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Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2017
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Druh výzvy

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy

MSP, veřejná výzkumná instituce, VŠ a ostatní instituce terciárního vzdělávání

Kontinuální
(jednokolová)

XII.15

od 4.1.2016
do 31.12.2017

MSP

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 5/2018

PO 1 - SC 1.1 - Inovace - ITI Olomouc (1. Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová
MSP, VP
výzva)
inovace.

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 5/2018

PO 1 - SC 1.1 - Inovace - ITI Hradec Pardubice (2. výzva)

Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová
MSP, VP
inovace.

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 5/2018

PO 1 - SC 1.1 - Inovace - ITI Plzeň
(3. výzva)

Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová
MSP, VP
inovace.

Kontinuální
(jednokolová)

X.17

od 11/2017
do 10/2018

PO 1 - SC 1.1 - Inovace (4. výzva)

Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová
Malé, střední nebo velké podniky.
inovace.

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 7/2017
do 10/2017

PO 1 - SC 1.1 - Potenciál (4. výzva)

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Malé, střední nebo velké podniky.

Kolová
(jednokolová)

VII.17

od 8/2017
do 10/2017

PO 1 - SC 1.1 - Potenciál - ITI Hradec
Králové - Pardubice (1. výzva)

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

MSP, VP

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 5/2018

PO 1 - SC 1.1 - Potenciál - ITI Plzeň
(3. výzva)

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

MSP, VP

Kontinuální
(jednokolová)

X.17

od 11/2017
do 10/2018

PO 1 - SC 1.1 - Potenciál - ITI Olomouc
(2. výzva)

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

MSP, VP

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 6/2018

PO 1 - SC 1.1 - Aplikace (4. výzva)

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Malé, střední nebo velké podniky, výzkumné organizace.

Kolová
(jednokolová)

VII.17

od 7/2017
do 11/2017

PO 1 - SC 1.1 - Aplikace - ITI Hradec
Králové - Pardubice (1. výzva)

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

MSP, VP

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 5/2018

VI.17

od 6/2017
do 5/2018

Prioritní osa/ specifický cíl / program
podpory / opatření

Podporované aktivity
Projekt na ochranu práv průmylsového vlastnictví - vynálezů/patentů, ochranných známek,
užitných vzorů, průmyslových vzorů.

PO 1 - SC 1.1 - Inovace (2. výzva)

PO 1 - SC 1.1 - Inovace - ITI Olomouc (1. Projekt na ochranu práv průmylsového vlastnictví - vynálezů/patentů, ochranných známek,
výzva)
užitných vzorů, průmyslových vzorů.

Příjemci

Příjem
předběžných
žádostí

Příjem plných
žádostí

PO 1 - SC 1.1 - Aplikace - ITI Olomouc
(2. výzva)

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

MSP, VP

Kontinuální
(jednokolová)

PO 1 - SC 1.1 - Aplikace - ITI Plzeň
(3. výzva)

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

MSP, VP

Kontinuální
(jednokolová)

XII.17

od 12/2017
do 12/2018

PO 1 - SC 1.2 - Partnerství znalostního
transferu (3. výzva)

Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem
transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

MSP, výzkumné organizace

Kolová
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 9/2017

PO 1 - SC 1.2 - Spolupráce - ITI Plzeň
(1. výzva)

1) Klastry: Kolektivní výzkum
2) Klastry: Sdílená infrastruktura
3) Klastry: Internacionalizace
4) Klastry: Rozvoj klastru

MSP

Kontinuální
(jednokolová)

XII.17

od 1/2018
do 12/2018

MSP

Kontinuální
(jednokolová)

IX.17

od 9/2017
do 9/2018

MSP

Kolová
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 10/2017

MSP, VP

Kolová
(jednokolová)

II.17

1.3.2017 1.6.2017

PO 1 - SC 1.2 - Spolupráce - ITI Ostrava
(1. výzva)

PO 1 - SC 1.2 - Spolupráce (4. výzva)

Podpora rozvoje národních TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve
VaVa I v technologických v oblastech významných pro podnikatelskou sféru, podporovány
jsou koordinační činnosti TP.

PO 1 - SC 1.2 - Spolupráce:
Technologické platformy (2. výzva)
PO 1 - SC 1.2 - Proof of concept
výzva)

(1. Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před
jejich možným uplatněním v praxi.

PO 1 - SC 1.2 - Proof of concept potenciálně synergická výzva
PO 1 - SC 1.2 - Inovační vouchery
výzva)

1) Klastry: Kolektivní výzkum
2) Klastry: Sdílená infrastruktura
3) Klastry: Internacionalizace
4) Klastry: Rozvoj klastru
1) Klastry: Kolektivní výzkum
2) Klastry: Sdílená infrastruktura
3) Klastry: Internacionalizace
4) Klastry: Rozvoj klastru

(2.

Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace.

Kolová
(jednokolová)

X.17

od 11/2017
do 4/2018

Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před
jejich možným uplatněním v praxi.

Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace.

Kolová
(jednokolová)

IV.19

od 5/2019
do 11/2019

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb.

MSP

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 7/2017
do 12/2017

Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, vysoké školy, municipality.

Kolová
(jednokolová)

VIII.17

od 8/2017
do 12/2017

Poskytování služeb inovačním podnikům.
Provozování inovační infrastruktury.
PO 1 - SC 1.2 - Služby infrastruktury (4.
Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro
výzva)
společné využívání technologií.
Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.
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Provozování inovační infrastruktury.
PO 1 - SC 1.2 - Služby infrastruktury - ITI
Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro
Olomouc (1. výzva)
společné využívání technologií.

Podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 5/2018

Provozování inovační infrastruktury.
PO 1 - SC 1.2 - Služby infrastruktury - ITI
Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro
Hradec-Pardubice (2. výzva)
společné využívání technologií.

Podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace

Kontinuální
(jednokolová)

VII.17

od 7/2017
do 7/2018

Provozování inovační infrastruktury.
PO 1 - SC 1.2 - Služby infrastruktury - ITI
Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro
Brno 3. výzva)
společné využívání technologií.

Podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace

Kontinuální
(jednokolová)

IX.17

od 9/2017
do 9/2018

Provozování inovační infrastruktury.
PO 1 - SC 1.2 - Služby infrastruktury - ITI
Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro
Ostrava 3. výzva)
společné využívání technologií.

Podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace

Kontinuální
(jednokolová)

IX.17

od 9/2017
do 9/2018

PO 2 - SC 2.1 - Technologie (6. výzva)

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení (podnikatelské záměry
začínajících mikropodniků ve vymezených CZ NACE).

Mikropodniky a malé podniky - začínající podnikatelé

Kontinuální
(jednokolová)

X.17

od 10/2017
do 10/2018

PO 2 - SC 2.1 - Technologie - ITI
Olomouc (1. výzva)

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení v rámci podporovaných
ekonomických činností podle CZ-NACE.

Mikropodniky a malé podniky.

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 5/2018

PO 2 - SC 2.1 - Technologie - ITI Ostrava Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení v rámci podporovaných
(1. výzva)
ekonomických činností podle CZ-NACE.

Mikropodniky a malé podniky.

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 5/2018

PO 2 - SC 2.1 - Expanze (1. výzva)

Malé a střední podniky

Kontinuální
(jednokolová)

IV.17

od 6/2017
do 3/2019

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské
PO 2 - SC 2.3 - Nemovitosti - ITI Olomouc
infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch,
(1. výzva)
rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů).

Malý a střední podnik

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 5/2018

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské
PO 2 - SC 2.3 - Nemovitosti - ITI Hradecinfrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch,
Pardubice (2. výzva)
rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů).

Malý a střední podnik

Kontinuální
(jednokolová)

X.17

od 10/2017
do 10/2018

PO 2 - SC 2.4 - Školící střediska - ITI
Olomouc (1. výzva)

Rekonstrukce a výstavba školicích středisek v MSP, vzdělávání zaměstnanců v MSP.

Malý a střední podnik

Kontinuální
(jednokolová)

01.062017

od 6/2017
do 5/2018

PO 2 - SC 2.4 - Školící střediska - ITI
Hradec-Pardubice (2. výzva)

Rekonstrukce a výstavba školicích středisek v MSP, vzdělávání zaměstnanců v MSP.

Malý a střední podnik

Kontinuální
(jednokolová)

VII.17

od 7/2017
do 7/2018

PO 2 - SC 2.4 - Školící střediska - ITI
Ostrava (2. výzva)

Rekonstrukce a výstavba školicích středisek v MSP, vzdělávání zaměstnanců v MSP.

Malý a střední podnik

Kontinuální
(jednokolová)

IX.17

od 9/2017
do 9/2018

PO 3 - SC 3.1 - Obnovitelné zdroje
energie (2. výzva)

Vybudování, rekontrukce MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavba a rekonstrukce
zdrojů tepla, kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

I.17

15.2.2017 15.7.2017

PO 3 - SC 3.1 - Obnovitelné zdroje
energie (3. výzva)

Vybudování, rekontrukce MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavba a rekonstrukce
zdrojů tepla, kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

IX.17

od 9/2017
do 1/2018

PO 3 - SC 3.2 - Úspory energie - úvěry
(1. výzva - FN)

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

Malý, střední nebo velký podnik

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 7/2017
do 7/2018

PO 3 - SC 3.2 - Úspory energie
(1. výzva - Energeticky efektivní budovy)

Podpora výstavby nových budov s vyšším energetickým standardem, podpora výstavby
nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám.

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

VI.17

od 7/2017
do 11/2017

PO 3 - SC 3.2 - Úspory energie
(2. výzva)

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

XI.16

od 12/2016
do 3/2018

PO 3 - SC 3.2 - Úspory energie
(3. výzva)

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

Malý, střední nebo velký podnik

Kontinuální
(jednokolová)

XII.17

od 4/2018
do 12/2018

Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení
PO 3 - SC 3.3 - Smart grids I (Distribuční technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v
Malý, střední nebo velký podnik
sítě - 2. výzva)
distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a
provozovatelem distribuční sítě.

Kolová
(jednokolová)

II.17

15.2.2017 31.7.2017

Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení
PO 3 - SC 3.3 - Smart grids I (Distribuční technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v
Malý, střední nebo velký podnik
sítě - 3. výzva)
distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a
provozovatelem distribuční sítě.

Kolová
(jednokolová)

IX.17

od 9/2017
do 1/2018

PO 3 - SC 3.4 - Nízkouhlíkové
technologie (2. výzva)

Zavádění nízkouhlíkové inovativní technologie.

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

I.17

1.3.2017 31.5.2017

PO 3 - SC 3.4 - Nízkouhlíkové
technologie (3. výzva - akumulace
energie)

Zavádění nízkouhlíkové inovativní technologie.

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

VI.17

od 7/2017
do 10/2017

PO 3 - SC 3.4 - Nízkouhlíkové
Zavádění nízkouhlíkové inovativní technologie.
technologie (3. výzva - druhotné suroviny)

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

VI.17

od 7/2017
do 11/2017

Realizace inovativních podnikatelských záměrů formou úvěru nebo záruk.
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PO 3 - SC 3.4 - Nízkouhlíkové
technologie (3. výzva - elektromobilita)

Zavádění nízkouhlíkové inovativní technologie.

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

VI.17

od 7/2017
do 9/2017

PO 3 - SC 3.4 - Nízkouhlíkové
technologie (3. výzva - vtláčení bioplynu)

Zavádění nízkouhlíkové inovativní technologie.

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

VI.17

od 7/2017
do 11/2017

PO3 - SC 3.5 - Úspory energie v SZT úvěry (1. výzva - FN)

Instalace a modernizace vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách
zásobování tepelnou energií.

Malý, střední nebo velký podnik

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 7/2017
do 7/2018

PO3 - SC 3.5 - Úspory energie v SZT Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace
úvěry (1. výzva - FVE pro vlastní spotřebu
energie pro vlastní spotřebu podniku.
včetně akumulace)

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 10/2017

PO3 - SC 3.5 - Úspory energie v SZT (2.
Rekontrukce a rozvoj v SZT, zvyšování účinnosti KVET.
výzva)

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

II.17

15.2.2017 30.10.2017

PO3 - SC 3.5 - Úspory energie v SZT - ITI
Rekontrukce a rozvoj v SZT, zvyšování účinnosti KVET.
Brno (1. výzva)

Malý, střední nebo velký podnik

Kontinuální
(jednokolová)

VI.17

od 6/2017
do 6/2018

PO 3 - SC 3.6 - Smart grids II (Přenosová Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a
síť - 2. výzva)
transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Velký podnik (provozovatel přenosové soustavy).

Kontinuální
(jednokolová)

XI.16

od 12/2016
do 1/2018

a) Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup
k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu
přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s,
PO 4 - SC 4.1 - Vysokorychlostní internet
MSP, VP - podnikatelé v elektronických komunikacích - registrovaní na Českém
b) Zřizování nových sítí umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s.
(1. výzva)
telekomunikačním úřadě.
c) Vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k
internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje (v kombinaci
s předchozími aktivitami).

Kolová
(jednokolová)

III.17

od 4/2017
do 9/2017

PO 4 - SC 4.1 - Vysokorychlostní internet
Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní internet.
(2. výzva)

MSP, VP - podnikatelé v elektronických komunikacích - registrovaní na Českém
telekomunikačním úřadě.

Kolová
(jednokolová)

XI.17

od 11/2017
do 4/2018

PO 4 - SC 4.2 - ICT a sdílené služby
(4. výzva)

Malý, střední nebo velký podnik

Kolová
(jednokolová)

IX.17

od 9/2017
do 1/2018

Druh výzvy

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy

Tvorba nových IS/ICT řešení.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa/ specifický cíl / program
podpory / opatření
PO 1 - SC 2 - Předaplikační výzkum

PO 1 - SC 2 - Předaplikační výzkum - ITI

Podporované aktivity

Příjemci

Příjem
předběžných
žádostí

Příjem plných
žádostí

Realizace výzkumných projektů v předaplikační fázi.

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí, další subjekty
provádějící výzkum.

kolová

Únor 17

od 2/2017
do 6/2017

Realizace výzkumných projektů v předaplikační fázi.

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí, další subjekty
provádějící výzkum.

kolová

Únor 17

od 2/2017
do 6/2017

PO 1 - SC 2 - Dlouhodobá mezisektorová Projekty dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových
spolupráce
partnerství (typu evropských kompetenčních center a kolokačních center).

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí, další subjekty
provádějící výzkum.

kolová

Červen 17

od 6/2017
do 10/2017

PO 1 - SC 2 - Dlouhodobá mezisektorová Projekty dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových
spolupráce - ITI
partnerství (typu evropských kompetenčních center a kolokačních center).

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí, další subjekty
provádějící výzkum.

kolová

Červen 17

od 6/2017
do 10/2017

průběžná

Listopad 17

od 11/2017
do 3/2018

kolová

Posun výzvy – ve
vazbě na řešení
problematiky veřejné
podpory

PO 1 - SC 1 - Teaming II

Dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro implementaci modernizace
(upgradu) center excelence zvyšující jejich vědecké schopnosti.

Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI

PO 2 - SC 3 - Celoživotní vzdělávání na
VŠ

Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání - zvyšování kvalifikace a odborných
kompetencí akademických pracovníků připravujících a realizujících kurzy celoživotního
vzdělávání, pořizování a tvorba relevantních pomůcek.

VŠ

PO 2 - SC 5 - Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků

Pobyty výzkumných pracovníků v zahraničních VO (v rámci i mimo EU).
Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v českých VO.
Podpora projektů MSCA.

Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI.

průběžná

Květen 17

od 5/2017
do 12/2017

PO 2 - SC 5 - Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků – MSCA - IF

Podpora projektů kladně hodnocených v Horizont 2020 - MSCA - Individual Fellowships,
které nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny a dostaly se na seznam no money Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI.
projektů.

průběžná

Květen 17

od 5/2017
do 11/2017

TC 9/IP 3 - SC 1 (Individuální projekty
systémové II.)

Spolupráce krajských center podpory školám s externími odborníky pro inkluzivní vzdělávání.
Společné ověřování, hodnocení a plánování dalšího postupu.
Metodická podpora pedagogických pracovníků.
Vzdělávací a informační aktivity směrem k pedagogickým pracovníkům škol a školských
zařízením.
OSS, OPŘO.
Posilování spolupráce zúčastněných aktérů při vzdělávání dětí, žáků-cizinců bez znalosti
českého jazyka a pilotní ověřování navrhovaných opatření na podporu vzdělávání dětí, žákůcizinců v mateřských a základních školách.
Vzdělávací, informační a komunikační kampaň k odborné a široké veřejnosti.
Metodické vedení při zpracování Krajských inkluzivních koncepcí.

průběžná

Duben 16

od 4/2016
do 6/2017
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TC 10/IP 1 - SC 5 (Individuální projekty
systémové II.)

Modernizace všeobecně vzdělávací složky a integrace klíčových kompetencí ve školních
vzdělávacích programech.
Modernizace základů odborného vzdělávání ve školních vzdělávacích programech.
Začlenění profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací do školních vzdělávacích
programů.

OSS, OPŘO.

průběžná

Duben 16

od 4/2016
do 6/2017

kolová

Červen 17

od 6/2017
do 9/2017

Formativní hodnocení.
Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol.
PO 3 - SC 1,2,3, 5 - Budování kapacit pro Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí.
rozvoj škol II
Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání.
Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka.
Kompetence pro demokratickou kulturu.

VŠ, PO, NNO, školy a školská zařízení, OPŘO.

PO 3 - SC 1 - Inkluzivní vzdělávání pro
KPSVL II.

Aktivity na podporu mateřských, základních i středních škol v oblasti zavádění a realizace
individuální integrace.

NNO, PO, školy zřizované organizačními složkami státu, školy a školská
zařízení.

průběžná

Říjen 16

od 10/2016
do 12/2017

PO 3 - SC 1 - Inkluzivní vzdělávání pro
SVL

Zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území SVL. Aktivity mohou obce a kraje zacílit na
přímou podporu mateřských, základních, středních škol a školských zařízení pro
zájmové vzdělávání v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Osvětové aktivity
směřované na veřejnost a vznik platforem a realizaci workshopů pro
jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

Obce, svazky a sdružení obcí, kraje včetně hl. m. Prahy.

průběžná

Červenec 17

od 7/2017
do 12/2018

PO 3 - IP 1 - SC 1, 2, IP 3 - SC 1 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony
pro MŠ a ZŠ I.

Šablony – MŠ/ZŠ (DVPP, podpora inkluzívního vzdělávání, podpora spolupráce a
vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů).

MŠ, ZŠ.

průběžná

Červen 16

od 6/2016
do 6/2017

PO 3 - SC 4, 5 - Výzva pro VOŠ

Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v oborech VOV s důrazem na tvorbu a
využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborného cizího jazyka;
zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu využití
otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou
odbornou oblast; modernizace metod hodnocení studentů VOŠ; inovace odborné praxe na VOŠ.
VOV; rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ; Analýza role VOV a návrh koncepce VOV ve
školském systému České republiky.
Volitelná témata: Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských
akčních plánů. Školská inkluzivní koncepce kraje. Včasné plánování a podpora žáků.

kolová

Duben 17

od 4/2017
do 8/2017

PO 3 - IP 1 - SC 5 - Implementace
Krajských akčních plánů I

Povinné téma: Implementace plánovaných aktivit k naplnění povinných témat krajských
akčních plánů – projekty budou muset řešit min. témata - Matematická a čtenářská
gramotnost a polytechnika.
Kraje
Volitelná témata: Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských
akčních plánů. Školská inkluzivní koncepce kraje. Včasné plánování a podpora žáků.

průběžná

Červen 17

od 6/2017
do 12/2017

kolová

Leden 18

od 1/2018
do 3/2018

PO 3 - IP 1, IP 3 - Implementace
Místních akčních plánů I

Podpořeny budou konkrétní aktivity, které již byly naplánovány ve spolupráci ve funkčních
partnerstvích v území. Podmínkou je spolupráce se školami a zaměření na podporu žáků
ohrožených školních neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka.

Obce, dobrovolné svazky obcí, NNO, školy a školská zařízení.

Podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
(MAP), které jsou nástrojem implementace vybraných specifických opatření Operačního
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání prioritně v oblasti předškolního a základního
vzdělávání.

Obce, dobrovolné svazky obcí, NNO.

průběžná

Listopad 17

od 11/2017
do 10/2018

PO 3 - SC 2, 3, 5 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I - mimo Prahy

Šablony – např. kariérový poradce, koordinátor spolupráce se zaměstnavateli, tandemová
výuka, mobility.

SŠ.

průběžná

Prosinec 16

od 12/2016
do 9/2017

PO 3 - SC 2, 3, 5 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I - Praha

Šablony – např. kariérový poradce, koordinátor spolupráce se zaměstnavateli, tandemová
výuka, mobility.

SŠ.

průběžná

Prosinec 16

od 12/2016
do 9/2017

PO 3 - IP 1, 3 - Šablony pro SVČ - mimo
Personální podpora, další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Prahy

SVČ

průběžná

Listopad 17

od 11/2017
do 10/2018

PO 3 - IP 1, 3 - Šablony pro SVČ - pro
Prahu

SVČ

průběžná

Listopad 17

od 11/2017
do 10/2018

Druh výzvy

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy

PO 3 - IP 1, IP 3 - SC 3 - Místní akční
plány rozvoje vzdělávání II

Personální podpora, další vzdělávání pedagogických pracovníků.

OP Zaměstnanost
Prioritní osa/ specifický cíl / program
podpory / opatření

Podporované aktivity

Příjemci

Příjem
předběžných
žádostí

Příjem plných
žádostí

PO1 - IP1.1

Záruky pro mladé

ÚP ČR

Průběžná

červen 15

od 8.6.2015
do 30.5.2018

PO2 - IP2.1

Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské
střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb

Kraje

Průběžná

červen 15

od 20.7.2015
do 13.12.2019

PO2 - IP2.1

Průběžná výzva pro hl.m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na
střednědobou strategii rozvoje sociálních služeb

Hl. město Praha

Průběžná

červen 15

od 26.6.2015
do 13.12.2019
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PO2 - IP2.2

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Kraje

Průběžná

červen 15

od 26.6.2015
do 13.12.2019

PO2 - IP2.2

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu)

Hl. město Praha

Průběžná

červen 15

od 26.6.2015
do 13.12.2019

PO1 - IP1.1

Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni
pomocí kombinace nástrojů APZ

ÚP ČR

Průběžná

červenec 15

od 1.7.2015
do 31.5.2018

PO1 - IP1.4

Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR (systémový projekt)

ÚP ČR

Průběžná

srpen 15

PO5 - IP5.1

Projekty technické pomoci

OSS (Řídicí orgán OPZ)

Průběžná

červenec 15

PO2 - IP2.1

Sociální podnikání (systémový projekt MPSV)

MPSV

Průběžná

srpen 15

od 27.8.2015
do 29.6.2018

PO2 - IP2.2

Systémové projekty realizované MPSV, ÚMPOD a FDV (průběžná výzva)

MPSV, Úřad práce ČR, FDV.

Průběžná

srpen 15

od 27.8.2015
do 29.6.2018

PO3 - IP3.1

Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ

ÚOSS, OSS a jejich příspěvkové organizace, kraje.

Průběžná

listopad 15

od 2.11.2015
do 31.12.2019

PO4 - IP4.1

Výzva pro strategické projekty (realizace Strategického rámce pro rozvoj veřejné správy v
období 2014+ a v souladu s implementačními plány)

OSS, státní příspěvkové organizace, asociace a sdružení obcí a krajů.

Průběžná

srpen 15

od 31.8.2015
do 31.12.2019

PO1 - IP1.4

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

MPSV, FDV, ÚP ČR, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (organizace
MPSV), MŠMT a jeho podřízené instituce.

Průběžná

duben 16

od 29.4.2016
do 1.3.2021

PO1 - IP1.3

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

ÚP ČR

Průběžná

srpen 15

PO3 - IP3.1

Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny
na trhu práce

NNO, výzkumné a vzdělávací instituce, zaměstnavatelé, kraje, obce a jimi
zřizované organizace, poskytovatelé soc. služeb.

Průběžná

listopad 15

PO4 - IP4.1

Projekty OSS zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

OSS včetně justice, státní příspěvkové organizace.

Průběžná

září 15

PO2 - IP2.2

Ostatní ministerstva (systémové projekty)

Organizační složky státu MV, MS, PMS, Ministerstvo obrany.

Průběžná

září 15

PO2 - IP2.2

Úřad vlády ČR (systémové projekty)

Úřad vlády ČR

Průběžná

září 15

PO2 - IP2.2

Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV

Příspěvkové organizace MPSV.

Průběžná

říjen 15

od 26.8.2015
do 1.3.2021
od 31.7.2015
do 1.6.2023

od 2.11.2015
do 28.4.2017

od 3.8.2015
do 31.12.2020
od 16.11.2015
do 30.6.2017
od 9.9.2015
do 31.12.2019
od 25.9.2015
do 30.6.2017
od 25.9.2015
do 29.6.2018
od 30.10.2015
do 29.6.2018
od 5.11.2015
do
30.3.2018
od 31.8.2015
do 31.3.2021
od 19.10.2015
do 1.3.2021

PO2 - IP2.2

Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)

MZd, příspěvkové organizace zřizované MZd.

Průběžná

říjen 15

PO1 - IP 1.1

Nástroje APZ II

ÚP ČR

Průběžná

srpen 15

PO1 - IP1.4

Rozvoj služeb zaměstnanosti (systémový projekt)

MPSV, Státní úřad inspekce práce, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Průběžná

říjen 15

ITI - průběžná výzva - zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti a
programy, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí,
podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa,
podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, podpora flexibilních forem
zaměstnání a odměňování, doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce,
motivační aktivity, pracovní rehabilitace, realizace nových či inovativních nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti.

Obce a města, místní a občanské iniciativy, vzdělávací a poradenské instituce,
nestátní neziskové organizace.

Průběžná

březen 16

od 31.3.2016
do 14.12.2018

IPRÚ - průběžná výzva - zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti a
programy, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí,
podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa,
podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, podpora flexibilních forem
zaměstnání a odměňování, doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce,
motivační aktivity, pracovní rehabilitace, realizace nových či inovativních nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti.

Obce a města, místní a občanské iniciativy, vzdělávací a poradenské instituce,
nestátní neziskové organizace.

Průběžná

březen 16

od 31.3.2016
do 14.12.2018

PO2 - IP2.3

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (podpora
poskytování vybraných sociálních služeb, podpora komunitní sociální práce a komunitních
center, programy a činnosti v rámci sociálního začleňování, podpora dětských skupin pro
podniky i veřejnost, podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s možností podpory příměstských
táborů v době školních prázdnin, skupinová doprava do/ze školy, zvyšování uplatnitelnosti
osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na
trhu práce, bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika, rekvalifikace a další profesní
vzdělávání, zprostředkování zaměstnání, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu
práce, podpora vytváření nových pracovních míst, vznik a rozvoj nových podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání).

MAS, poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí, obchodní korporace,
družstva, OSVČ, sociální podniky, vzdělávací a poradenské instituce, školy a
školská zařízení, poskytovatelé služeb a další.

Průběžná

duben 16

od 29.4.2016
do 31.12.2021

PO2 - IP2.1

ITI - průběžná výzva - aktivity vyplývající ze schválených strategií, které především směřují
na podporu a rozvoj některých druhů sociálních služeb potřebných v daném území, rozvoj
programů na podporu soc.začlenování, včetně vzdělávání a poradenství, propojování
podpory v oblasti bydlení, zaměstnávání a sociální práce.

NNO, obce, příspěvkové organizace obcí, poskytovatelé soc. služeb a další.

Průběžná

březen 16

od 31.3.2016
do 14.12.2018

PO2 - IP2.1

IPRÚ - průběžná výzva - aktivity vyplývající ze schválených strategií, které především
směřují na podporu a rozvoj některých druhů sociálních služeb potřebných v daném území,
rozvoj programů na podporu soc.začlenování, včetně vzdělávání a poradenství, propojování
podpory v oblasti bydlení, zaměstnávání a sociální práce.

OSS a jimi zřízené příspěvkové organizace, NNO, školy a vysoké školy,
výzkumné instituce, OSVČ, kraje, obce a jimi zřizované organizace,
poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská
sdružení.

Průběžná

březen 16

od 31.3.2016
do 14.12.2018

PO1 - IP 1.1

PO1 - IP 1.1

16.06.2017
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PO 2 - IP 1

Výzva na podporu sociálního začleňování v SVL (3 výzva) - Aktivity v oblasti sociálního
začleňování vyplývající ze schválených SPSZ na úrovni obcí - sociální služby, služby pro
rodiny a děti, rozvoj a podpora nástrojů sociálního bydlení, podpora služeb poskytovaných
terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce, podpora komunitní práce,
NNO, obce, příspěvkové organizace obcí, poskytovatelé soc.služeb a další
podpora sociálního podnikání, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v
sociálně vyloučených lokalitách, podpora programů prevence sociálně patologických jevů a
prevence kriminality, atd.

Průběžná

leden 17

16.1.2017 29.6.2018

PO1 - IP1.3

Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené/zřízené instituce

OSS a jimi zřízené instituce.

Průběžná

červen 16

od 1.6.2016
do 31.5.2018

PO1 - IP2

Podpora podnikání mimo Prahu - podpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce a
mužů v obdobné situaci.

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní
subjekty včetně podnikatelských subjektů, školy a školská zařízení + veřejné VŠ
a výzkumné instituce.

Průběžná

listopad 17

1.11.2017 30.12.2018

PO1 - IP2

Vzdělávání a pracovní uplatnění v individuální péči o děti a osoby blízké mimo Prahu podpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce s dopadem na pozitivní slaďování
rodinného a pracovního života rodičů-pracovníků či klientům žadatele.

OSS a jimi zřízené příspěvkové org., zaměstnavatelé, kraje, obce a jimi
zřizované org., dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce,
nestátní neziskové organizace.

Kolová

červen 18

4.6.2018 - 3.9.2018

PO1 - IP2

Vzdělávání a pracovní uplatnění v individuální péči o děti a osoby blízké v Praze - podpora OSS a jimi zřízené příspěvkové org., zaměstnavatelé, kraje, obce a jimi
zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce s dopadem na pozitivní slaďování rodinného a zřizované org., dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce,
pracovního života rodičů-pracovníků či klientům žadatele.
nestátní neziskové organizace.

Kolová

červen 18

4.6.2018 - 3.9.2018

PO1 - IP1

Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce - poradenské a informační činnosti a
programy, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí,
podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, doprovodná opatření umožňující Fond dalšího vzdělávání.
začlenění na trh práce, motivační aktivity, realizace nových či inovativních nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti.

Průběžná

srpen 15

od 31.8.2015
do 31.3.2021

PO3 - IP2.1

NNO, školy, vysoké školy avýzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně
Využití technologických inovací v oblasti zaměstnanosti, sociální integrace a veřejné správy. činné, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních
služeb, obchodní korporace.

Průběžná

červen 17

od 30.6.2017
do
15.9.2017

PO 2 - IP 1

Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze - Terénní služby pro duševně nemocné,
programy pro osoby s chronickým duševním onemocněním, podpora práce s rodinou,
NNO, městské části, poskytovatelé soc. služeb a další.
podpora neformální péče zejména směřující na podporu péče o osobu závislou na péči jiné
fyzické osoby v domácím prostředí.

Kolová

červen 17

19.06.2017 30.10.2017

PO2 - IP2

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce - zavádění komplexních
programů sociálního začleňování osob, nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce,
projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti procesů v sociálních službách a ve
službách pro rodiny a děti.

NNO, obce, příspěvkové organizace, poskytovatelé služeb, vzdělávací instituce a
další.

Kolová

duben 17

28.4.2017 31.7.2017

PO 1 - IP 3

Vzdělávání zaměstnanců - další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované
zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence.Vzdělávání poskytované v
oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností.

Podnikatelské subjekty, NNO, státní podnik, instituce sdružující více subjektů například profesní a podnikatelská sdružení.

Kolová

listopad 19

1.11.2019 31.12.2019

PO 1 - IP 2

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vybudování a provoz mimo hl.
m. Prahu - Výzva podporuje vznik, transformaci zařízení a provoz dětských skupin.

Externí subjekty.

Průběžná

září 17

1.9.2017 30.12.2017

PO 1 - IP 2

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vybudování a provoz v hl. m.
Praze - Výzva podporuje vznik, transformaci zařízení a provoz dětských skupin.

Externí subjekty.

Průběžná

září 17

1.9.2017 1.12.2017

PO 1 - IP 1

Výzva na podporu zaměstnanosti vybraných cílových skupin - projekty zaměřené na
zprostředkování zaměstnání, poradenství, rekvalifikace, aktivity k získání pracovních návyků Poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce.
apod.

Kolová

září 17

1.9.2017 30.11.2017

PO 2 - IP 1

Podpora sociálního podnikání - Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit
Obchodní společnosti, OSVČ a NNO.
v oblasti sociálního podnikání.

Kolová

červen 17

30.6.2017 30.11.2018

PO 1 - IP 2

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování
mimo hl. město Prahu - Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy, Příměstský tábor v
době školních prázdnin (nepobytový), Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity.

Školy a školská zařízení, obchodní korporace, státní podnik, NNO, OSVČ, kraje,
organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné
svazky obcí.

Kolová

květen 17

29.5.2017 29.9.2017

PO 1 - IP 3

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v hl. Školy a školská zařízení, obchodní korporace, státní podnik, NNO, OSVČ, kraje,
městě Praze - Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy, Příměstský tábor v době
organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné
školních prázdnin (nepobytový), Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity.
svazky obcí.

Kolová

květen 17

29.5.2017 29.9.2017

PO 1 - IP 3

Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu - podpora zavádění konceptu age managementu u
Podnikatelské subjkekty, NNO.
zaměstnavatelů, podpora rozvoje řízení lidských zdrojů.

Kolová

říjen 17

1.10.2017 30.11.2017

PO 4 - IP 1

Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) - projekty územních
samosprávných celků zaměřené na přípravu k inovacím ve veřejné správě týkajících se
Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí.
realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky
pro období 2014 - 2020 a jiných strategických dokumentech.

Kolová

březen 17

15.3.2017 15.6.2017

PO 4 - IP1

Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) - projekty územních
samosprávných celků zaměřené na přípravu k inovacím ve veřejné správě týkajících se
Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí.
realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky
pro období 2014 - 2020 a jiných strategických dokumentech.

Kolová

březen 18

15.3.2018 15.5.2018

PO3 - IP 1

NNO, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně
Sociální inovace - testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních
výdělečně činné, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé
problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy.
sociálních služeb, obchodní korporace.

Průběžná

červenec 17

1.7.2017 29.12.2017

16.06.2017
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PO 4 - IP 1

Výzva pro ÚSC - hl.m.Praha - projekty územních samosprávných celků zaměřené na
přípravu k inovacím ve veřejné správě týkajících se realizací reforem obsažených ve
Hl.m. Praha, městské části hl.m. Prahy.
Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 a jiných
strategických dokumentech.

Kolová

březen 17

15.3.2017 15.6.2017

PO 4 - IP 1

Výzva pro ÚSC - hl.m.Praha - projekty územních samosprávných celků zaměřené na
přípravu k inovacím ve veřejné správě týkajících se realizací reforem obsažených ve
Hl.m. Praha, městské části hl.m. Prahy.
Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 a jiných
strategických dokumentech.

Kolová

březen 18

15.3.2018 15.5.2018

PO 2 - IP 2

Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

všichni kromě OSS

Průběžná

duben 17

19.4.2017 21.12.2018

PO 2 - IP 2

Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v Praze

všichni kromě OSS

Průběžná

duben 17

19.4.2017 21.12.2018

Druh výzvy

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy

Příjem
předběžných
žádostí

Příjem plných
žádostí

průběžná
(dvoukolová)

Listopad 2015

12/2015 30.3.2023

do 30.6.2023

PO 1 - SC 1.3 - Výstavba a modernizace
Výstavba a modernizace infrastruktury přístavů (včetně doprovodné infrastruktury) pro
veřejných přístavů pro nákladní dopravu
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.
zajištění funkce multimodálního překladiště a vybavení mechanizmy včetně potřebného ITS.
(35. výzva)

kolová
(jednokolová)

Prosinec 2017

od 1/2018
do 4/2018

Překladiště kombinované dopravy – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnicevoda, bimodální silnice-železnice).
Napojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční, silniční, vodní a letecké dopravy,
PO 1 - SC 1.3 - Překladiště kombinované výstavba a modernizace terminálů a vybavení mechanismy, zavádění ITS včetně podpory
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.
dopravy (10. výzva)
mobility ode dveří ke dveřím.
Výstavba doprovodné infrastruktury veřejného terminálu.
Podpora nových technologií překládky a dopravních prostředků souvisejících s příslušnou
technologií.

kolová
(jednokolová)

Červen 2017

od 7/2017
do 10/2017

PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci Praha (16. výzva)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci Plzeň (17. výzva)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci Brno (18. výzva)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci Olomouc (19. výzva)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci Ostravská aglomerace (20. výzva)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
dopravy ve městech v elektrické trakci principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).
Ústecko-chomutovská aglomerace (21.
výzva)

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci Hradecko-pardubická aglomerace
(22. výzva)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci Zlín (23. výzva)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

OP Doprava
Prioritní osa/ specifický cíl / program
podpory / opatření

PO 1 - SC 1.1 - Rozvoj a obnova
komplexních, vysoce kvalitních a
interoperabilních železničních systémů a
podpora opatření na snižování hluku (1.
výzva)

Podporované aktivity

Příjemci

Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TENT.
Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury v rámci železničních uzlů.
Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury, např. SŽDC.
infrastruktury.
Úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI.
Modernizace zabezpečovacích zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků
spolu s využitím dalších moderních technologií.
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PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci Jihlava (24. výzva)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci České Budějovice (25. výzva)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

PO 1 - 1.4 - Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci Liberecká aglomerace (26. výzva)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním
principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

08/2016 - 09/2017

do 12/2017

PO 1 - 1.5 - Kolejová vozidla pro
regionální dopravu (28. výzva)

Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.

Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě,
objednatelé regionální železniční dopravy v závazku veřejné služby.

průběžná
(jednokolová)

Červen 2017

07/2017 06/2018

PO 1 - 1.5 - Kolejová vozidla pro
regionální dopravu (42. výzva)

Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.

Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě,
objednatelé regionální železniční dopravy v závazku veřejné služby.

průběžná
(jednokolová)

Červenec 2018

07/2018 06/2019

PO 1 - 1.5 - Modernizace plavidel
vnitrozemské vodní dopravy (34. výzva)

Obnova parku plavidel nákladní vodní dopravy.

Vlastníci a provozovatelé plavidel provozující nákladní vodní dopravu.

kolová
(jednokolová)

Červen 2017

07/2017 09/2017

PO 1 - 1.5 - Interoperabilita v železniční
Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových
dopravě - telematické aplikace v nákladní
součástí systému ERTMS.
a osobní dopravě (14. výzva)

Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

kolová
(jednokolová)

Čevenec 2017

07/2017 09/2017

PO 1 - 1.5 - Interoperabilita v železniční
dopravě (15. výzva)

Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových
součástí systému ERTMS.

Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

kolová
(jednokolová)

Březen 2018

04/2018 06/2018

PO 1 - 1.5 - Interoperabilita v železniční
dopravě - podprogram 1 - vybavování
ETCS jednotkami (43. výzva)

Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových
součástí systému ERTMS.

Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

kolová
(jednokolová)

Čevenec 2017

07/2017 09/2017

PO 1 - 1.5 - Interoperabilita v železniční
Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových
dopravě - podprogram 2 - systém měření
součástí systému ERTMS.
spotřeby energie (45. výzva)

Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

kolová
(jednokolová)

Čevenec 2017

07/2017 09/2017

PO 1 - 1.5 - Interoperabilita v železniční
dopravě - podprogram 1 - vybavování
GSM-R jednotkami (44. výzva)

Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových
součástí systému ERTMS.

Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

kolová
(jednokolová)

Čevenec 2017

07/2017 09/2017

PO 1 - 1.5 - Interoperabilita v železniční
dopravě - podprogram 2 - výměna
Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových
brzdových špalíků u nákladních vozů (46. součástí systému ERTMS.
výzva)

Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

kolová
(jednokolová)

Čevenec 2017

07/2017 09/2017

PO 1 - 1.5 - Interoperabilita v železniční
Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových
dopravě - podprogram 2 - systém měření
součástí systému ERTMS.
spotřeby energie (47. výzva)

Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

průběžná
(dvoukolová)

Čevenec 2017

07/2017 06/2021

PO 2 - 2.1 - Výstavba nových úseků
silniční sítě TEN-T (2. výzva)

Vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘSD ČR.

průběžná
(dvoukolová)

Listopad 2015

12/2015 30.3.2023

do 30.6.2023

Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních
PO 2 - 2.1 - Modernizace, obnova a
silnic I. tříd sítě TEN-T.
zkapacitnění již provozovaných úseků sítě
Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i
TEN-T (3. výzva)
optimalizaci dopravy.

Vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘSD ČR.

průběžná
(dvoukolová)

Listopad 2015

12/2015 30.3.2023

do 30.6.2023

PO 2 - 2.2 - Infrastruktura pro alternativní
Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní
paliva - podpora rozvoje páteřní sítě
pohony, mimo jiné v rámci existujících park and ride a placených parkovacích míst.
dobíjecích stanic (30. výzva)

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

kolová
(jednokolová)

Čevenec 2017

08/2017 11/2017

PO 2 - 2.2 - Infrastruktura pro alternativní
Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní
paliva - podpora výstavby doplňkové
pohony, mimo jiné v rámci existujících park and ride a placených parkovacích míst.
dobíjecí sítě (36. výzva)

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

kolová
(jednokolová)

Říjen 2017

11/2017 03/2018

PO 2 - 2.2 - Infrastruktura pro alternativní
Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní
paliva - podpora rozvoje infrastruktury
pohony, mimo jiné v rámci existujících park and ride a placených parkovacích míst.
CNG plnících stanic (37. výzva)

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

kolová
(jednokolová)

Únor 2018

03/2018 06/2018

PO 2 - 2.2 - Infrastruktura pro alternativní
Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní
paliva - podpora rozvoje infrastruktury
pohony, mimo jiné v rámci existujících park and ride a placených parkovacích míst.
LNG plnících stanic (38. výzva)

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

kolová
(jednokolová)

Únor 2018

03/2018 06/2018

PO 2 - 2.2 - Infrastruktura pro alternativní
Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní
paliva - podpora rozvoje infrastruktury
pohony, mimo jiné v rámci existujících park and ride a placených parkovacích míst.
vodíkových plnících stanic (39. výzva)

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

kolová
(jednokolová)

Únor 2018

03/2018 06/2018

Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T.
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PO 2 - 2.3 - Zlepšení řízení dopr. provozu
a zvyšování bezpečnosti dopravního
Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T a ve městech pro řízení dopravy a
provozu - telematika na dálnicích a
ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti.
silnicích I. třídy (29. výzva)

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Srpen 2016

PO 2 - 2.3 - ITS ve městech - projekty v
rámci ITI a IPRÚ (40. výzva)

Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T a ve městech pro řízení dopravy a
ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti.

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

průběžná
(dvoukolová)

Červenec 2017

7/2017 -

12/2018

PO 2 - 2.3 - ITS ve městech - projekty
mimoi ITI a IPRÚ (41. výzva)

Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T a ve městech pro řízení dopravy a
ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti.

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

kolová
(jednokolová)

Září 2017

9/2017 -

12/2017

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury, zejména ŘSD ČR.

průběžná
(dvoukolová)

Listopad 2015

12/2015 30.3.2023

do 30.6.2023

průběžná

Listopad 2015

12/2015 30.3.2023

do 30.6.2023

Příjemci

Druh výzvy

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy

Příjem
předběžných
žádostí

Příjem plných
žádostí

PO 1 - 1.1 Snížit množství vypouštěného
znečištění do povrchových i podzemních
vod z komunálních zdrojů a vnos
71. výzva - omezení na aktivity 1.1.1 a 1.1.2
znečišťujících látek do povrchových a
podzemních vod

Bez omezení, dle PD. V případě že žadatelem není obec/město/dobrovolný
svazek obcí/městská část, musí být žadatel zároveň vlastníkem vodovodů nebo
kanalizací pro veřejnou potřebu.

kolová (soutěžní)

14.9.2017

16.10.2017 18.01.2018

PO 1 - 1.1 Snížit množství vypouštěného
znečištění do povrchových i podzemních
vod z komunálních zdrojů a vnos
72. výzva - omezení na aktivitu 1.1.3
znečišťujících látek do povrchových a
podzemních vod

Bez omezení, dle PD. V případě že žadatelem není obec/město/dobrovolný
svazek obcí/městská část, musí být žadatel zároveň vlastníkem vodovodů nebo
kanalizací pro veřejnou potřebu.

kolová (soutěžní)

14.9.2017

16.10.2017 18.01.2018

PO 1 - 1.1 Snížit množství vypouštěného
znečištění do povrchových i podzemních
vod z komunálních zdrojů a vnos
80. výzva - ITI Hradecko-pardubicko , Plzeňsko - aktivita 1.1.1 a 1.1.2
znečišťujících látek do povrchových a
podzemních vod

Obce, města,dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy,
příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi průběžná (nesoutěžní)
a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

16.1.2017

16.1.2017 2.1.2019

PO 1 - 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v
odpovídající jakosti a množství

73. výzva - bez omezení, dle PD

Bez omezení, dle PD. V případě že žadatelem není obec/město/dobrovolný
svazek obcí/městská část, musí být žadatel zároveň vlastníkem vodovodů nebo
kanalizací pro veřejnou potřebu.

14.9.2017

16.10.2017 18.01.2018

PO 1 - 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v
odpovídající jakosti a množství

81. výzva - ITI Hradecko-pardubicko - aktivita 1.2.1 a 1.2.2

Obce, města,dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy,
příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi průběžná (nesoutěžní)
a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

16.1.2017

16.1.2017 2.1.2019

PO 1 - 1.3 Zajistit povodňovou ochranu
intravilánu

62. výzva - aktivity 1.3.1 - 1.3.3

bez omezení, dle PD

15.6.2017

15.6.2017 31.8.2017

Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť
PO 3 - 3.1 - Zvyšování regionální mobility
TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních
prostřednictvím připojení sekundárních a
center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur
terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TENrozvojových dat.
T, včetně multimodálních uzlů (4. výzva)
Výstavba obchvatů a přeložek.

PO 4 - 4.1 - Podpora a zajištění
implementace OP Doprava (5. výzva)

Řízení a kontrola programu
Podpora absorpční kapacity
Technické zabezpečení činností
Publicita
Vzdělávání
Evaluace
Dokončení realizace programového období 2007-2013 a příprava nového programového
období 2021+

Subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava a subjekty, které svou
činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně
vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava.

8/2016 -

9/2017

7/2016 12/2017

OP Životní prostředí
Prioritní osa/ specifický cíl / program
podpory / opatření

Podporované aktivity

kolová (soutěžní)

kolová (soutěžní)

PO 1 - 1.3 Zajistit povodňovou ochranu
intravilánu

74. výzva - aktivity 1.3.1 - 1.3.3

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

2.10.2017

16.10.2017 15.1.2018

PO 1 - 1.3 Zajistit povodňovou ochranu
intravilánu

82. výzva - ITI Praha, Brněnsko - bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD

průběžná (nesoutěžní)

16.1.2017

16.1.2017 2.1.2019

PO 1 - 1.4 Podpořit preventivní
protipovodňová opatření

46. výzva - aktivita 1.4.1 - zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map
povodňového ohrožení

Podniky Povodí

průběžná (nesoutěžní)

13.1.2017

16.1.2017 5.1.2018

PO 1 - 1.4 Podpořit preventivní
protipovodňová opatření

63. výzva - aktivita 1.4.3

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

3.4.2017

18.4.2017 30.6.2017

PO 1 - 1.4 Podpořit preventivní
protipovodňová opatření

64. výzva - aktivita 1.4.1 -analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření

Příspěvkové organizace, státní podniky

průběžná (nesoutěžní)

3.4.2017

18.4.2017 17.7.2017

PO 1 - 1.4 Podpořit preventivní
protipovodňová opatření

66. výzva - aktivita 1.4.3

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

2.10.2017

16.10.2017 15.1.2018

PO 1 - 1.4 Podpořit preventivní
protipovodňová opatření

83. výzva - ITI Praha - bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD

průběžná (nesoutěžní)

16.1.2017

16.1.2017 2.1.2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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PO 2 - 2.1 Snížit emise z lokálního
vytápění domácností podílejících se na
expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek

67. výzva - bez omezení, dle PD

PO 2 - 2.2 Snížit emise stacionárních
zdrojů podílejících se na expozici
obyvatelstva nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek

89. výzva - bez omezení, dle PD

Kraje
průběžná (nesoutěžní)

1.3.2017

31.3.2017 28.4.2017

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

15.6.2017

15.6.2017 31.1.2018

PO 2 - 2.3 Zlepšit systém sledování,
hodnocení a předpovídání vývoje kvality
79. výzva - bez omezení, dle PD
ovzduší a souvisejících meteorologických
aspektů

bez omezení, dle PD

průběžná (nesoutěžní)

9.1.2017

9.1.2017 20.12.2017

PO 3 - 3.1 Prevence vzniku odpadů

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

3.4.2017

3.4.2017 31.7.2017

68. výzva - bez omezení, dle PD

PO 3 - 3.1 Prevence vzniku odpadů

84. výzva - ITI Olomoucko - aktivita 3.1.1

bez omezení, dle PD

průběžná (nesoutěžní)

3.4.2017

3.4.2017 2.1.2019

PO 3 - 3.2 Zvýšit podíl materiálového a
energetického využití odpadů

69. výzva - bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

1.8.2017

1.9.2017 1.12.2017

PO 3 - 3.2 Zvýšit podíl materiálového a
energetického využití odpadů

85. výzva - ITI Olomoucko, Brněnsko, Ostravsko - bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD

průběžná (nesoutěžní)

3.4.2017

3.4.2017 2.1.2019

PO 3 - 3.3 Rekultivovat staré skládky

76. výzva - bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

3.4.2017

3.4.2017 30.6.2017

PO 3 - 3.4 Dokončit inventarizaci a
odstranit ekologické zátěže

65. výzva - aktivity 3.4.2 a 3.4.3

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

1.3.2017

3.4.2017 30.6.2017

PO 3 - 3.4 Dokončit inventarizaci a
odstranit ekologické zátěže

75. výzva - aktivity 3.4.2 a 3.4.3

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

2.10.2017

1.11.2017 1.2.2018

PO 3 - 3.4 Dokončit inventarizaci a
odstranit ekologické zátěže

77. výzva - aktivity 3.4.1

Příspěvkové organizace MŽP

průběžná (nesoutěžní)

1.3.2017

3.4.2017 30.8.2017

PO 3 - 3.4 Dokončit inventarizaci a
odstranit ekologické zátěže

86. výzva - ITI Ústecko-chomutovsko - aktivita 3.4.2 a 3.4.3

bez omezení, dle PD

průběžná (nesoutěžní)

16.1.2017

16.1.2017 2.1.2019

průběžná (nesoutěžní)

30.5.2016

30.5.2016 31.12.2017

PO 4 - 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu 53. výzva - dle PD, vyjma opatření na impementaci soustavy Natura 2000 a plánování péče
ochrany národně významných chráněných o území národního významu
dle PD vyjma krajů, AOPK ČR, NP, Správy jeskyní
území

kolová (soutěžní)

1.2.2017

1.2.2017 31.3.2017

PO 4 - 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu 57. výzva - dle PD, vyjma opatření na impementaci soustavy Natura 2000 a plánování péče
ochrany národně významných chráněných o území národního významu
dle PD vyjma krajů, AOPK ČR, NP, Správy jeskyní
území

kolová (soutěžní)

15.6.2017

15.6.2017 15.9.2017

průběžná (nesoutěžní)

9.1.2017

9.1.2017 2.1.2019
1.2.2017 31.3.2017

PO 4 - 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu
ochrany národně významných chráněných 31. výzva - bez omezení, dle PD
území

kraje

PO 4 - 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu
ochrany národně významných chráněných 78. výzva - bez omezení, dle PD
území

AOPK ČR, NP, Správa jeskyní ČR

PO 4 - 4.2 Posílit biodiverzitu

54. výzva - bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

1.2.2017

PO 4 - 4.2 Posílit biodiverzitu

58. výzva - bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

15.6.2017

15.6.2017 15.9.2017

PO 4 - 4.2 Posílit biodiverzitu

87. výzva - CLLD - aktivita 4.2.3 - Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů
bolševník velkolepý a rodu křídlatka

bez omezení, dle PD

průběžná (nesoutěžní)

16.1.2017

16.1.2017 2.1.2020

bez omezení, dle PD

průběžná (nesoutěžní)

9.1.2017

9.1.2017 31.7.2017

51. výzva - aktivita 4.3.1 - zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k
omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – opatření
vyplývající z plánů dílčích povodí, aktivita 4.3.2 - vytváření, regenerace či posílení funkčnosti
bez omezení, dle PD
krajinných prvků a struktur – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí, aktivita 4.3.3 revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních
funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů - opatření vyplývající z plánů dílčích povodí.

průběžná (nesoutěžní)

9.1.2017

9.1.2017 31.7.2017

průběžná (nesoutěžní)

3.4.2017

3.4.2017 3.4.2018
1.2.2017 31.3.2017

50. výzva - aktivita 4.3.1 - zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k
PO 4 - 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury - vyplývající z
Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 2014

PO 4 - 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

PO 4 - 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 52. výzva - aktivita 4.3.2: zpracování plánů ÚSES

bez omezení, dle PD (ORP)

PO 4 - 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

55. výzva - dle PD, vyjma opatření na zpracování plánů ÚSES a opatření vyplývajících z
plánů dílčích povodí a Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 2013

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

1.2.2017

PO 4 - 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

59. výzva - dle PD, vyjma opatření na zpracování plánů ÚSES a opatření vyplývajících z
plánů dílčích povodí a Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 2014

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

15.6.2017

15.6.2017 15.9.2017

88. výzva - CLLD - aktivita 4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných
PO 4 - 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
prvků a struktur - výsadby na nelesní půdě

bez omezení, dle PD

průběžná (nesoutěžní)

16.1.2017

16.1.2017 2.1.2020

PO 4 - 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v
sídlech

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

1.2.2017

1.2.2017 31.3.2017

56. výzva - bez omezení, dle PD

16.06.2017
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PO 4 - 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v
sídlech

60. výzva - bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

15.6.2017

15.6.2017 15.9.2017

PO 5 - 5.1 Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie

70. výzva - bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD

kolová (soutěžní)

3.4.2017

3.4.2017 29.9.2017

PO 5 - 5.2 Dosáhnout vysokého
energetického standardu nových
veřejných budov

61. výzva - bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD

průběžná (nesoutěžní)

3.4.2017

3.4.2017 31.10.2019

PO 6 - 6.1 - Zajistit řádné a efektivní
řízení a administraci a 6.2 - Zajistit
informovanost, publicitu a absorpční
kapacitu

projekty TP

MŽP, SFŽP ČR, AOPK ČR

průběžná (nesoutěžní)

Červen 15

do 31.12.2023

Druh výzvy

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

Průběžná

Srpen 16

08/2016 10/2022

PO 1 - SC 1.1: Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje
40. výzva - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IPRÚ: Rekonstrukce, modernizace a výstavba
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
sítí regionální silniční infrastruktury
vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T.
navazující na síť TEN-T

Průběžná

Červenec 16

07/2016 10/2022

PO 1 - SC 1.1: Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje
70. výzva - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - 2. kolo: Rekonstrukce, modernizace a
sítí regionální silniční infrastruktury
výstavba vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T.
navazující na síť TEN-T

Průběžná

Únor 17

03/2017 12/2018

Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa/ specifický cíl / program
podpory / opatření

Podporované aktivity

PO 1 - SC 1.1: Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje
42. výzva - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - ITI: Rekonstrukce, modernizace a výstavba
sítí regionální silniční infrastruktury
vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T.
navazující na síť TEN-T

Příjemci

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

Příjem
předběžných
žádostí

Příjem plných
žádostí

PO 1 - SC 1.2: Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané
72. výzva - Cyklodoprava II.: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty
kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo
včetně doprovodné infrastruktury.
zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Kolová

Duben 17

04/2017 09/2017

PO 1 - SC 1.2: Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
73. výzva - Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.: Výstavba a modernizace
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo
přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti
zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě
na veřejnou hromadnou dopravu.
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Kolová

Duben 17

05/2017 09/2017

PO 1 - SC 1.2: Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy

50. výzva - Udržitelná doprava - ITI: Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a
pěší dopravy. Telematika. Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury.
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a
parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Pořízení nízkoemisních a
bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv a splňujících normu EURO 6,
pořízení trakčních vozidel městské dopravy.

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy
podle zákona č. 266/1994 Sb., dopravci ve veřejné linkové dopravě na základě
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010
Sb., Ministerstvo dopravy ČR.

Průběžná

Září 16

09/2016 12/2017

PO 1 - SC 1.2: Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy

51. výzva - Udržitelná doprava - IPRÚ: Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a
pěší dopravy. Telematika. Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury.
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a
parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Pořízení nízkoemisních a
bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv a splňujících normu EURO 6,
pořízení trakčních vozidel městské dopravy.

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy
podle zákona č. 266/1994 Sb., dopravci ve veřejné linkové dopravě na základě
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010
Sb., Ministerstvo dopravy ČR.

Průběžná

Září 16

09/2016 12/2017

PO 1 - SC 1.3: Zvýšení připravenosti k
řešení a řízení rizik a katastrof

MV - Generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR,
27. výzva - Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému: Stavby,
OSS a jimi zřizované nebo zakládané organizace, Policejní prezidium ČR
stavební úpravy, pořízení technologií, výukového SW a výcvikových a školících pomůcek pro
krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy), státní organizace, která
základní složky IZS.
zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Průběžná

Březen 16

15.4.2016 31.1.2018

PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi

78. výzva - Sociální bydlení II.: Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Obce, NNO, církve, církevní organizace

Kolová

Listopad 17

12/2017 04/2017

PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi

79. výzva - Sociální bydlení II. - SVL: Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a
jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Obce, NNO, církve, církevní organizace

Kolová

Listopad 17

12/2017 04/2017

PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi

77. výzva - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III. Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce.

NNO, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní
organizace.

Kolová

Září 17

10/2017 03/2018

PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi

74. výzva - Polyfunkční komunitní centra: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a
venkovní úpravy komunitních center.

NNO, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní
organizace.

Kolová

Duben 17

05/2017 11/2017
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PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi

NNO, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
49. výzva - Deinstitucionalizace sociálních služeb včetně SVL: Deinstitucionalizace sociálních organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí,
služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní
organizace.

PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi

60. výzva - Sociální infrastruktura - ITI: Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy
pro sociální služby. Vybudování zázemí pro terénní služby. Ambulatní sociální služby.
Pobytové sociální služby. Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Stavby,
stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.

PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi

Kolová

Srpen 16

09/2016 07/2017

NNO, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní
organizace.

Průběžná

Listopad 16

11/2016 10/2022

61. výzva - Sociální infrastruktura - IPRÚ: Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební
úpravy pro sociální služby. Vybudování zázemí pro terénní služby. Ambulatní sociální služby.
Pobytové sociální služby. Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Stavby,
stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.

NNO, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní
organizace.

Průběžná

Listopad 16

11/2016 10/2022

PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi

81. výzva - Rozvoj sociálních služeb II. - Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební
úpravy pro vybrané sociální služby.

NNO, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní
organizace.

Kolová

Březen 18

04/2018 09/2018

PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi

82. výzva - Rozvoj sociálních služeb pro SVL II. - Nákup objektů, zařízení a vybavení a
stavební úpravy pro vybrané sociální služby.

NNO, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní
organizace.

Kolová

Březen 18

04/2018 09/2018

PO 2 - SC 2.2: Vznik nových a rozvoj
existujících podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání

63. výzva - Sociální podnikání - ITI: Sociální podnikání na území aglomerací ITI mimo území
OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, církevní organizace.
hl. m. Prahy.

Průběžná

Listopad 16

11/2016 10/2022

PO 2 - SC 2.2: Vznik nových a rozvoj
existujících podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání

64. výzva - Sociální podnikání - IPRÚ: Sociální podnikání na území aglomerací IPRÚ.

OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, církevní organizace.

Průběžná

Listopad 16

11/2016 10/2022

PO 2 - SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro
poskytování zdravotních služeb a péče o
zdraví

75. výzva - Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

PO MZ ČR, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, subjekty
poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, obchodní společnosti, NNO,
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými
svazky obcíí, církve, církevní organizace, obchodní společnosti.

Průběžná

Červen 17

06/2017 07/2020

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního
vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje,
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace.

Průběžná

Říjen 16

10/2016 10/2022

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního
PO 2 - SC 2.4 Zvýšení kvality a
59. výzva - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - IPRÚ: podpora zařízení péče o děti do vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje,
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
3 let, dětských skupin a mateřských škol.
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo
celoživotní učení
zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace.

Průběžná

Červen 16

10/2016 10/2022

PO 2 - SC 2.4 Zvýšení kvality a
58. výzva - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - ITI: podpora zařízení péče o děti do 3
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
let, dětských skupin a mateřských škol.
celoživotní učení

PO 2 - SC 2.4 Zvýšení kvality a
66. Výzva - Regionální vzdělávání - ITI: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní
celoživotní učení
konektivity škol a připojení k internetu.

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, středního a vyššího
odborného vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace,
OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Průběžná

Prosinec 16

12/2016 10/2022

PO 2 - SC 2.4 Zvýšení kvality a
67. Výzva - Regionální vzdělávání - IPRÚ: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní
celoživotní učení
konektivity škol a připojení k internetu.

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, středního a vyššího
odborného vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace,
OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Průběžná

Prosinec 16

12/2016 10/2022

Průběžná

Červenec 16

07/2016 11/2017

Průběžná

Prosinec 17

01/2018 11/2018

PO 2 - SC 2.5: Snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení
PO 2 - SC 2.5: Snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení

37. výzva - Energetické úspory v bytových domech II.: Snižování spotřeby energie zlepšením
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek (budovy se
tepelných vlastností budov, podpora zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody a
čtyřmi a více byty), kromě fyzických osob nepodnikajících.
podpora šetrných, ekologických zdrojů.
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických
80. výzva - Energetické úspory v bytových domech III.: Energeticky úsporná opatření na
osob nepodnikajících (v případě dotace), vlastníci bytových domů a společenství
obálce budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla.
vlastníků jednotek, správce fondu fondů/správce finančního nástroje (v případě
finančního nástroje).

PO 3 - SC 3.1: Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje kulturního a
přírodního dědictví

25. výzva - Knihovny: Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich
zpřístupnění.

Knihovny zřízené podle paragrafu 3b zákona č. 257/2001 Sb, o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Průběžná

Březen 16

18.03.2016 31.12.2017

PO 3 - SC 3.1: Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje kulturního a
přírodního dědictví

48. výzva - Kulturní dědictví - ITI: Revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na
Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam
světového dědictví UNESCO, národních kulturních památek k 1.1.2014, památek
evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014.

Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob
nepodnikajících, muzea zřizovaná státem nebo krajem, knihovny zřízené podle
paragrafu 3b zákona č. 257/2001 Sb.

Průběžná

Srpen 16

09/2016 10/2022

16.06.2017

GRANT ADVISOR spol. s r.o. I www.grantadvisor.cz I www.dotaceonline.cz I www.j4bporadce.cz

PO 3 - SC 3.1: Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje kulturního a
přírodního dědictví

41. výzva - Kulturní dědictví - IPRÚ: Revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na
Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam
světového dědictví UNESCO, národních kulturních památek k 1.1.2014, památek
evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014.

Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob
nepodnikajících, muzea zřizovaná státem nebo krajem, knihovny zřízené podle
paragrafu 3b zákona č. 257/2001 Sb.

PO 3 - SC 3.1: Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje kulturního a
přírodního dědictví

76. výzva - Muzea II.: Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a
jejich zpřístupnění.

PO 3 - SC 3.2: Zvyšování efektivity a
transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů IKT

Průběžná

Červenec 16

08/2016 10/2022

Muzea zřizovaná státem nebo krajem, jejichž roční průměrná návštěvnost za
poslední 3 roky překročila 30 tis. návštěvníků.

Kolová

Srpen 17

09/2017 01/2018

10. výzva - Kybernetická bezpečnost: Priojekty zaměřené na ochranu informačních a
komunikačních technologií veřejné správy včetně její infrastruktury.

Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu,
státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, státní podniky.

Průběžná

Říjen 15

21.10.2015 22.11.2017

PO 3 - SC 3.2: Zvyšování efektivity a
transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů IKT

4. výzva - Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání: Podpora úplného
elektronického podání.

OSS, příspěvkové organizace OSS, státní organizace, kraje a jimi zakládané
organizace, obce a jimi zakládané organizace, státní podniky.

Průběžná

Září 15

17.09.2015 30.06.2017

PO 3 - SC 3.2: Zvyšování efektivity a
transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů IKT

17. výzva - eLegislativa, eSbírka, Národní digitální archiv: Vytvoření elektronického systému
MV ČR, národní archiv, úřad vlády ČR, kancelář Poslanecké sněmovny,
Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, ověřeného a hluboce strukturovaného datového
kancelář Senátu.
zdroje informací o právních předpisech, rozvoj Národního digitálního archivu.

Průběžná

Prosinec

22.12.2015 15.12.2017

PO 3 - SC 3.2: Zvyšování efektivity a
transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů IKT

23. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.: Modernizace
komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy, technologická a komunikační
infrastruktura, bezpečnost a krizové řízení, rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu,
elektronizace podpůrných procesů.

OSS, příspěvkové organizace OSS, státní organizace, státní podniky.

Průběžná

Únor 16

03/2016 09/2017

PO 3 - SC 3.2: Zvyšování efektivity a
transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů IKT

26. výzva - eGovernment I.: Elektronizace odvětv - eCulture, eEducation, elektronická
identita, eIDAS, sociální služby, pojištění, dávky, eHealth, výběr daní a pojištění, eJustice.

OSS, příspěvkové organizace OSS, státní organizace, kraje a jimi zakládané
organizace, obce a jimi zakládané organizace, státní podniky.

Průběžná

Březen 16

03/2016 09/2017

PO 3 - SC 3.2: Zvyšování efektivity a
transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů IKT

28. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.: Modernizace
komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy, technologická a komunikační
infrastruktura, bezpečnost a krizové řízení, rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu,
elektronizace podpůrných procesů.

Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi.

Průběžná

Duben 16

05/2016 09/2017

PO 3 - SC 3.3: Podpora pořizování a
9. výzva - Územní studie: Pořízení územních studií.
uplatňování dokumentů územního rozvoje

Obce s rozšířenou působností

Průběžná

Říjen 15

29.10.2015 04.07.2017

PO 4 - SC 4.1 Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem
45. výzva - Dokumenty územního rozvoje: Pořízení územních plánů, pořízení regulačních
zvýšení kvality ve venkovských oblastech plánů, pořízení územních studií.
a aktivizace místního potenciiálu

Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS.

Průběžná

Srpen 16

08/2016 10/2022

PO 4 - SC 4.1 Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality ve venkovských oblastech
a aktivizace místního potenciiálu

53. výzva - Udržitelná doprava: Výstavba a rekonstrukce přestupních uzlů, záchytných
parkovišť, stavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, modernizace inteligentních
dopravních systémů a dopravní telematiyk pro veřejnou dopravu, pořízení nízkoemisních a
bezemisních vozidel.

Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS.

Průběžná

Září 16

09/2016 10/2022

PO 4 - SC 4.1 Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality ve venkovských oblastech
a aktivizace místního potenciiálu

62. výzva - Sociální infrastruktura: Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro
sociální služby, zázemí pro terénní, ambulantní a pobytové sociální služby, pořízení bytů
Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS.
bytových domů, nebytových prosotr a jejich adaptace pro potřeby sociálního byldení, stavby,
stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.

Průběžná

Listopad 16

11/2016 10/2022

Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS.

Průběžná

Říjen 16

10/2016 10/2022

PO 4 - SC 4.1 Posílení komunitně
65. Výzva - Sociální podnikání: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, vznik
vedeného místního rozvoje za účelem
nového sociálního podniku, aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním
Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS.
zvýšení kvality ve venkovských oblastech
podnikání.
a aktivizace místního potenciiálu

Průběžná

Listopad 16

12/2016 10/2022

68. výzva - Vzdělávání: podpora vzdělávání dětí v předškolním věku, stavební úpravy,
PO 4 - SC 4.1 Posílení komunitně
pořizení vybavení pro zajištění rozje žáků a studentů rozšiřování kapacit základních a
vedeného místního rozvoje za účelem
středních škol, pořízení vyvavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou
zvýšení kvality ve venkovských oblastech
zájmového a neformálního vzdělávání, vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího
a aktivizace místního potenciiálu
vzdělávání.

Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS.

Průběžná

Leden 17

02/2017 10/2022

PO 4 - SC 4.1 Posílení komunitně
69. výzva - Řešení rizik: Stavební úpravy stanic základních složek IZS, vybudování stanice
vedeného místního rozvoje za účelem
základní složky IZS se změnou její dislokace, pořízení odpovídající techniky a věcných
zvýšení kvality ve venkovských oblastech
prostředků pro konkrétní území.
a aktivizace místního potenciiálu

Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS.

Průběžná

Leden 17

01/2017 10/2022

71. výzva - Zdravotnictví: Vybavení mobilních týmů, zřizování nových či rekonstrukce
PO 4 - SC 4.1 Posílení komunitně
stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře,
vedeného místního rozvoje za účelem
rozšířené ambulance.
zvýšení kvality ve venkovských oblastech
Pořízení prostor a potřebných stavebních úprav pro poskytování psychiatrické péče v
a aktivizace místního potenciiálu
centrech duševního zdraví.

Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS.

Průběžná

Březen 17

04/2017 10/2022

PO 4 - SC 4.1 Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem
55. výzva - Kulturní dědictví: Revitalizace památek a parků NKP, UNESCO.
zvýšení kvality ve venkovských oblastech
a aktivizace místního potenciiálu

16.06.2017

GRANT ADVISOR spol. s r.o. I www.grantadvisor.cz I www.dotaceonline.cz I www.j4bporadce.cz

PO 4 - SC 4.2: Posílení kapacit
komunitně vedeného místního rozvoje za 6. výzva - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS: Provozní a animační
účelem zlepšení řídících a
výdaje.
administrativních schopností MAS

Místní akční skupiny

Průběžná

Září 15

PO 5 - SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a 8. výzva - Technická pomoc: Aktivity v oblasti řízení, kontroly, zabezpečení činnosti
implementace programu
implementační struktury, publicity, vzdělávání, evaluací.

ŘO IROP, CRR

Průběžná

Září 15

30.09.2015 31.03.2023

Průběžná

Září 15

30.09.2015 31.03.2023

Druh výzvy

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy

průběžná

Červen 17

od 24.7.2017
do 29.3.2018

PO 5 - SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a 8. výzva - Technická pomoc: Aktivity v oblasti řízení, kontroly, zabezpečení činnosti
implementace programu
implementační struktury, publicity, vzdělávání, evaluací.

ŘO IROP, CRR

30.09.2015 30.06.2018

OP Praha - pól růstu ČR
Prioritní osa/ specifický cíl / program
podpory / opatření

Podporované aktivity

Příjemci

Příjem
předběžných
žádostí

Příjem plných
žádostí

29. výzva - Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (PCP) a inovační
PO 1 - SC 1.1 - Vyšší míra mezisektorové
poptávky veřejného sektoru (PPI):
spolupráce stimulovaná regionální
1.1.2 Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a inovační poptávky
samosprávou (EFRR)
veřejného sektoru.

Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy.
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi.
(z projektů ale budou platit firmy/VO vyvíjející nové řešení)

PO 1 - SC 1.1 - Vyšší míra mezisektorové 32. výzva - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe:
spolupráce stimulovaná regionální
1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření
samosprávou (EFRR)
proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe (proof-of-concept).

Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

kolová

Září 17

od 6.10.2017
do 14.2.2018

PO 1 - SC 1.2 - Snazší vznik a rozvoj
znalostně intenzivních firem (EFRR)

26. výzva - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně
inkubátorů - aktivita 1.2.1.

Organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelské subjekty, městská
samospráva.

kolová

Prosinec 16

od 9.1.2017
do 31.5.2017

PO 1 - SC 1.2 - Snazší vznik a rozvoj
znalostně intenzivních firem (EFRR)

39. výzva - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně
inkubátorů:
1.2.1 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů.

Organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelské subjekty, městská
samospráva.

kolová

Listopad 17

od 15.12.2017
do 30.4.2018

PO 2 - SC 2.1 - Energetické úspory v
městských objektech dosažené také s
využitím vhodných obnovitelných zdrojů
energie, energeticky efektivních zařízení a
inteligentních systémů řízení (EFRR)

30. výzva - Energetické úspory v městských objektech - Realizace pilotních projektů
přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou
energie:
2.1.3 Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na
budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém
standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného
sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov.

Hlavní město Praha.
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

průběžná

Červen 17

od 10.7.2017
do 31.7.2017

PO 2 - SC 2.1 - Energetické úspory v
městských objektech dosažené také s
využitím vhodných obnovitelných zdrojů
energie, energeticky efektivních zařízení a
inteligentních systémů řízení (EFRR)

31. výzva - Energetické úspory v městských objektech - Zvyšování energetické efektivity v
rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy:
2.1.1 Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění
provozu městské veřejné dopravy.

Hlavní město Praha.
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

průběžná

Červen 17

od 10.7.2017
do 31.7.2018

PO 2 - SC 2.1 - Energetické úspory v
městských objektech dosažené také s
využitím vhodných obnovitelných zdrojů
energie, energeticky efektivních zařízení a
inteligentních systémů řízení (EFRR)

40. výzva - Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných
obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení Hlavní město Praha
2.1.2 Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
provozu městské silniční dopravy

průběžná

Leden 17

od 27.2.2017
do 31.8.2017

PO 2 - 2.2 Zvyšování atraktivity užívání
městské veřejné dopravy - ITI (EFRR)

16. výzva - Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek
drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike&ride).
Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu.

Hlavní město Praha.
Městské části hl. m. Prahy.
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Správa železniční dopravní cesty.
ROPID.

průběžná

Srpen 16

od 3.10.2016
do 31.10.2017

PO 2 - 2.2 Zvyšování atraktivity užívání
městské veřejné dopravy - ITI (EFRR)

33. výzva - Realizace záchytných parkovišť P+R:
2.2.1 Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní
dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride).

Hlavní město Praha.
Městské části hl. m. Prahy.
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Správa železniční dopravní cesty.
ROPID.

průběžná

Září 17

od 16.10.2017
do 27.9.2018

PO 2 - 2.2 Zvyšování atraktivity užívání
městské veřejné dopravy - ITI (EFRR)

38. výzva - ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy:
2.2.2 Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu.

Hlavní město Praha.
Městské části hl. m. Prahy.
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Správa železniční dopravní cesty.
ROPID.

průběžná

Listopad 17

od 4.12.2017
do 31.1.2019
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PO 3 - SC 3.1 - Posílená sociální
infrasrtuktura pro integraci, komunitní
služby a prevenci (EFRR)

35. výzva - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení:
3.1.1 Zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím a
nacházející se v krizi.
3.1.2 Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících zázemí
pro sociálně aktivizační aktivity.
3.1.3 Podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému sociálního bydlení a boje
proti bezdomovectví.

Hlavní město Praha.
Městské části hl. m. Prahy.
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
Nestnání neziskové organizace.

kolová

Září 17

od 23.10.2017
do 23.3.2018

PO 3 - SC 3.3 - Posílené aktivity pro
integraci, komunitní služby a prevenci
(ESF)

34. výzva - Podpora komunitního života a sociálního podnikání:
3.3.1 Podpora vzniku a činnosti kulturně komunitních center a prostor komunitního života a
projektů aktivizace místních komunit (zejména ale nikoli pouze osob vyloučených,
ohrožených a v krizi) za účelem posilování místní sociální soudržnosti, včetně projektů
sociálního podnikání.

Hlavní město Praha
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
Nestnání neziskové organizace
Podnikatelské subjekty (u kterých se předpokládá veřejně prospěšný záměr).

kolová

Září 17

od 23.10.2017
do 23.1.2018

PO 4 - 4.1 Navýšení kapacity a
zkvalitnění předškolního, základního a
středního vzdělávání a zařízení pro
poskytování péče o děti do 3 let (EFRR)

36. výzva - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o
děti:
4.1.1 - 4.1.2 Podpora nových kapacit zařízení péče o děti.
4.1.3 Vytvoření nových tříd mateřských škol.

Hlavní město Praha.
Městské části hl. m. Prahy.
Mateřské a základní školy.
Nestátní neziskové organizace.

kolová

Říjen 17

od 6.11.2017
do 29.3.2018

PO 4 - 4.1 Navýšení kapacity a
zkvalitnění předškolního, základního a
středního vzdělávání a zařízení pro
poskytování péče o děti do 3 let (EFRR)

37. výzva - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol:
4.1.5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách - modernizace zařízení a
vybavení pražských škol.

Hlavní město Praha.
Městské části hl. m. Prahy.
Mateřské, základní, střední školy.

kolová

Říjen 17

od 6.11.2017
do 29.3.2018

PO 4 - 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání
prostřednictvím posílení inkluze v
multikulturní společnosti (ESF)

28. výzva - Inkluze a multikulturní vzdělávání:
4.2.1 Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní
výchovy na školách.
4.2.2 Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení
(předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními
institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu.
4.2.3 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících
ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku.

Hlavní město Praha.
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

průběžná

Září 2017

od 16.10.2017
do 30.4.2018

PO 4 - 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení
péče o děti (ESF)

22. výzva - Rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a
organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha.
Městské části hl. m. Prahy.
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

průběžná

Září 16

od 31.10.2016
do 14.12.2017

PO 5 - 5.1 Zajištění kvalitního a
efektivního řízení programu (ESF)

Podpora personálního, provozního a technického zajištění implementace operačního
programu.

průběžná

Říjen 15

do 20.12.2023

PO 5 - 5.2 Zajištění informovanosti,
publicity a absorpční kapacity programu
(ESF)

Aktivity související s posílením administrativní kapacit příjemců prostřednictvím seminářů,
poradenských a konzultačních služeb.
Tvorba informačních kanálů, vytváření sítí, pořádání informačních a propagačních akcí a
konferencí, zajištění a distribuce propagačních materiálů.

průběžná

Říjen 15

do 20.12.2023

Druh výzvy

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy

ŘO OP PPR

ŘO OP PPR

OP Rybářství
Prioritní osa/ specifický cíl / program
podpory / opatření

Podporované aktivity

Příjemci

Příjem
předběžných
žádostí

Příjem plných
žádostí

5A (3. výzva)

5.2. záměr b) - Propagační kampaně

podniky akvakultury

průběžná

Březen 2016

3.5.2016 31.12.2023

5A (7. výzva)

5.1. záměr - Plány produkce

podniky akvakultury

průběžná

Únor 2017

04/2017 12/2018

5A (8. výzva)

5.2. záměr a) - Vytváření organizace producentů

podniky akvakultury

průběžná

Únor 2017

04/2017 12/2017

podniky akvakultury

kolová

Únor 2017

04/2017 04/2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.2. záměr b) - Diverzifikace akvakultury.
2B, 2C, 5A (9. výzva)

2.3. - Podpora nových chovatelů
5.2. záměr b) - Propagační kampaně

3B (10. výzva)

3.1. záměr - Shromažďování údajů

podniky akvakultury

průběžná

Únor 2017

04/2017 07/2023

3B (6. výzva)

3.2. Sledovatelnost produktů

podniky akvakultury

průběžná

Čevenec 2016

10/2016 12/2023
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Program rozvoje venkova
Prioritní osa/ specifický cíl / program
podpory / opatření

Podporované aktivity

Příjemci

Druh výzvy

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy

Příjem
předběžných
žádostí

Příjem plných
žádostí

1.1.1 Vzdělávací akce

Realizace vzdělávacích projektů (školení, odborné vzdělávání), které směřují ke zvýšení
kvalifikace pracovníků.

Subjekty akreditované MZe k činnosti v oblasti odborného vzdělávání.

kolová

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

1.2.1 Informační akce

Realizace informační akcí, které poskytují informace a zajišťují předávání zkušeností.

Subjekty akreditované MZe k činnosti v oblasti odborného vzdělávání.

kolová

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků. Skupina
zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn
zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce,
výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou.

kolová

srpen 17

1.10.2017 21.10.2017

kolová

srpen 17

1.10.2017 21.10.2017

kolová

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na
produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do
4.1.1 Investice do zemědělských podniků nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních
mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v
zemědělském podniku.
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje
oblasti zpracování zemědělských produktů, investice do zařízení související se zpracováním
definici mikro, malého, nebo středního podniku.
zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh.

4.3.2 Lesnická infrastruktura

Podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty
lesních cest.

6.1.1 Zahájení činnosti mladých
zemědělců

Realizace podnikatelského plánu - evidování žadatele v Evidenci zemědělského podnikatele,
Fyzická osoba ve věku 18 - 40 let podnikající v zemědělské výrobě, která není
absolvování odborných školení, nákup či pronájem pozemků a zvířat včetně jejich
evidována déle než 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci v Evidenci
zaevidování v příslušných registrech, zajištění dalších hmotných komponent nutných pro
zemědělského podnikatele.
zemědělskou činnost, předložení podnikatelského plánu a jeho následné schválení.

kolová

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

6.4.1 Investice do nezemědělských
činností

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů
zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického
potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností.

Zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba evidovaná v Evidenci
zemědělského podnikatele (malý, střední i velký podnik).

kolová

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

6.4.2 Podpora agroturistiky

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k
Zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba evidovaná v Evidenci
zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k
zemědělského podnikatele (malý, střední i velký podnik).
podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

kolová

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

6.4.3 Investice na podporu energie z
obnovitelných zdrojů

Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba evidovaná v Evidenci
zemědělského podnikatele (malý, střední i velký podnik).

kolová

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů příjem žádostí na plošná opatření

Zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za
ukončení zemědělské činnosti (podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v
LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění a způsobilá pro přímou platbu, resp.
SAPS).

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky (v
případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní
soukromý subjekt nebo obec).

průběžná

leden 17

1.1.2017 30.11.2017

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v
lesích

Realizace preventivních protipovodňových opatření za účelem snížení rozsahu škod
způsobených extrémními povětrnostními jevy.

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky.

kolová

srpen 17

1.10.2017 21.10.2017

8.4.1 Obnova lesních porostů po
kalamitách

Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k
rekonstrukci, příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělá obnova sadbou Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky.
a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochrana založených lesních porostů.

kolová

srpen 17

1.10.2017 21.10.2017

8.4.2 Odstraňování škod způsobených
povodněmi

Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích, škod na objektech
hrazení bystřin a hrazení, stabilizace strží.

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky.

kolová

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky.

kolová

srpen 17

1.10.2017 21.10.2017

8.6.1 Technika a technologie pro lesní
hospodářství

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými
Investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů
nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou
prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících
nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami
poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů
nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo
či investice do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.
založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

kolová

srpen 17

1.10.2017 21.10.2017

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Realizace opatření k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k
zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky.

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky.

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví
(mikro nebo malé podniky), obce, právnické osoby založené nebo zřízené
obcemi, dobrovolné svazky obcí.

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a
Pořízení a instalace oplocenek melioračních a zpevňujících dřevin.
zpevňujících dřevin

Rekonstrukce porostů náhradních dřevin (operace je zacílena na lesní pozemky s porosty
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B) - rekonstrukce porostu náhradních dřevin
může být provedena pouze jedenkrát za programové období.
8.6.2 Technické vybavení
dřevozpracujících provozoven

Investice do technologického vybavení dřevozpracujícího provozu (strojů, technologií,
zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách vedoucích
k efektivnímu zpracování dřeva).

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými
nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou
nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami
nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo
založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16.06.2017

12

GRANT ADVISOR spol. s r.o. I www.grantadvisor.cz I www.dotaceonline.cz I www.j4bporadce.cz

Operační skupiny EIP, resp. její členové (tj. zemědělci, potravináři, odborné
nevládní organizace, poradci, výzkumníci a ostatní aktéři venkova). V případě
investic může být příjemcem podpory pouze zemědělský či potravinářský
subjekt.

16.1.1 Podpora operačních skupin a
projektů EIP

Podpora fungování operačních skupin, které svou činností spadají pod EIP, podpora
přímých výdajů souvisejících se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího
v odvětví zemědělství a potravinářství.

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů,
postupů a technologií v zemědělské
prvovýrobě

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělského podnikatele a výzkumné
Zavedení nových nebo významně zlepšených produktů, postupů nebo technologií, vyvinutých instituce).
ve spolupráci s výzkumným subjektem, nebo žadatelem, který má k vývoji dostatečné
Zemědělský podnikatel nebo subjekt vlastněný zemědělskými prvovýrobci, který
zdroje.
má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný
personál a výrobní prostředky.

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů,
postupů a technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh

Rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat
podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně
jeden subjekt musí být výzkumnou institucí.

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě
studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace. Podporovány budou také
společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu jejich činnosti nebo
modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení stavebních
prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických či
genetických zdrojů).

srpen 17

1.10.2017 21.10.2017

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

kolová

srpen 17

1.10.2017 21.10.2017

Uskupení minimálně dvou subjektů tj. zemědělský podnikatel splňující kategorii
mikropodniku, výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku, držitel (vlastník,
nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který splňuje kategorii mikropodniku nebo je
fyzickou osobou nepodnikající), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

kolová

srpen 17

1.10.2017 21.10.2017

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě
mezi účastníky krátkých dodavatelských studií a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci
řetězců a místních trhů
projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele
potravin, obce nebo svazky obcí), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která
přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

kolová

únor 17

4.4.2017 24.4.2017

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce
při udržitelném zajišťování biomasy pro
Podpora je zaměřena na vznik a koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů
výrobu energie a v průmyslových
mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy.
procesech

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele
potravin, obce nebo svazky obcí), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která
přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

kolová

srpen 17

1.10.2017 21.10.2017

19.2.1 Podpora provádění operací v
rámci komunitně vedeného místního
rozvoje

Aktivity a činnosti připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD.

Koneční žadatelé z území MAS (MAS nemůže být příjemce dotace).

19.3.1 Příprava a provádění činností
spolupráce místní akční skupiny

Předběžná technická podpora, vlastní realizace projektů spolupráce mezi MAS a dalšími
Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.
partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení.

průběžná

M10 Agroenvironmentálně-klimatické
opatření - příjem žádostí na plošná
opatření

10.1.1 Integrovaná produkce ovoce - Komplexní hospodaření v sadech s minimalizací
vstupů, využívající postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí.

průběžná

duben 17

15.4.2017 15.5.2017

M11 Ekologické zemědělství - příjem
žádostí na plošná opatření

11.1 Platba na přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství - Podpora konverze
(přechodu) z konvenčního způsobu hospodaření na způsob ekologický, který je šetrný k
Zemědělský podnikatel.
přírodě a navýšení počtu ekologicky hospodařících zemědělců.

průběžná

duben 17

15.4.2017 15.5.2017

M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 příjem žádostí na plošná opatření

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů způsobených omezením hospodaření a
tedy i zachováním biologické rozmanitosti v oblastech Natura 2000 nebo v územích, které na Zemědělský podnikatel.
ně mohou navazovat, při vhodném způsobu obhospodařování.

průběžná

duben 17

15.4.2017 15.5.2017

M13 Platby pro oblasti s přírodními či
jinými zvláštními omezeními - příjem
žádostí na plošná opatření

Plná nebo částečná kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s
omezením zemědělské produkce a zachování udržitelných systémů hospodaření v oblastech Zemědělský podnikatel.
s přírodními či jinými zvláštními omezeními.

průběžná

duben 17

15.4.2017 15.5.2017

M14 Dobré životní podmínky zvířat příjem žádostí na plošná opatření

14.1.1 Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic (navýšení celkového lehacího prostoru
dojnic o min. 15 % než je stanoveno v národní legislativě).
14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic (desinsekce objektů, kde jsou ustájeny
dojnice a zároveň používání alkalizované slámy nebo separátu při nastýlání).
14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy (zajištění suchostojným kravám
Zemědělský podnikatel.
pobyt ve stáji s neomezeným přístupem do venkovních prostor).
14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat (zajištění turnusového chovu pr
14.1.5 Zvětšení plochy pro odstavená selata (zvětšení lehacího prostoru o odstavená selata
o 20 %).

průběžná

duben 17

15.4.2017 15.5.2017

M15 Lesnicko-environmentální platby příjem žádostí na plošná opatření

15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru (kompenzace dodatečných
nákladů a snížených výnosů vyplývajících ze zachování vybraných porostních typů
hospodářských souborů místo jeho přeměny na porostní typ hospodářského souboru s nižší
Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné soukromoprávní a
ekologickou hodnotou).
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (kompenzace dodatečných nákladů
a snížených výnosů souvisejících se sběrem osiva šetrnými technologiemi nad rámec
zákona č. 149/2003 Sb).

průběžná

duben 17

15.4.2017 15.5.2017

Uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění
podmínek v rámci závazku.

kolová

průběžná
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Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
Prioritní osa/ specifický cíl / program
podpory / opatření

PO 1 - SC 1.1: Zvýšení přeshraniční
akceschopnosti při řešení mimořádných
událostí a krizových situací

PO 1 - SC 1.1: Zvýšení přeshraniční
akceschopnosti při řešení mimořádných
událostí a krizových situací

Podporované aktivity
Výzva pro standardní projekty (Jednotky)
Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a
odstraňování následků rizik.
Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek
efektivně zasahovat po obou stranách hranice.
Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek
krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti.
Výzva pro standardní projekty (Systémy)
Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a
odstraňování následků rizik.
Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek
efektivně zasahovat po obou stranách hranice.
Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek
krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti.

Příjemci

Druh výzvy

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy

Příjem
projektových
záměrů

Příjem
projektových
žádostí

Kolová

XII. 16

do 30.6.2017

do 30.9.2017

Kolová

X.16

do 1.4.2017

do 15.6.2017

Kolová

XII. 16

do 28.2.2017

do 15.5.2017

Průběžná

IX.15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; Organizace zřizované a
zakládané orgány veřejné správy; NNO, pokud jsou součástí integrovaného
záchranného systému nebo systému krizového řízení

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; Organizace zřizované a
zakládané orgány veřejné správy; NNO, pokud jsou součástí integrovaného
záchranného systému nebo systému krizového řízení

PO 1 - 4: Vlajkové projekty

2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
3. Vzdělání a kvalifikace.
4. Spolupráce institucí a komunit.

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
Nestátní neziskové organizace
Vzdělávací instituce včetně vysokých škol
Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
Evropské seskupení pro územní spolupráci
Církve a náboženské spolky
Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu

PO 2 - 4: Zastřešující projekty pro
realizaci Fondu mikroprojektů

1. Společné řízení rizik.
2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
3. Vzdělání a kvalifikace.
4. Spolupráce institucí a komunit.

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
Nestátní neziskové organizace.
Vzdělávací instituce včetně vysokých škol.
Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení.
Evropské seskupení pro územní spolupráci.
Církve a náboženské spolky.
Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

PO 2 - SC 2.1: Projekty silniční
infrastruktury

Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního
dědictví příhraničního regionu.

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.

PO 2 - SC 2.1: Zlepšení podmínek pro
zaměstnanost využitím potenciálu
přírodních a kulturních zdrojů regionu

Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný
rozvoj společného pohraničí.
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví - např. festivaly tradic či ukázky tradičních
řemesel.
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního
dědictví příhraničního regionu.
Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a
kulturních zdrojů.

PO 3 - SC 3.1: Zlepšení postavení osob
vstupujících na přeshraniční trh práce

Příprava a realizace společného vzdělávání (studijní programy, výměnné pobyty studentů a
pedagogů).
Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce.
Rozvoj jazykového vzdělávání (českého a polského jazyka) v rámci školského systému.

PO 4 - SC 4.1: Zvýšení intenzity
spolupráce institucí a komunit v
příhraničním regionu

Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a
hospodářských partnerů.

PO 5 - SC 5.1: Zabezpečení kvalitního
řízení a provádění programu

Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur; vzdělávání a odborná
příprava pracovníků zapojených do implementace; zajištění fungování monitorovacího
systému. Naplňování komunikační strategie, poskytování informací a poradenských služeb.

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; Organizace zřizované a
zakládané orgány veřejné správy; NNO; Evropské seskupení pro územní
spolupráci; Církve a náboženské spolky; Asociace a sdružení působící v oblasti
cestovního ruchu;

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení;
Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy;
Vzdělávací instituce včetně vysokých škol;
Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení;
Nestátní neziskové organizace;
Evropské seskupení pro územní spolupráci.
Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení;
Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy;
Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
Nestátní neziskové organizace;
Evropské seskupení pro územní spolupráci;
Církve a náboženské spolky;

Subjekty podílející se na implementaci programu

do 31.12.2022

16.06.2017
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