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 Nová EU výzva programu LIFE 

 
Začátkem května EU byla vyhlášena nová výzva v rámci programu LIFE. 

Předcházela jí česká výzva, jejímž prostřednictvím se Ministerstvo životního 

prostředí snaží motivovat české zájemce o LIFE, zvyšovat jejich šanci na 

úspěch a poskytovat možnost finanční podpory. Rovněž počet přihlášek 

podaných do české výzvy výrazně vzrostl oproti loňskému roku. Letos  

v dubnu bylo na Ministerstvu životního prostředí registrováno na tři desítky 

přihlášených projektů. Tato výzva k předkládání žádostí do programu LIFE je 

Evropskou komisí vyhlašována každý rok. Podnikatelé, subjekty veřejné 

správy, neziskové organizace i všechny ostatní právnické subjekty mohou 

žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty LIFE. 

 

Mezi cíle programu LIFE patří rozvoj nízko-emisního hospodářství, které 

efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispění  

k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Program 

LIFE slouží i k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii. 

 

Komunitární program LIFE se podílí na financování ekoinovačních projektů, 

které si vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale rovněž 

zahrnuje podporu řízení životního prostředí a informační kampaně zaměřené 

na změnu postojů a jednání cílových skupin nebo ochranu přírody  

a biodiverzity ve volné krajině (s důrazem na zavádění vhodného 

managementu pro prioritní druhy a stanoviště evropského významu). 

Přidanou hodnotou programu pro žadatele tvoří nejen nové příležitosti  

a kontakty, ale i pozitivní vliv na rozvíjení realizující instituce. 

 

Míra kofinancování projektů LIFE z EU 60-75 % způsobilých výdajů. Zbývající 

výdaje musí být uhrazeny z jiných zdrojů příjemců. Evropská výzva trvá do 

začátku září letošního roku. Na hodnocení podaných projektů má Evropská 

komise zhruba osm měsíců, podpořené projekty tedy budou známy na jaře 

2018. Nejčastější doba realizace projektu činí 3 až 6 let a rozpočet typického 

projektu dosahuje až 3 milionů eur. 

 

Program LIFE je otevřen všem právnickým osobám. Projekty lze podávat 

samostatně nebo v kooperaci s jinými subjekty. Jako žadatel, tzv. koordinující 

příjemce, může figurovat jakákoliv veřejná či soukromá právnická osoba 

zřízená v Evropské Unii. Pro tzv. tradiční projekty jsou stanovena projektová 

témata či politické priority, které vymezují oblast podpory. Prioritou zůstává, 

aby všechny projekty vykazovaly evropsky přidanou hodnotu, byly udržitelné  

a uplatnitelné v jiných regionech či zemích Evropské Unie. Ministerstvo 

životního prostředí vystupuje jako poskytovatel služeb a konzultant pro české 

žadatele při přípravě projektových návrhů. 

 

Odkaz na více informace ohledně programu Ministerstva životního prostředí 

najdete zde. 

http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
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Integrovaná teritoriální  

investice - ITI  

 
Velká očekávání jsou v kontextu celé EU vkládána do  implementace 

nástroje ITI, jejichž prostřednictvím dojde k posílení urbánní dimenze 

realizovaných opatření. Mezi cíle integrované strategie se řadí soustředění 

pozornosti na klíčové tematické okruhy rozvoje, které jsou specifické pro 

danou metropolitní oblast / aglomeraci a jsou v souladu s cíli a prioritami 

Evropské unie. 

 

V České republice je tento nástroj naplánován pro sedm velkých 

metropolitních oblastí a aglomerací. Integrovaná teritoriální investice je 

postavená na mechanismu, který zajistí průřezové čerpání finančních 

prostředků z množství prioritních os jednoho nebo více operačních programů 

Evropských strukturálních a investičních fondů. 

 

Čerpání finančních prostředků je založeno na funkčně vymezeném území  

a pro něj vytvořenou strategií ITI, která však musí zároveň naplňovat  

a respektovat cíle, vytyčené v daných operačních programech. S tímto 

faktem souvisí také vytvoření odpovídající řídící a implementační struktury pro 

realizaci investičního nástroje ITI. 

 

Čerpat dotace bude možné v následujících aglomeracích s jednotlivými 

oblastmi podpory: 

 

   Aglomerace Ústí n. Labem – Chomutov: 

 

• Rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí 

• Modernizace tramvajových a trolejbusových tratí 

• Obnova a pořízení vozového parku MHD 

• Zpracování analýzy rizik kontaminovaných lokalit 

• Rozvoj VVI center předaplikačního výzkumu 

• Rozvoj VVI center dlouhodobé mezisektorové spolupráce 

• Infrastruktura středních škol 

• SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru 

• Infrastruktura sociálních služeb na podporu zaměstnanosti soc.  

 vyloučených osob 

• Prostupné zaměstnávání soc. vyloučených osob 

• Infrastruktura sociálního bydlení 

• Infrastruktura pobytových sociálních služeb 

• Metodika dostupného sociálního bydlení 

• Asistence prevence kriminality 

• Protidrogová prevence 
  

Více informací k ITI dotacím Aglomerace Ústí n. Labem – Chomutov najdete 

zde zde. 

http://www.iti-ucha.cz/
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  Aglomerace Plzeňsko 

• Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí  

 regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

• Nízko emisní a bezemisní vozidla 

• Terminály 

• Cyklo doprava 

• Sociální bydlení 

• Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

• Infrastruktura základních škol 

• Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 

• Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti  

 sociálního podnikání 

• Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízko  

 kvalifikovaných a znevýhodněných 

• Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně  

 vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

 

   Více informací k ITI dotacím Aglomerace Plzeňsko najdete zde. 

 

 

  Aglomerace Ostravsko 

• rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. a III. Třídy 

• pořízení nízko emisních a bezemisních vozidel 

• vznik a rozvoj sociálního podnikání 

• infrastruktura základních škol 

• infrastruktura středních a vyšších odborných škol 

• infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

• výstavba a modernizace přestupních terminálů a parkovací systémy 

• zpracování odpadů, třídící linky 

• rozvoj kulturního dědictví 

• před aplikační výzkum 

• dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

• inovační výkonnost podniků 

• služby infrastruktury, inkubátory, cowork   

• konkurenceschopnost podniků 

• infrastruktura pro podnikání 

• školicí střediska 

• podpora zaměstnanosti 

• elektrické trakce ve městech 

• telematika pro IAD 

 

 Více informací k ITI dotacím Aglomerace Ostravsko najdete zde zde. 

 

 

 

 

 

 

http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/
http://itiostravsko.cz/cs-cz/
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  Pražská metropolitní aglomerace 

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic  

• Integrace dopravních systémů 

• Zavádění moderních technologií a podpora multimodality 

• Budování veřejných dopravních terminálů 

• Podpora P+R parkovišť 

• Obnova vozového parku veřejné hromadné dopravy 

• Výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla 

• Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního       

 provozu ve městech 

• Budování cyklostezek a cyklotras včetně souvisejícího zázemí 

• Zatraktivnění kulturních památek 

• Prezentace a ochrana sbírkových a knihovních fondů 

• Posílení CLLD podporou rozvoje infrastruktury 

• Posílení řídících a administrativních kapacit místních akčních skupin 

• Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání 

• Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách 

• Podpora infrastruktury pro střední a vyšší odborné vzdělávání 

• Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových  

 kompetencích 

• Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

• Zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti 

• Rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury 

• Vytváření partnerství pro transfer znalostí 

• Podpora podnikatelských záměrů a malého a středního podnikání  

• Rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění starých ekologických  

 zátěží) a modernizace výrobních provozů 

• Odborné vzdělávání malého a středního podnikání (MSP) 

• Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou 

• Deinstitucionalizace sociálních služeb 

• Optimalizace infrastruktury sociálních služeb, doprovodných programů  

     a budování center komunitních služeb 

• Podpora rozvoje sociálního bydlení 

• Podpora sociálního začleňování 

• Rozvoj sociálního podnikání 

• Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

• Zvýšení kvality návazné péče 

• Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

• Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky 

• Vybudování nových dislokací základních složek IZS 

• Výstavba kanalizace spolu s výstavbou čistíren odpadních vod 

• Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod 

 

 

  Více informací k ITI dotacím Pražské metropolitní aglomeraci najdete zde. 

 

 

 

 

http://www.itipraha.eu/
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Aglomerace Olomoucká 

• Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání 

• Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol 

• Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol 

• Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí  

     a mládeže a celoživotního učení 

• Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce 

• Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů 

• Poradenství pro malé a střední podniky 

• Revitalizace brownfieldů 

• Rozvoj kapacit výzkumných týmů 

• Navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce       

 výzkumných organizací s aplikační sférou 

• Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků,  

• Výstavba a rozvoj podnikatelských inovačních center a podnikatelských  

 inkubátorů,  

• Rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu 

• Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center,  

 zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích 

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční  

 síti 

• Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury 

• Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské  

• Výstavba a modernizace infrastruktury systémů příměstské dopravy na  

 drážním principu 

• Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy 

• Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy 

• Zvyšování bezpečnosti v dopravě 

• Pořízení vozidel pro přepravu osob 

• Předcházení vzniku odpadů 

• Výstavba a modernizace zařízení pro sběr 

• Výstavba a modernizace zařízení pro třídění  

• Výstavba a modernizace zařízení pro úpravu odpadů 

• Rozvoj kulturního dědictví 

 

 

  Více informací k ITI dotacím Aglomeraci Olomoucké najdete zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod
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  Hradecko-Pardubická aglomerace 

• Terminály 

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

• Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění 

• Muzea 

• Paměťové instituce a kulturní památky 

• Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve  

 městech v elektrické trakci 

• Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí,  

 včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů,  

 včetně multimodálních spojí a letištní infrastruktury 

• Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

• Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy  

 pro získání dovedností a do celoživotního učení 

 

   Více informací k ITI dotacím Aglomerace Hradecko-Pardubické najdete zde    

   zde. 

 

 

  Brněnská metropolitní aglomerace 

• Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí  

 regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

• Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

• Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

• Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní      

 učení 

• Integrovaný regionální operační program + přílohy 

• Cyklistická a pěší doprava 

• Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení 

• Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb 

• Budování sociálního bydlení 

• Podpora proinovačních služeb pro začínající firmy   

• Snížení imisní zátěže území 

• Podpora proinovačních služeb a aplikace výsledků VaV pro firmy 

• Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně  

 vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

• Protipovodňová opatření 

• Materiálové a energetické využití odpadů 

• Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb 

 

   Více informací k ITI dotacím Brněnské metropolitní aglomeraci najdete zde. 

 

Výzvy jsou vyhlašovány na základě harmonogramů jednotlivých aglomerací 

ITI. Více informací o ITI je uvedeno zde. 

http://iti.hradec.pardubice.eu/
http://www.brno.cz/iti
https://www.mmr.cz/getmedia/fa8320d0-7d96-44c1-a3db-0c4489fba469/ITI-nahled.pdf
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Nízkouhlíkové technologie  

výzva III 

 
Během července tohoto roku bude vyhlášena již 3. výzva programu 

Nízkouhlíkové technologie. Stejně jako v předešlých výzvách bude cílem 

programu Nízkouhlíkové technologie podpora konkurenceschopnosti 

podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním 

inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů 

energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Mezi další cíle patří 

především zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových 

technologií, které v ČR nejsou ještě úplně běžné. 

 

Podle Agentury API, bude výstupem projektů rozšiřování nabíjecí 

infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro 

zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií  

a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních 

zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti 

rovněž i celkový inovační potenciál ČR. 

 

Program je rozdělen do tří podporovaných aktivit: 

 

Elektromobilita 

 

• pořízení elektromobilů 

• pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci   

     podnikatelského areálu pro vlastní potřebu 

 

Akumulace energie 

 

• inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie 

• inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie včetně  

• instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

• pořízení kompaktních nabíjecích stanic (neveřejných v rámci  

podnikatelského areálu pro vlastní potřebu) s využitím akumulace energie 

pro efektivní rozvoj elektromobility s možností instalace integrovaného OZE 

přiměřeného výkonu odpovídající kapacitě akumulace energie 

 

Druhotné suroviny 

 

• zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro 

další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, 

pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších 

energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností 

• zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků      

 získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny 
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• zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků 

vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů 

druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné. 

• O dotaci se mohou ucházet malé, střední i velké podniky a rovněž mohou 

být žadatelem i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. 

• Alokace plánovaná pro 3. výzvu programu Nízkouhlíkové technologie činí 

500 mil. Kč. Dotace se pohybuje od 25 % ZV až do 80 % ZV a liší se na 

základě podpořené aktivity a velikosti podniku žadatele. Výzva bude 

vyhlášena během července tohoto roku, přesnější datum zatím není 

známé. 

 

Více informací k programu Nízkouhlíkové technologie a podmínky 

předchozích výzev zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/
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Nové možnosti podpory 

vzdělávání zaměstnanců  

z evropských fondů 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
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OP Zaměstnanost  

„Podpora odborného 

vzdělávání zaměstnanců II” 

(POVEZ II) – II. Výzva 

 

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (II. Výzva) je 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR  

a realizován Úřadem práce ČR. Hlavním cílem projektu je pomoci 

zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných 

zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným tak, aby 

mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky trhu. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty 

- obchodní korporace vymezené zákonem č.90/2012 Sb., o  

   obchodních korporacích 

- OSVČ se zaměstnanci 

- státní podniky 

- právnické osoby vykonávající podnikatelkou činnost zřízené zvláštním  

   zákonem 

- organizační složka zahraniční právnické osoby, pokud se jedná o  

   odštěpný závod zaregistrovaný na území ČR a který vykonává svou  

   činnost převážně na území ČR 

 

 OSVČ- fyzické osoby bez zaměstnanců 

- žadatelem může být také OSVČ, která nemá vlastní zaměstnance  

   a školení zajišťuje pro sebe 

 

 nestátní neziskové organizace 

 

 

Kdo se nemůže žádat o dotaci 

 není možné zapojit do projektu zaměstnance, kteří mají výkon práce na 

území hlavního města Prahy 

 

Cílová skupina 

 zaměstnanci 

 potenciální zaměstnanci 

 OSVČ – fyzické osoby s/bez zaměstnanců 
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Podporované aktivity 

 odborné technické vzdělávání  

 neplatí podmínka min. 40h / 1 osobu 

 

 odborné vzdělávání  

 odborné jazyky  

 ostatní vzdělávání  

  platí podmínka min. 40h / 1 osobu 

 

Míra a výše podpory 

 v režimu de minimis (85% podpora, 15% hradí příjemce)  

 v režimu blokové výjimky (podpora a spoluúčast dle velikosti podniku)  

 

Refundace mezd 

 mzdový příspěvek na jednoho zaměstnance je max. 198 Kč/hod 

 

Kdy se smí projekt realizovat 

 odborné technické, odborné vzdělávání, ostatní vzdělávání   

 začátek nejpozději 6 měsíců po schválení, délka projektu může  

      trvat maximálně 18 měsíců 

 odborné jazyky 

 začátek nejpozději 6 měsíců po schválení, délka projektu může  

      trvat maximálně 6 měsíců 

 

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení přijmu žádostí o podporu:  20. 03. 2017 

 datum ukončení přijmu žádostí o podporu: 30. 11. 2020 nebo do 

vyčerpání alokace 

 

 

 

 

 


