 

hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce  

a v některých případech také od specifik cílové skupiny projektu.  

 

 

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení přijmu žádostí o podporu:   29. 05. 2017 

 datum ukončení přijmu žádostí o podporu:  29. 09. 2017  
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