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1. Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

cílem informačního zpravodaje, s jehož obsahem se máte 
možnost poprvé seznámit, je pomoci Vám zorientovat 
se v problematice dotačních a podpůrných programů. 

Tento materiál přehledně upozorňuje na vyhlašované 
dotační programy a zajímavé akce pro podnikatele, 
vzdělávací instituce, města, obce a nevládní neziskové 
organizace. Má napomoci k tomu, abyste v rámci 
aktuálně vyhlašovaných programů získali finanční 
prostředky k uskutečnění Vašich záměrů, projektů a jiných 
rozvojových akcí. Další vydávaná čísla rádi přizpůsobíme 
Vašim přáním a připomínkám. Obracejte se s nimi na 
mou kancelář sekretariat@ falbr.cz. Současně nám 
můžete posílat informace o zajímavých připravovaných 
akcích, které rádi v příštích číslech otiskneme.

Jak jistě sami poznáte, nechceme Vás zahltit přemírou 
údajů, chceme, aby zpravodaj byl přehledný a srozumitelný, 
proto i v textu odkazujeme na další informační zdroje. 
Pokud se budete chtít dozvědět více o některém z 
programů, obraťte se na info@asistencnicentrum.cz.

Na této straně Vás budu pravidelně seznamovat 
s děním ve Výboru Evropského parlamentu pro 
regionální rozvoj, jehož jsem členem a s dalšími 
informacemi z oblasti dotační politiky Evropské unie.

Přeji Vám mnoho úspěšných projektů

Richard Falbr 
poslanec Evropského parlamentu

2. Informace 
z Evropského 
parlamentu
Poslední týden před Vánoci vyvrcholila v Bruselu na 
zasedání Evropské rady jednání o novém evropském 
rozpočtu pro léta 2007 - 2013. O tom, že to rozhodně 
nebyla jednání jednoduchá, svědčí třeba fakt, že 
se dohody podařilo dosáhnout až v sobotu pozdě 
nad ránem. Protože Finanční perspektiva je tzv. 
interinstitucionální dohodou, musí se k ní ještě vyjádřit 
Evropský parlament, z tohoto důvodu ještě může dojít 
k některým změnám, spíše však dílčího charakteru.    

Zastavme se u některých hlavních bodů, které jsou 
podstatné z pohledu České republiky. Pokud jde o politiku 
soudržnosti, příjmy České republiky dosáhnou za období 
2007-2013 až 23,7 mld. EUR (3,38 mld. EUR ročně), 
tj. cca 685 mld. Kč. Pro srovnání, za roky 2004 –2006 
mohla ČR čerpat 2,6 mld. EUR, tzn. , že dostaneme 
na 1 rok více než celkově za 3 první roky členství. 

Pro všechny předkladatele projektů je určitě podstatné, že 
Unie bude některé projekty spolufinancovat až do výše 85%. 
Výrazně se navíc zlepší pravidla pro čerpání prostředků:

nevratná DPH bude uznatelným nákladem pro všechny 
subjekty, tedy včetně obcí a neziskových organizací;

tzv. pravidlo N+2 bude po první čtyři roky jak 
u Fondu soudržnosti, tak u Strukturálních 
fondů nahrazeno pravidlem N+3;

náklady na bydlení budou moci být uznatelným 
výdajem z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jsem rád, že se v Evropské radě nakonec podařilo 
dosáhnout právě těch výše uvedených změn v 
příslušných nařízeních pro čerpání Strukturálních fondů, 
po kterých jsem i já jako europoslanec volal.  A teď už 
zbývá jediné – souhlas Evropského parlamentu.

»

»

»
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4. Dotační programy 
pro rozvoj podnikání 

Datum výzvy/uzávěrky: 
průběžné odevzdávání, nejpozději do září 2006

Bližší informace: 
www.mpsv.cz, www.czechinvest.org 

Operační program průmysl 
a podnikání (OPPP)

Dílčí programy: 
Inovace (pozastaveno), Klastry, Start, Kredit, 
Marketing, Obnovitelné zdroje energie, Prosperita, 
Reality (pozastaveno), Rozvoj (pozastaveno), 
Školící střediska, Úspory energie

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Stručný cíl a zaměření programu: 
podpora malého a středního podnikání, 
konkurenceschopnosti firem apod.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
viz. konkrétní program

Specifické podmínky (pokud jsou): 
viz. konkrétní program

Podpora (typ, maxi, min): 
viz. konkrétní program

Datum výzvy/uzávěrky: 
průběžně, r. 2006

Bližší informace: 
www.mpo.cz, www.czechinvest.org   

4.1. Dotační programy a 
příležitosti | celorepublikové

4.1. Aktuální | leden 2006

Program pro podporu tvorby nových 
pracovních míst v regionech nejvíce 
postižených nezaměstnaností

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je podpora tvorby nových pracovních 
míst formou oživení zpracovatelského průmyslu či 
zavedení specifických služeb a hospodářského rozvoje 
v regionech ČR nejvíce postižených nezaměstnaností. 
Prioritou je snižování nezaměstnanosti v regionech nejvíce 
postižených nezaměstnaností, tj větší než 14%, tvorba 
nových pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu či 
specifických službách, zvýšení hospodářské výkonnosti 
regionů, zvýšení konkurenceschopnosti firem. 

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
zavedení nové nebo rozšíření stávající výroby, zavedení 
nebo rozšíření poskytování specifických služeb.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
realizace projektu ve vymezeném regionu, OKEČ 
podniku 15, 17 – 37, minimální investice 10 mil. Kč, 
minimální tvorba 10 nových pracovních míst, min. 
financování z vlastního kapitálu ve výši 5 mil. Kč. 

Podpora (typ, max., min): 
tvorba nových pracovních míst – min. 200 tis. Kč na 
1 nově vytvořené pracovní místo, max. do výše 49% 
celkových uznatelných nákladů. Podpora na školení 
a rekvalifikaci – 35% souhrnných nákladů, max. 
30 tis. Kč na 1 nově vytvořené pracovní místo.

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Klastry

Program Klastry je programem Operačního programu průmysl a podnikání 
(OPPP) a je rozdělen do dvou fází, které rozlišují fázi vyhledávání firem 
pro klastry a fázi podpory novému nebo existujícímu klastru. 

 

Fáze I - vyhledávání vhodných 
firem pro klastry

Fáze II - zakládání a 
rozvoj klastru

Forma podpory nevratná dotace nevratná dotace 

Výše podpory maximálně 75 % uznatelných 
nákladů 0,2 – 1 mil Kč

maximálně 75 % (1. rok), 50 % (2. 
rok), 25 % (3. rok) uznatelných 
nákladů; celkem maximálně 50 % 
uznatelných nákladů 
3 – 45 mil Kč

Příjemce podpory kraj nebo jím určená 
organizace, instituce terciárního 
vzdělávání, výzkumný ústav 

právnická osoba podle § 18 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, zřízená za účelem 
podpory inovací a zvýšení 
konkurenceschopnosti v oboru 

Nutná podmínka vyjádření zájmu o zpracování 
studie minimálně 10 firem, krajské 
samosprávy a univerzity, zaměření 
na inovace a zvýšení exportu 

klastr musí obsahovat minimálně 15 
samostatných organizací, minimálně 
60 % členů tvoří MSP a instituce 
terciárního vzdělávání, předpoklad 
udržitelnosti klastru a zaměření 
na inovace a zvýšení exportu

Uznatelné náklady náklady na pořádání pracovních 
setkání 
mzdové a cestovní náklady 
náklady na zpracování části projektu 
externím dodavatelem 
náklady na publicitu spojenou 
s realizací projektu

pronájem a vybavení kanceláří 
mzdové a cestovní náklady 
poradenské služby, benchmarking 
průzkum trhů a konkurence 
propagace klastru a jeho aktivit

Podporované 
činnosti

projekty zaměřené na rozvoj 
odvětví vymezených oddíly 
15 – 37, 45, 72 a 73 OKEČ 

projekty zaměřené na rozvoj 
odvětví vymezených oddíly 
15 – 37, 45, 72 a 73 OKEČ 

Start, Kredit

Realizace podnikatelského záměru se neobejde bez financování. Přístup 
ke zvýhodněným úvěrům umožňují programy pro malé podnikatele Start 
a Kredit, které nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Cílem programu Start je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících 
do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, přičemž za projekt se považuje 
záměr na zahájení podnikatelské činnosti. Cílem programu Kredit je umožnit realizaci 
rozvojových podnikatelských projektů podniků s kratší historií, které by jinak měly 
problém získat externí finanční prostředky kvůli nedostatku vlastního kapitálu.

START KREDIT

Forma podpory zvýhodněný bezúročný úvěr zvýhodněný úvěr 

Výše podpory maximálně 90 % 
uznatelných nákladů
fyzická osoba a právnická 
osoba s jedním společníkem: 
0,1 mil Kč – 0,5 mil Kč
právnická osoba s více společníky: 
0,1 mil Kč – 1 mil Kč

malý úvěr› 0,2 mil Kč 
– 2 mil Kč, maximálně 90 
% uznatelných nákladů
standardní úvěr › 2 mil Kč 
– 5 mil Kč, maximálně 80 % 
uznatelných nákladů (nutná dvě 
uzavřená zdaňovací období)
podřízený úvěr › 2 mil Kč 
– 7 mil Kč, maximálně 50 % 
uznatelných nákladů (nutná dvě 
uzavřená zdaňovací období)

Příjemce podpory malý podnikatel
fyzická i právnická osoba
vstup do podnikání poprvé 
nebo minimálně po 7 letech

malý podnikatel
fyzická i právnická osoba

Uznatelné náklady pořízení hmotného a 
nehmotného majetku
zásoby a provozní náklady

pořízení hmotného a 
nehmotného majetku
zásoby a provozní náklady

Specifika a 
omezení

povinnost doložit alespoň jeden 
certifikát Národní asociace pro 
rozvoj podnikání potvrzující 
úspěšné ukončení vzdělávacího 
programu Základy podnikání 

Podporované 
činnosti

průmyslová výroba, stavebnictví, 
obchod, služby, doprava dle OKEČ 
vymezených v příloze programu 

průmyslová výroba, stavebnictví, 
obchod, služby, doprava dle OKEČ 
vymezených v příloze programu 

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Marketing

Exportní aktivity českých firem podporujeme v rámci programu Marketing 
formou nevratné dotace. Program podporuje zejména marketingové aktivity 
malých a středních podniků související s jejich vstupem na zahraniční trhy.

Forma podpory nevratná dotace

Výše podpory maximálně 46 % uznatelných nákladů 
0,1 mil Kč – 1 mil Kč

Příjemce podpory malý a střední podnikatel
pouze právnická osoba
exportér

Uznatelné náklady marketingové informace o zahraničních trzích, marketingové průzkumy
studie vstupu na zahraniční trhy
marketingové propagační materiály v cizích jazycích 
prezentace, výstavy a veletrhy v zahraničí

Specifika a omezení povinnost realizovat v předchozích nejméně třech letech 
vývozní činnost, hodnota ročního vývozu nad 5 mil Kč
účast firem se sídlem v Praze pouze v případě, 
pokud jejich vývozní činnost je spojena s výrobou a 
službami realizovanými mimo region Praha

Podporované činnosti průmyslová výroba, stavebnictví, obchod, služby 
dle OKEČ vymezených v příloze programu

 
Obnovitelné zdroje energie

Cílem programu Obnovitelné zdroje je pomoci malým a středním podnikům zlepšit 
hospodaření s energetickými zdroji a ulehčit jim podnikání v oblasti výroby energie z 
obnovitelných zdrojů. Výsledkem bude podstatné snížení nákladů podnikatele a současně 
zvýšená ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí. Program je otevřen zájemcům z 
řad malých a středních podnikatelů z vymezených odvětví zpracovatelského průmyslu.

Forma podpory nevratná dotace 

Výše podpory maximálně 46 % uznatelných nákladů
0,5 mil Kč – 30 mil Kč

Příjemce podpory malý a střední podnikatel
fyzická i právnická osoba

Uznatelné náklady energetický audit
projektová dokumentace
informační systémy
nákup, instalace a zprovoznění technologií
stavební úpravy
náklady na publicitu

Specifika a omezení snížení emisí CO2 minimálně o 40, resp. 600 tun ročně 
(program Úspory energie, resp. Obnovitelné zdroje)
potvrzení projektu energetickým auditem

Podporované činnosti průmyslová výroba dle OKEČ vymezených v příloze programu 

Prosperita

Stále častěji se v médiích setkáváme s názorem, že jednou z příčin pomalého rozvoje 
české ekonomiky je její nízký inovační potenciál. V České republice se totiž stále nedaří 
nastavit takové podmínky pro výzkum a vývoj, které by motivovaly podnikatelské i 
nepodnikatelské subjekty investovat do inovačních aktivit a vývoje nových produktů, 
služeb nebo technologií. Také vzájemná spolupráce vědeckovýzkumných institucí, 
vysokých škol a podniků, která je z hlediska zavádění nových produktů na trh velice 
důležitá, není dostatečná a zaostává za standardem běžným ve vyspělých zemích.

Forma podpory nevratná dotace 

Výše podpory až do výše 75 % uznatelných nákladů 
0,5 mil Kč – 30 mil Kč (projekt neobsahující stavební práce) 
3 mil Kč – 150 mil Kč (projekt obsahující stavební práce)

Příjemce podpory právnická osoba podle § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
bude působit jako provozovatel vědeckotechnického parku, 
podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií
musí prokázat spolupráci s institucí terciárního 
vzdělávání nebo výzkumným ústavem

Uznatelné náklady kupní cena nemovitostí a pozemků | projektová příprava a dokumentace
technická a dopravní infrastruktura | příprava území
výstavba a rekonstrukce objektů
pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého 
hmotného i nehmotného majetku
provozní náklady | mzdové náklady zaměstnanců
cestovní náklady | náklady na pronájem kanceláří
externí konzultantské služby
zvýhodněný nájem v podnikatelském inkubátoru

Specifika a omezení projekt vědeckotechnického parku › vazba na podnikatelský inkubátor
projekt podnikatelského inkubátoru › vazba na vědeckotechnický park
projekt centra pro transfer technologií
všechny typy projektů › vazba na vzdělávací 
nebo výzkumné a vývojové kapacity

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Školící střediska

Cílem programu Školicí střediska je podpořit podnikatele, kteří by rádi vzdělávali své 
zaměstnance a nemají vhodné podmínky nebo prostředky k tomu, aby si mohli zřídit (případně 
rekonstruovat, modernizovat nebo dovybavit) vlastní školicí středisko. Program také umožňuje 
získat dotaci na založení či rekonstrukci regionálních (oborových) školicích středisek s širší 
působností. Podporovány budou také projekty na pořízení školicích pomůcek a programů, 
které budou sloužit odbornému vzdělávání zaměstnanců v příslušném školicím zařízení.

Forma podpory nevratná dotace 

Výše podpory maximálně 46 % uznatelných nákladů 
0,3 mil Kč – 30 mil Kč (celý projekt)

Příjemce podpory podnikatelský subjekt bez omezení velikosti (samostatně nebo 
jako součást nové právnické osoby, kterou vytvoří s dalšími 
podnikatelskými a/nebo nepodnikatelskými subjekty)
nepodnikatelský subjekt › územní a podnikatelská samospráva, 
vzdělávací instituce (vždy ve spojení s podnikatelským 
subjektem) minimálně dvě uzavřená účetní období

Uznatelné náklady kupní cena nemovitostí
projektová příprava a dokumentace
příprava území 
technická a dopravní infrastruktura
výstavba a rekonstrukce objektů
školicí pomůcky
školicí programy
technická zařízení a zařizovací předměty
náklady související s publicitou a propagací projektu

Podporované činnosti zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné 
energie, stavebnictví, služby dle OKEČ vymezených v příloze programu 

Úspory energie

Cílem programu Úspory energie je pomoci malým a středním podnikům zlepšit hospodaření 
s energetickými zdroji a ulehčit jim podnikání v oblasti výroby energie z obnovitelných 
zdrojů. Výsledkem bude podstatné snížení nákladů podnikatele a současně zvýšená 
ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí. Program je otevřen zájemcům z řad 
malých a středních podnikatelů z vymezených odvětví zpracovatelského průmyslu. 

Forma podpory nevratná dotace 

Výše podpory maximálně 46 % uznatelných nákladů 
0,5 mil Kč – 30 mil Kč

Příjemce podpory malý a střední podnikatel
fyzická i právnická osoba

Uznatelné náklady energetický audit
projektová dokumentace
informační systémy
nákup, instalace a zprovoznění technologií
stavební úpravy
náklady na publicitu

Specifika a omezení snížení emisí CO2 minimálně o 40, resp. 600 tun ročně 
(program Úspory energie, resp. Obnovitelné zdroje)
potvrzení projektu energetickým auditem

Podporované činnosti průmyslová výroba dle OKEČ vymezených v příloze programu 

Dotační programy pro rozvoj podnikání 
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Společný regionální operační 
program (SROP)

Název opatření: 
PRIORITA 1. Regionální podpora podnikání

Podopatření (pokud existuje): 
1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

Vyhlašovatel: 
Krajské úřady jednotlivých krajů

Stručný cíl a zaměření programu: 
vytváření zaměstnanosti a zvýšení příjmů prostřednictvím 
podpory podnikání, rozvoj malých a středních podniků, 
malé a střední podniky ve vybraných problémových 
regionech charakterizovaných rozmanitostí a 
pružností, udržitelné podnikání vytvářející nové 
pracovní příležitosti, udržitelné užití přírodních zdrojů s 
ohledem na přírodu. Přímá podpora malých a středních 
podnikatelů ve vybraných problémových regionech ČR

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
nákup nových technologiích, budov….dle 
podmínek vyhlášení v daném kraji

Specifické podmínky (pokud jsou): 
dle podmínek vyhlášení v daném kraji

Podpora (typ, maxi, min): 
rozdílné dle regionu

Datum výzvy/uzávěrky: 
rozdílné dle regionu

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz   

Společný regionální operační 
program (SROP)

Název opatření: 
PRIORITA 4 Rozvoj cestovního ruchu

Podopatření (pokud existuje): 
4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Vyhlašovatel: 
Krajské úřady jednotlivých krajů

Stručný cíl a zaměření programu: 
Budou podporovány ucelenější projekty regionálního 
či místního významu se zřejmým ekonomickým 
dopadem, zaměřené na rozvoj infrastruktury 
potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech 
v souladu s analýzou potřeb regionů.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu pro 
potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury 
(kulturní, technické i průmyslové památky), rekonstrukci a 
obnovu objektů a budov pro potřeby CR (např. skanzeny, 
muzea a obdobná zařízení), rozvoj místních či regionálních 
informačních systémů cestovního ruchu, rozvoj a obnovu 
turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a 
naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích, 
rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména 
z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a 
rekreace, infrastruktura rekreační plavby, výstavbu či 
obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících 
rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
dle podmínek vyhlášení v daném kraji

Podpora (typ, maxi, min): 
dle podmínek vyhlášení v daném kraji

Datum výzvy/uzávěrky:
rozdílné dle regionu

Bližší informace: 
www.strukturalni-fondy.cz    

Regionálního programu podpory 
rozvoje průmyslových podnikatelských 
subjektů na území NUTS 2 Severozápad 
a Moravskoslezsko a dalších regionech 
se soustředěnou podporou státu

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem programu je vytvořit podmínky pro vznik nových 
pracovních míst prostřednictvím podpory podnikatelských 
záměrů ve vybraných regionech se soustředěnou 
podporou státu, při dodržení maximální efektivity a 
hospodárnosti vynaložených finančních prostředků.

Prioritou při aplikaci tohoto programu je 
především snižování nezaměstnanosti v regionu 
a zvýšení jeho hospodářské výkonnosti.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
pořízení, rekonstrukce nebo modernizace hmotného 
či nehmotného investičního majetku, zejména budov a 
pozemků bezprostředně s nimi souvisejícími, strojů, zařízení 
a informačních systémů. V případě stroje, zařízení nebo 
informačního systému se rozumí investicí do PZ především 
pořízení nového majetku. Použitý výrobek lze považovat za 
investici do PZ pouze v případě, pokud účastník programu 
doloží znalecký posudek, že výrobek je schopen trvalého 
provozu bez závažných funkčních poruch po dobu minimálně 
5 let od konce roku, v němž byla dotace čerpána.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Místo realizace v okresech :

Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná a Ostrava 
– město v regionu NUTS 2 – Moravskoslezsko

Chomutov, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, 
Litoměřice, Sokolov v regionu NUTS 2 - Severozápad 

»
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Český Krumlov a Tachov  v regionu NUTS 2 – Jihozápad

Třebíč, Hodonín, Vyškov a Znojmo  v 
regionu NUTS 2 – Jihovýchod 

Jeseník, Přerov,  Šumperk v regionu  
NUTS 2 – Střední Morava

Rakovník v regionu NUTS 2 – Střední Čechy

Svitavy v regionu NUTS 2 – Severovýchod 

OKEČ podniku 15, 17 – 37, minimální 
tvorba 15 nových pracovních míst.

Podpora (typ, max., min): 
tvorba nových pracovních míst –  300 – 400 tis. Kč 
na 1 nově vytvořené pracovní místo, max. do výše 
50% celkových uznatelných nákladů (dle regionu). 

Datum výzvy/uzávěrky: 
31. ledna 2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz  

Státní program podpory cestovního 
ruchu (2004 –2007)

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Název opatření: 
Podpora budování doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
vybudování, oprava a rekonstrukce cyklostezek 
v rámci sportovně-rekreačních aktivit;

rekonstrukce a vybudování parkoviště a odpočívárny 
pro cykloturistiku; infrastruktury pro rekreační a 
sportovní plavby, tenisového hřiště či víceúčelového 
nezastřešeného hřiště pro míčové sporty u ubytovacího 
zařízení cestovního ruchu (mimo fotbalové hřiště); 
bazénu a koupaliště, jezdecké stáje a jízdárny,

»

»

»

»

»

»
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vybudování technického zasněžování; pořízení 
techniky na úpravu sjezdových a běžeckých tratí; 
pořízení odbavovacího systému u lyžařských 
vleků; rekonstrukce a vybudování lyžařských 
vleků, večerního osvětlení lyžařských tratí;

vybudování infrastruktury pro adrenalinové sporty 

rekonstrukce a vybudování dalších zařízení 
sloužících rozvoji cestovního ruchu .

Podpora (typ, max, min): 
max. 50%

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Zásady poskytování dotací pro rok 
2006 – dotace pro potravináře

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo zemědělství

Název opatření: 
Program 13 – Podpora zpracování zemědělských produktů

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení,

zavádění nových technologií,zlepšení a racionalizace 
postupů zpracování zemědělských produktů,

zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí,

zavádění technologií souvisejících s 
dohledatelností potravinářských výrobků.

Podpora (typ, max, min): 
max. 40% nákladů projektu, max. 10 mil. Kč na projekt

Datum uzávěrky: 
28.2.2006

»

»

»

»
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»
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Bližší informace: 
www.mze.cz

Program odborného růstu 
pracovníků – GS PROFESE

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název opatření: 
Opatření 4.2. Specifické vzdělávání

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
příprava vzdělávacích a školicích aktivit včetně 
případné přípravy studijních materiálu či

pomůcek přímo se vztahujících k dané vzdělávací 
aktivitě. Realizace vzdělávacích a školicích aktivit 
zaměřených na specifické školení zaměstnanců. 

Poznámka: Specifickým vzděláváním se rozumí 
teoretická a praktická výuka, přímo uplatnitelná 
na současné nebo budoucí pozici zaměstnanců v 
podnikatelském subjektu, který je příjemcem veřejné 
podpory. Využitelnost dovedností a kvalifikací získaných 
v rámci tohoto vzdělávání je u jiných podnikatelských 
subjektu či v jiných pracovních oblastech velmi snížená. 
Výstupní certifikáty takového školení mají zpravidla 
podnikovou nebo odvětvovou platnost. Nelze tedy 
podpořit školení, která jsou povinná ze zákona či 
jiných právních předpisu a taková, která vedou k 
získání oprávnění k výkonu dané pracovní činnosti.

Podpora (typ, max, min): 
max. 45% nákladů projektu, max. 3 mil. Kč

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mpo.cz

www.czechinvest.cz

»
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4.2. Připravované | 2006

V současné době nejsou známy informace o nově 
připravovaných programech pro podnikatele pro 
rok 2006 s celorepublikovým rozsahem. Očekává se 
vyhlášení programů ROZVOJ a INOVACE v rámci OPPP. 
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5. Dotační programy 
pro rozvoj lidských 
zdrojů

5.1. Dotační programy a 
příležitosti | celorepublikové

5.1. Aktuální | leden 2006

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)

Název grantového schématu: 
Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí

Název opatření 
Priorita 2. Sociální integrace a rovnost příležitostí

 Podopatření (pokud existuje): 
2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva 
ohrožených sociální exkluzí

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stručný cíl a zaměření programu:
Vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání 
a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění 
příslušníků skupin ohrožených sociální exkluzí

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
vzdělávání

vytváření pracovních míst

podpůrné činnosti k odstranění bariér k 
přístupu ke vzdělání a zaměstnání

speciální poradenské služby

(podrobnější popis viz Dodatek OP RLZ)

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Projekt bude obsahovat aktivity zahrnující poradenské 
služby zaměřené na jednotlivé cílové skupiny.

»

»

»

»

»
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Projekt bude zaměřen na specifickou cílovou 
skupinu osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 
sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé 
nezaměstnanosti způsobené vyšším věkem 
(osoby nad 50 let) a nízkou úrovní kvalifikace.

Míra doprovodných a podpůrných opatření 
v rámci předkládaného projektu.

Projekty zaměřené na podporu pracovních míst

Specifické přílohy: 
Analýza cílových skupin

Podpora (typ, maxi, min):
6.200.000 Kč, 930 000,- Kč

Datum výzvy/uzávěrky:
3.1. 2006/ 17.3. 2006 do 12:00 hod.

Bližší informace: 
www.esfcr.cz

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)

Název grantového schématu: 
Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb

Název opatření: 
Priorita 2. Sociální integrace a rovnost příležitostí

Podopatření (pokud existuje): 
2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb

Vyhlašovatel: 
NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (NROS)

Stručný cíl a zaměření programu:
Vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělávání, 
zaměstnání a dalšímu společenskému a 
pracovnímu uplatnění příslušníků skupin 

»

»

»

»
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ohrožených sociálním vyloučením.

Posílení kapacity a kvality subjektů zabývajících se 
programy pro společenskou integraci osob sociálně 
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením.

Rozšíření nabídky a dostupnosti sociálních služeb 
podle potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením 
a podle požadavků jednotlivých regionů.

Vzdělávání v oblasti transformace residenčních služeb 
a rozšíření kapacity terénních služeb se zaměřením na 
snížení sociálního vyloučení ve vztahu k trhu práce.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených 
na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb;

Rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů 
a vzdělavatelů z řad NNO užívání moderních 
metod sociální práce a sociálních služeb;

Rozvoj a realizace poradenských služeb s dopadem na 
sociální začlenění ohrožených skupin na trh práce;

Zajištění odborného vzdělávání a celoživotního 
učení pracovníků NNO poskytujících sociální 
služby s dopadem na trh práce;

Zajištění speciálních služeb skupinám 
ohroženým sociální exkluzí;

Vzdělávání k posílení kapacit a rozvoji lidských 
zdrojů v NNO poskytujících sociální služby 
znevýhodněným skupinám osob a skupinám 
osob ohrožených sociální exkluzí.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Partnerství se subjekty veřejné správy

Kapacita organizace

Specifické přílohy: 
Prohlášení o partnerství, má-li NNO partnera;

Finanční výkazy nebo výroční zpráva za poslední 
rok, za který je zpracována účetní závěrka, v případě 
nově založených NNO stačí doklad o přidělení IČO.

Podpora (typ, maxi, min):
650 000 Kč/150 000 Kč

»
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Datum výzvy/uzávěrky: 
1.11.2005/ 31.1.2006 do 16.00

Bližší informace: 
www.nros.cz, www.esfcr.cz

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)

Název grantového schématu: 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů - 3.2 
Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Název opatření: 
Priorita programu: 3 Rozvoj celoživotního učení

Podopatření (pokud existuje): 
3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Vyhlašovatel: 
MŠMT

Program podpory A – Zkvalitňování 
vzdělávání na vysokých školách

Stručný cíl a zaměření programu:
Zlepšení kvalitativního vývoje akreditovaných studijních 
programů po obsahové i formální stránce; nezbytné je 
proškolení cílové skupiny do konce trvání projektu.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
prohloubení vnitřní diferenciace a zejména kvalitativního 
rozvoje bakalářských, magisterských a doktorských 
studijních programů, modulové uspořádání studijních 
programů (včetně kreditového systému) a realizace 
těchto inovovaných studijních programů;

spolupráce škol s organizacemi zaměstnavatelů 
a odbornými pracovišti zabývajícími se 
vzděláváním na vysokých školách při přípravě a 
realizaci inovovaných studijních programů.

»
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Program podpory B – Rozvoj 
učitelských studijních programů

Stručný cíl a zaměření programu:
Projekty zaměřené na počáteční a další vzdělávání učitelů.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
zkvalitnění a realizace studijních programů 
učitelů počátečního a dalšího vzdělávání;

zkvalitnění a realizace programů pedagogické 
způsobilosti pro absolventy vysokoškolských 
programů nepedagogického zaměření.

Program podpory C – Rozvoj dalšího 
vzdělávání na vysokých školách

Stručný cíl a zaměření programu:
Rozšíření a zkvalitnění nabídky kurzů dalšího 
vzdělávání určených široké veřejnosti- ve spolupráci s 
organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti 
zabývajícími se vzděláváním na vysokých školách.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
zkvalitnění a realizace rozšířené nabídky 
dalšího vzdělávání na vysokých školách.

Program podpory D – Rozvoj lidských 
zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

Stručný cíl a zaměření programu:
tvorba a realizace programů dalšího vzdělávání 
pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Projekty zaměřené na další vzdělávání v oblastech 
věcného a finančního řízení, inovačního podnikání 
a podnikání ve výzkumu, šíření výsledků výzkumu a 
vývoje do praxe, transferu technologií a osvojování 
si znalostí o ochraně duševního vlastnictví.

»
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Specifické podmínky (pokud jsou): 
partnerství, přiměřenost výše finančních požadavků 
ve vztahu k cílům a obsahu projektu

Podpora (typ, maxi, min):
10.000.000,- Kč/ 500.000,- Kč

Datum výzvy/uzávěrky:
21.12. 2005/ 20. 2. 2006 ve 12.00 hod.

Bližší informace: 
www.esfcr.cz, www.msmt.cz

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)

Název grantového schématu: 
Program odborného rustu pracovníku - PROFESE

Název opatření: 
Priorita 4: Adaptabilita a podnikání

Podopatření (pokud existuje): 
4.2: Specifické vzdelávání

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních vecí, CzechInvest

Stručný cíl a zaměření programu:
Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovní síly v 
sektorech podnikání a služeb a zvyšování povědomí 
o horizontálním tématu udržitelného rozvoje.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
příprava vzdělávacích a školících aktivit včetně 
případné přípravy studijních materiálů či pomůcek 
přímo se vztahujících k dané vzdělávací aktivitě.

Specifické podmínky (pokud jsou): 
zkušenosti žadatele s podobnými 
projekty z pohledu realizace;

schopnost žadatele dosáhnout stanoveného 
cíle, kvalitně realizovat projekt;

zaměření a rozsah / komplexnost 
projektu a jeho připravenost;

vazba na jiné projekty financované 
ze strukturálních fondů;

finanční a nefinanční zdraví žadatele.

Specifické přílohy: 
V případě že si žadatel bude vzdělávací aktivity a 
školení připravovat a zajišťovat vlastními zaměstnanci, 
předloží prohlášení / doklad o předchozích zkušenostech 
podnikatelského subjektu s realizací takových 
aktivit a současně o zkušenostech pracovníků, kteří 
budou aktivitu připravovat či zajišťovat školení;

V případě, kdy školení bude zajišťovat externí vzdělávací 
instituce a žadatel již ví, o kterou instituci půjde, je 
požadována rámcová informace o vzdělávací instituci, 
jejích zkušenostech, odborném zaměření či reference;

Bude-li projekt zahrnovat školící aktivitu v zahraničí, 
předloží žadatel detailní odůvodnění, proč nelze 
realizovat danou vzdělávací aktivitu v České republice.

Podpora (typ, maxi, min):
3 000 000 Kc/ 80 000 Kc

Datum výzvy/uzávěrky:
29. 11. 2005/ 31. 1. 2006 ve 12.00 hod.

Bližší informace: 
www.esfcr.cz, www.czechinvest.org, www.mpo.cz.

»

»

»

»

»

»

»
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5.2. Připravované | 2006

Finanční mechanismus EHP/Norska
Výzva č. 2 bude vyhlášena počátkem dubna 2006

OPRLZ 
3.1 Opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských 
zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

Výzva č. 2 bude vyhlášena v lednu 2006 

Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů
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6. Dotační programy 
pro rozvoj měst, 
obcí a nestátních 
neziskových 
organizací 

6.1. Dotační programy a 
příležitosti | celorepublikové

6.1. Aktuální | leden 2006

Společný regionální operační 
program (SROP)

Název opatření: 
2.1 Rozvoj dopravy v regionech

Podopatření (pokud existuje): 
2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Stručný cíl a zaměření programu: 
Podpora silnic II. A III. třídy v majetku krajů

Specifické podmínky (pokud jsou): 
Žadatelem může být pouze kraj

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)

Název opatření: 
2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních 
služeb z řad nestátních neziskových organizací

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s NROP

Stručný cíl a zaměření programu: 
Vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělávání, 

zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu 
uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociální exkluzí; 
rozšíření nabídky a dostupnosti sociálních služeb

Podpora (typ, maxi, min): 
dotace 100 %  
min. 150 tis. – max. 650 tis. Kč

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.esfcr.cz

4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů 
a zaměstnanců na změny ek. a technol. 
podmínek, podpora konkurenceschopnosti

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ÚP

Stručný cíl a zaměření programu: 
Zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při 
zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání; 
zavádění nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 
rozšíření preventivních poradenských a informačních 
služeb; podpora těsnějších vazeb mezi institucemi 
– školami, krajskými úřady, obcemi apod.

Podpora (typ, maxi, min): 
dotace 100 % 

min. 620 tis. – max. 6,2 mil. Kč

Datum uzávěrky: 
6.1.2006

Bližší informace: 
www.esfcr.cz

»

»

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací
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Program Fondu malých projektů  
je kompaktní součástí Iniciativy 
Společenství INTERREG IIIA

Vyhlašovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj

Stručný cíl a zaměření programu: 
Získávání podpory na projekty neinvestičního charakteru 
s prokazatelným přeshraničním dopadem

Název opatření: 

Priorita G

Rozvoj hospodářství a kooperace podniků

Opatření G1 Zlepšení rozvojových příležitostí 
hospodářské sféry pro vytvoření přeshraničního 
hospodářského (ekonomického) prostoru 

Opatření G2 Zlepšení rozvojových možností 
cestovního ruchu pro vytvoření přeshraničního 
turistického a rekreačního prostoru

Priorita H

Infrastruktura

Opatření H1 Zlepšení dopravní infrastruktury pro 
zvýšení přeshraniční dosažitelnosti, přístupnosti.

Opatření H 2 Zlepšení ostatní infrastruktury 
pro podporu rozvoje pohraničí.

Priorita I 

Rozvoj území a životního prostředí

Opatření  I 1  Snižování zátěže životního prostředí 
a ekologických rizik s cílem podpory trvale 
udržitelného, ekologického rozvoje pohraničí

Opatření I 2 Dlouhodobé zajištění trvale udržitelných 
forem přeshraničního venkovského rozvoje pohraničí

Priorita J

Lidské zdroje a sítě

Opatření J 1 Zlepšení školního a profesního vzdělávání 
a kvalifikace pro přeshraničí rozvoj lidských zdrojů

Opatření J 2 Zlepšení přeshraniční kooperace v 
sociální a kulturní oblasti na podporu identifikace  
obyvatelstva se svým společným životním prostorem

Opatření J 3 Podpora přeshraniční komunikace 
a kooperace s cílem trvalé spolupráce

Opatření J 4 Rozvoj přeshraniční spolupráce 
pro snížení bezpečnostních deficitů a právních 
problémů,souvisejících s pohraniční polohou 

Podpora (typ, maxi, min): 
minimální částka:    € 1 000,-

maximální částka:    € 7 500,-

Výše podpory nesmí přesáhnout 75% 
celkových způsobilých výdajů projektu.

Datum uzávěrky: 
25.1.2006

Operační program průmysl 
a podnikání (OPPP)

Název opatření: 
Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Stručný cíl a zaměření programu: 
Investiční podpora na výstavbu, rekonstrukci a vybavení 
oborového školícího střediska pro potřeby firem

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
Rekonstrukci nevyužívaného objektu v majetku města, 
jednání s firmami a vzdělávacími subjekty – využití objektu 
pro školení, technická zařízení, školící pomůcky a programy

Podpora (typ, maxi, min): 
dotace 75% celkových uznatelných nákladů 
min. 300 tis. - max. 30 mil. Kč

Datum uzávěrky: 
Průběžně

Bližší informace: 
www.mpo.cz; www.czechinvest.cz

Program obnovy venkova (POV) 
– Podpora regionálního rozvoje

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Název opatření: 
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Stručný cíl a zaměření programu: 
Radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, 
kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální 
péče,  obytné budovy, hasičské zbrojnice, požární 
nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách 
hromadné dopravy, drobná architektura, ostatní 

Podpora (typ, maxi, min): 
50 %; 60% u obnovy objektů zapsaných v Ústředním 
seznamu nemovitých kulturních památek; u obcí s méně 
než 500 obyvateli a akcí o celkových nákladech do 200 
tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce  

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací
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Program obnovy venkova (POV) 
– Podpora regionálního rozvoje

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Název opatření: 
Komplexní úprava veřejných prostranství

Podpora (typ, maxi, min): 
30 %; 50% u o vesnických památkových rezervací a zón; u 
obcí s méně než 500 obyvateli a akcí o celkových nákladech 
do 200 tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce  

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Program obnovy venkova (POV)  
– Podpora regionálního rozvoje

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Název opatření: 
Obnova a zřizování veřejné zeleně

Podpora (typ, maxi, min): 
50% nákladů akce v běžném roce; u obcí s méně než 
500 obyvateli a akcí o celkových nákladech do 200 tis. 
Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce  

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Program obnovy venkova (POV) 
– Podpora regionálního rozvoje

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Název opatření: 
Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a 
pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení

Podpora (typ, maxi, min): 
30% nákladů akce v běžném roce, max. 500 tis. Kč; u obcí 
s méně než 500 obyvateli a akcí o celkových nákladech do 
200 tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce

Datum uzávěrky: 
31.1. 2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Regionální program podpory 
rozvoje severozápadních Čech a 
Moravskoslezského regionu

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Název opatření: 
Investiční příprava průmyslových ploch a objektů 
pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých 
a nevyužívaných průmyslových areálů

Stručný cíl a zaměření programu: 
zprovoznění dočasně nevyužívaných průmyslových ploch 
a případně dalších ploch vhodných pro podnikání,

výstavbu, rozšíření či rekonstrukci dopravní a technické 
infrastruktury na  průmyslových plochách nebo 
plochách vhodných pro podnikání, bezprostředně na 
tyto plochy navazující, ale nutných pro jejich provoz,

»

»

rekonstrukci dočasně nevyužívaných objektů vhodných 
pro podnikání a jejich napojení na infrastrukturu (silnice, 
napojení na kanalizaci, vodovod, elektrické vedení apod.).

Podpora (typ, maxi, min): 
až do výše 70 % 

Datum uzávěrky: 
31.1. 2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Regionální program podpory 
rozvoje severozápadních Čech a 
Moravskoslezského regionu

Název opatření: 
Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
vybudování, opravy a rekonstrukci cyklostezek 
v rámci sportovně – rekreačních aktivit

rekonstrukci a vybudování parkovišť a odpočívadel pro 
cykloturistiku, ubytovacích zařízení sloužících pro rozvoj 
cestovního ruchu, sportovních areálů, víceúčelových hřišť 
pro míčové sporty, tenisových hřišť, hřišť pro ostatní 
sporty významné pro rozvoj cestovního ruchu, parkovišť 
a obslužných zařízení u sportovních a  rekreačních 
zařízení, infrastruktury pro rekreační a sportovní plavbu 
(vodácké kempy, tábořiště, přístaviště), bazénů, koupališť 
včetně parkovišť a obslužných zařízení, lyžařských 
vleků a lanovek, turistického orientačního značení, 
zřizování informačních turistických center, vybavení 
a rozvoj informačního systému turistických cílů,

rekonstrukci kulturních a společenských zařízení 
významných pro rozvoj cestovního ruchu včetně parkovišť,

rekonstrukci a vybudování parkovišť pro potřeby 
návštěvníků památkových rezervací a  zón,

rekonstrukci památkově chráněných 
objektů v majetku města/obce.

»

»

»

»

»
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Název opatření: 
Příprava projektů pro programy EU vyhlášené v 
letech 2007 až 2013 v rámci strukturálních intervencí 
(operační programy, iniciativy Společenství)

Stručný cíl a zaměření programu: 
Podporovány budou projekty zaměřené na komplexní 
přípravu projektové dokumentace pro projektové 
záměry, které budou následně předloženy do SROP za 
účelem spolufinancování ze strukturálních fondů EU.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
zpracování dokumentace podrobně popisující předmět, 
dopracování nezbytných analýz a průzkumů dokládajících 
potřebnost realizace projektu a dopracování logického 
rámce, zpracování projektové dokumentace včetně 
rozpočtu, popř. dokumentace k hodnocení vlivu na 
životní prostředí (EIA), k územnímu řízení nebo ke 
stavebnímu řízení při sloučeném řízení, apod.

Podpora (typ, maxi, min): 
až do výše 70 % 

Datum uzávěrky: 
1.čtvrtletí 2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Financování  přípravy projektů 
pro revitalizaci regionu NUTS 2 
Severozápad a Moravskoslezsko

Stručný cíl a zaměření programu: 
Bude podporována příprava pilotních projektů a akcí pro 
revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko 
zaměřená na následující rozvojové oblasti:

Hospodářství a zaměstnanost

Životní prostředí

Lidské zdroje

»

»

»

Podpora (typ, maxi, min): 
až do výše 70 % 

Datum uzávěrky: 
1.čtvrtletí 2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Regionálního programu podpory 
obnovy a výstavby technické 
infrastruktury v bývalých vojenských 
újezdech Ralsko a Mladá

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Název opatření: 
Výstavba nebo obnova technické infrastruktury

Stručný cíl a zaměření programu: 
vodovod, kanalizace, plynovod, místní komunikace, 
veřejné osvětlení, orientační a informační systém

Podpora (typ, maxi, min): 
85 % celkových rozpočtových nákladů akce.

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Podpora výstavby nájemních bytů

Název opatření: 
Podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví 
obcí určených pro příjmově vymezené osoby.

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora (typ, maxi, min): 
360 000 – 550 000 Kč na jeden byt (poskytuje 
se dle stupně energetické náročnosti)

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Podpora výstavby podporovaných bytů  

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Stručný cíl a zaměření programu: 
Cílem podprogramu je podpora výstavby podporovaných 
nájemních bytů ve vlastnictví obcí nebo dobrovolného 
svazku obcí pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu 
k bydlení z důvodů, z nichž vyplývají jejich zvláštní potřeby 
v této oblasti (dále jen „cílová skupina“). Těmito důvody 
mohou být např. zdravotní stav či věk a z něj plynoucí 
zdravotní a sociální důsledky, nepříznivé životní okolnosti, 
které znemožňují znevýhodněným osobám zajistit si 
adekvátní bydlení a ohrožují je sociálním vyloučením.

Datum uzávěrky: 
31.1. 2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací
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Podpora oprav domovních 
olověných rozvodů

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Stručný cíl a zaměření programu: 
snížit koncentraci olova v pitné vodě; dosáhnout 
limitní koncentrace 10 µg/l olova v litru pitné

vody u spotřebitele v objektech, na 
něž byla poskytnuta dotace,

stimulovat vlastníky bytových domů, rodinných 
domů a bytů ve vlastnictví podle zvláštního

právního předpisu k provedení výměny 
olověných domovních rozvodů,

splnit závazky vyplývající z povinnosti České 
republiky zajistit implementaci právních předpisů

Evropských společenství v oblasti životního prostředí, 
které se týkají obsahu olova v pitné vodě

Podpora (typ, maxi, min): 
Neinvestiční, 40% skutečných nákladů, 
max. 20 tis. na jeden byt 

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Regenerace panelových sídlišť

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Stručný cíl a zaměření programu: 
Opravy vad a poruch bytových domů, závažná statická 
porucha nosných konstrukcí: základů, nosných stěn, 
schodišť, balkónů (s možným nárůstem plochy max. 40 %) a 
jejich výměny, lodžií, teras, stropních a střešních konstrukcí

»

»

»

»

»
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Podpora (typ, maxi, min): 
45%, max. 45 tis. Kč na byt

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Podpora výstavby technické infrastruktury 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Stručný cíl a zaměření programu: 
Vybudování komunikace a ze sítí technického vybavení 
pouze vodovodu a kanalizace, které nemůže hradit 
provozovatel sítí. Dotace je poskytována pouze na místní 
komunikace III. a nebo IV. třídy včetně jejich součástí a 
nebo účelové komunikace a na místní vedení 2. a nebo 
3. kategorie rozvodné vodovodní a stokové sítě.

Podpora (typ, maxi, min): 
Max. 80 tis. Kč na jeden plánovaný byt

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Státní program podpory cestovního 
ruchu (2004 –2007)

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Název opatření: 
Podpora rozvoje lázeňství

Stručný cíl a zaměření programu: 
Rekonstrukce a vybudování lázeňské 
infrastruktury v majetku měst nebo obcí.

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
rekonstrukce a vybudování místní komunikace, 
chodníku,  veřejného osvětlení, parkoviště, 
balneoprovozu, bazénu, kolonád a pitných 
pavilonů,  sportovně-rekreačního zařízení sloužícího 
aktivitám účastníků cestovního ruchu, turistického 
informačního střediska, kulturního zařízení apod.

úpravy a výsadba veřejné zeleně, rekonstrukce 
a vybudování závlahového systému, pořízení 
strojů a zařízení na údržbu zeleně apod.

rekonstrukce lázeňské léčebny, hromadného 
ubytovacího zařízení, kulturního zařízení

úprava pramenů minerálních vod

Podpora budování doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu pro 
sportovně-rekreační aktivity

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit): 
vybudování, oprava a rekonstrukce cyklostezek 
v rámci sportovně-rekreačních aktivit;

rekonstrukce a vybudování parkoviště a odpočívárny 
pro cykloturistiku; infrastruktury pro rekreační a 
sportovní plavby, tenisového hřiště či víceúčelového 
nezastřešeného hřiště pro míčové sporty u ubytovacího 
zařízení cestovního ruchu (mimo fotbalové hřiště); 
bazénu a koupaliště, jezdecké stáje a jízdárny,

»

»

»

»

»

»
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vybudování technického zasněžování; pořízení 
techniky na úpravu sjezdových a běžeckých tratí; 
pořízení odbavovacího systému u lyžařských 
vleků; rekonstrukce a vybudování lyžařských 
vleků, večerního osvětlení lyžařských tratí;

vybudování infrastruktury pro adrenalinové sporty 

rekonstrukce a vybudování dalších zařízení 
sloužících rozvoji cestovního ruchu 

Podpora (typ, maxi, min): 
max. 50%

Datum uzávěrky: 
31.1.2006

Bližší informace: 
www.mmr.cz

Nadace Duhová energie 
„Oranžová hřiště“

Vyhlašovatel: 
ČEZ, a.s.

Stručný cíl a zaměření programu: 
Projekt Oranžová hřiště je pokračováním projektu Duhová 
hřiště, který nadace podporuje od roku 2003. Podstatou 
projektu je podpora výstavby dětských a sportovních hřišť.

Podpora (typ, maxi, min): 
až 100% dotace

Datum uzávěrky: 
30.1.2006

Bližší informace: 
www.cez.cz

»

»

»

Podpora lokálních kulturních 
tradic v roce 2006           

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo kultury ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Program je zaměřen na podporu takových kulturních 
aktivit, které jsou spojeny s významným výročím 
města či obce, s významným výročím kulturně-
historické události a s významným výročím 
význačné osobnosti působící v oblasti kultury).

Podpora (typ, maxi, min): 
až 70% dotace

Datum uzávěrky: 
30.9.2006

Bližší informace: 
www.mk.cz

Podpora zahraničních kontaktů 
v oblasti neprofesionálních 
uměleckých aktivit v roce 2006

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo kultury ČR

Stručný cíl a zaměření programu: 
Aktivity zaměřené na podporu 
zahraničních kontaktů v oblasti 

amatérského divadla všech druhů, včetně dětského, 

tanečního umění  všech druhů s výjimkou folkloru,

dechových, symfonických a komorních orchestrů, 

dětských a dospělých folklorních souborů, 

dětských a dospělých pěveckých sborů,

»

»

»

»

»

Charakter projektů : 
Projekty musí být zaměřeny na účast na prestižních 
(na nichž má z národního a kulturního hlediska zájem 
ministerstvo) zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách 
(pouze účast skupin, vybraných z celostátního řízení).

Podpora (typ, maxi, min): 
až 70% dotace

Datum uzávěrky: 
30.4.2006

Bližší informace: 
www.mk.cz
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6.2. Připravované | 2006

Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OPRLZ)

Název opatření: 
2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva 
ohrožených sociální exkluzí

Stručný cíl a zaměření programu: 
Oblast zaměstnanosti (dlouhodobá nezaměstnanost), 
oblast sociálních služeb (systémové aktivity, vzdělávací 
programy); vzdělávání, podpůrné činnosti k odstranění 
bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání 

Podpora (typ, maxi, min): 
dotace 100 % , min. 930 tis. - 6,2 mil. Kč 

Bližší informace: 
www.esfcr.cz

Operační program Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství (OPRVMZ)

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo zemědělství

Podopatření: 

1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora 
mladým začínajícícím zemědělcům, investiční záměry:

racionalizace a přestavba stávajících zařízení 
v chovu skotu, prasat, ovcí a koz

racionalizace a přestavba stávajících 
zařízení v chovu nosnic

zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy

investice na rekonstrukce a technologie 
na skladování ovoce a zeleniny

»

»

»

»

1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností

1.3.4  Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti 
zemědělských vodních zdrojů 

2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit 
a aktivit blízkých zemědělství

2.3.    Rybářství

Datum uzávěrky: 
27. 1. 2006

Bližší informace: 
www.mze.cz

Podopatření: 
�.�.  Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

�.�.  Lesní hospodářství (kromě podopatření �.�.4.)

�.�.�.  Obnova potenciálu a  zachování zemědělské krajiny

�.�.4.  Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), 
investiční záměr c) Osvojování schopností

Datum uzávěrky: 
31. 3. 2006

Bližší informace: 
www.mze.cz

Státní fond životního prostředí 
České republiky

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo životního prostředí

1.  Oblast ochrany vod

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci 
opatření v rámci následujících programů:

�.�. Program  - Střední zdroje

�.�.  Program - Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních 
vod, nebo opatření u zdrojů znečištění na území 
národních parků (NP) a chráněných krajinných 
oblastí (CHKO) a jejich ochranných pásem

�.4. Program – Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce 
stávajících obecních čistíren odpadních vod

�.5. Program - Rozšíření kanalizačních systémů

2. Oblast ochrany ovzduší

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci 
opatření v rámci těchto programů:

�.�. Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší 
u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných 
za účelem veřejně prospěšných činností

�.�.  Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu 
legislativních požadavků zákona   o ochraně ovzduší

�.5. Program snížení emisí těkavých organických sloučenin 

�.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země

�.7.�.  Územní program snižování emisí a imisí 
znečišťujících látek do ovzduší

�.7.�.  Program realizace územních programů snižování 
emisí  a imisí znečišťujících látek

�.�.  Program posuzování ekologických opatření vedoucích 
k významnému snížení skleníkových plynů

3.  Program péče o přírodní prostředí, 
ochrana a využívání přírodních zdrojů 

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci 
opatření v rámci následujícího programu:

�.�.  Program péče o přírodní prostředí

�.�.  Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny

�.�.�.  Program na zpracování krajských koncepcí 
ochrany přírody a krajiny

�.�.�.  Program na vytvoření plánů opatření nutných ke 
zlepšení životního prostředí  v obcích na území 
národních  parků a jejich ochranných pásem

4.  Nakládání s odpady

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci 
opatření v rámci následujících programů:

4.�. Program podpory sanací a rekultivací starých skládek
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4.�.  Program na podporu využití odpadů 

4.�.  Program na podporu zpracování Plánů 
odpadového hospodářství krajů

4.4.  Program na podporu nakládání s autovraky

5. Technologie a výroba

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci 
opatření v rámci následujících programů:

5.�.  Program nejlepších dostupných technik (BAT)

5.�.  Program zavádění systému řízení podniků a 
auditů z hlediska životního prostředí 

8. Program podpory environmentálního 
vzdělávání a osvěty  
�.�.  Program neinvestiční podpory 

environmentálního vzdělávání a osvěty

�.�. Program investiční podpory environmentálního 
vzdělávání a osvěty

Podpora (typ, maxi, min): 
Pro každé opatření , podopatření platí specifická výše 
podpory, odvíjející se od charakteru žadatele.

Datum vyhlášení: 
Zatím je příjem žádostí pozastaven z 
důvodu velkého převisu žádostí.

Bližší informace: 
www.sfzp.cz
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