
 

DOTAČNÍ MONITORING EVROPSKÝCH FONDŮ 

ORIENTAČNÍ PŘEHLED - ZÁŘÍ 2016 

Tento informativní leták přináší přehled aktuálně vyhlášených (a avizovaných) přímých výzev v rámci ope-
račních programů a v Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020. Účelem letáku je na-
stínit možnosti a podpořit získávání a čerpání dotací z příslušných programů. 

Opatření 4. INVESTICE DO HMOTNÉ-

HO MAJEKTU 

Nejste si jistí přijatelnosti Vašeho pro-
jektu? Obraťte se na nás. Poradíme a 
případně doporučíme podání do připra-
vované výzvy MAS Pobeskydí. 

Operace Žadatelé Odkaz na pravidla 

4.1.1 Investice do zemědělských podni-
ků  

Zemědělský podnikatel http://www.szif.cz/cs/prv2014-411 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh země-
dělských produktů  

Zemědělský podnikatel, výrob-
ce potravin, krmiv  

http://www.szif.cz/cs/prv2014-421 

4.3.2 Lesnická infrastruktura  Držitelé lesů  http://www.szif.cz/cs/prv2014-432 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství    

Držitelé lesů  http://www.szif.cz/cs/prv2014-861 

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

Výrobci potravin, krmiv a usku-
pení dvou subjektů 

http://www.szif.cz/cs/prv2014-1622 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů  Výrobci potravin, krmiv, držitelé 
lesů 

http://www.szif.cz/cs/prv2014-1631 

16.4.1 Horizontální a vertikální spoluprá-
ce mezi účastníky krátkých dodavatel-
ských řetězců a místních trhů  

Uskupení dvou subjektů 
(zemědělský podnikatel, obce, 

DSO, výrobce potravin, NNO) 

http://www.szif.cz/cs/prv2014-1641 

16.6.1 Horizontální a vertikální spoluprá-
ce při udržitelném zajišťování biomasy 
pro výrobu energie a v průmyslových 
procesech  

Uskupení dvou subjektů 
(zemědělský podnikatel, obce, 
DSO, výrobce potravin, podni-
katelský subjekt 

http://www.szif.cz/cs/prv2014-1661 

Opatření 16. SPOLUPRÁCE 

Příležitost pro společnou prodejnu, 
tržiště, bedýnkový prodej, spoluprácí při 
využívání biomasy apod. 

Na MAS Vám pomůžeme iniciovat spo-
lupráci v území. 

Příjem žádostí 11. - 31. 10. 2016 

Naše tipy pro PRV 

Program rozvoje venkova - 3. kolo příjmu žádostí 

Modernizujte Spolupracujte 

http://www.szif.cz/cs/prv2014-411
http://www.szif.cz/cs/prv2014-421
http://www.szif.cz/cs/prv2014-432
http://www.szif.cz/cs/prv2014-861
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1622
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1631
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1641
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1661


 

63. Podpora procesu plánování soci-

álních služeb na obecní úrovni 

Naplánujte si jednoznačně potřebnost 
sociálních služeb ve Vaši obci a mějte k 
dispozici vodítko pro rozhodování o  
podpoře sociálních služeb. 

Zaměření výzvy Výzva Žadatelé (orientačně Příjem do 

Implementace Vládní strategie pro rovnost 
žen a mužů v České republice na léta 
2014 - 2020 (méně rozvinuté regiony) 

03_15_027 Orgány veřejné správy vč. 
obcí 

31. 12. 2016 

Genderové audity u zaměstnavatelů mimo 
Prahu 

03_16_050 Široký okruh žadatelů 31. 12. 2017 

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji 03_16_060 Instituce sdružující více sub-
jektů - například profesní a 
podnikatelská sdružení. 

31. 1. 2017 

Podpora procesu plánování sociálních 
služeb na obecní úrovni 

03_16_63 NNO, obce a svazky obcí 31. 1. 2017 

Podpora aktivit a programů v rámci soc. 
začleňování 

03_16_064 NNO, obce, příspěvkové or-
ganizace obcí, poskytovatelé 
soc. služeb a další 

13. 1. 2017 

Podpora zaměstnanosti cílových skupin 03_16_068 Poradenské a vzdělávací 
instituce, NNO 

1. 2. 2017 

Připravované výzvy - výběr 

Podpora procesu transformace pobytových 
služeb a podpora služeb komunitního typu 
vzniklých po transformaci 

03_16_066 Příspěvkové organizace, ob-
ce, nestátní neziskové organi-
zace 

31. 5. 2017 

Podpora dětských klubů při základních 
školách s možností podpory letních pří-
městských táborů 

03_17_077 školy + NNO/PO - dětské 
kluby/prázdninové příměstské 
tábory pro děti školního věku 

1. 11. 2017 

Podpora sociálního podnikání 03_17_129 obchodní společnosti, OSVČ, 
NNO. 

30. 11. 2017 

77. Podpora dětských klubů při 
základních školách s možností 
podpory letních příměstských 

táborů 

Příležitost jak pomoci zaneprázd-
něným a pracujícím rodičům a při-
spět k rozvoji děti. 

Více na www.esfcr.cz 

Naše tipy pro OPZ 

Plánování sociálních služeb 
Děti „po škole“ 

NEBOJTE SE MĚKKÝCH PROJEKTŮ 

Operační program Zaměstnanosti 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 Podpora žáků se zdravotním postižením (výzva 37) příjem žádosti do 11/2016 

 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (výzva 22, 23) příjem žádosti do 6/2017 
- zdarma poskytujeme metodickou podporu při volbě šablon, podání žádosti o podporu a admi-
nistraci (povinná publicita, zprávy o realizaci a udržitelnosti, kontrola na místě apod.) 

http://www.esfcr.cz


 

Specifický cíl Výzva Žadatelé (orientačně) Příjem do 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy   

68. Podpora bezpečnosti dopravy a 
cyklodopravy II 

Kraje, obce, dobrovolné svaz-
ky obcí, organizace jimi zřizo-
vané nebo zakládané atd. 

04/2017 

2.1 Zvýšení kvality a dostup-
nosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi  

29. Rozvoj sociálních služeb 

30. Rozvoj sociálních služeb (SVL) 

Nestátní neziskové organiza-
ce, OSS, kraje, obce, DSO a 
organizace jimi zřizované 
nebo zakládané atd. 

10/2016 

38. Rozvoj infrastruktury komunit-
ních center 

39. Rozvoj infrastruktury komunit-
ních center (SVL) 

10/2016 

47. Deinstitucionalizace sociálních 
služeb (včetně SVL) 

05/2017 

34. Sociální bydlení 

35. Sociální bydlení (SVL) 

Obce, NNO, církve, církevní 
organizace 

12/2016 

2.2 Vznik nových a rozvoj existu-
jících podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního podnikání 

43. Sociální podnikání II. 

44. Sociální podnikání (SVL) II.  

OSVČ, obchodní korporace, 
NNO, církve, církevní organi-
zace 

01/2017 

48. Infrastruktura základních škol 

49. Infrastruktura základních škol 
(SVL) 

Školy a školská zařízení v 
oblasti základního vzdělává-
ní, kraje, obce a další subjek-
ty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit atd. 

2/2017 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení   

60. Infrastruktura pro zájmové, ne-
formální a celoživotní vzdělávání 

61. Infrastruktura pro zájmové, ne-
formální a celoživotní vzdělávání 
(SVL) 

Školy a školská zařízení v 
oblasti středního a vyššího 
odborného vzdělávání, kraje, 
obce, NNO, další subjekty 
podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit atd. 

4/2017 

3.2 Zvyšování efektivity a 
transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a 
kvality systémů IKT 

26. eGovernment I. Státní organizace, organizač-
ní složky státu, kraj, obce, a 
jimi zřizované nebo zakláda-
né organizace, státní podniky 

03/2017 

Výběr výzev pro obce 

a venkovský prostor 
Integrovaný regionální operační program 

Bližší informace o výzvách naleznete na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP vč. níže neuvede-
ných výzev IROP zaměřených na IZS, muzea a kulturní dědictví, psychiatrická péče, střední školy atd.  

68. Podpora bezpečnosti dopravy a 

cyklodopravy 

Menší projekty můžete předkládat i 
v připravované výzvě MAS. Velké pro-
jekty doporučujeme podávat přímo do 
IROP. Využijte této možnosti zejména 
pro projekty na cyklodopravu. 

Nezapomeňte své projekty zařadit 
do místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání. Nutnou podmínkou projektů 
je zajištění bezbariérového přístupu . 

Menší projekty můžeme podpořit v rám-
ci naši připravované výzvy. 

Naše tipy pro IROP 

Cyklo a chodníky Školy a školky 

DOPRAVNÍ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP


 

40. výzva - prevence vzniku odpadů 

Kompostéry pro občany, kontejnery na 
textilní a oděvní odpady… 

41. výzva - využívání odpadů 

Sběrné dvory, bioplynové stanice ... 

Oblast podpory Výzva Žadatelé (orientačně Příjem do 

2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a 
předpovídání vývoje kvality ovzduší a sou-
vislých meteorologických aspektů 

17. výzva 14. 10. 2016 veřejný sektor, vysoké školy a 
školská zařízení, NNO 

3.1 Prevence vzniku odpadů 40. výzva 30. 11. 2016 obce a města, kraje, podnika-
telské subjekty 

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetic-
kého využití odpadů 

41. výzva 30. 11. 2016 široký okruh žadatelů vč. obcí 

3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet 
systémy jejich řízení 

18. výzva 14. 10. 2016 široký okruh žadatelů vč. obcí 

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny (vodní 
toky) 

13. výzva 31. 12. 2016 široký okruh žadatelů vč. ob-
cí, neziskového a podnikatel-
ského sektoru 

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

(migrace živočichů) 
14. výzva 31. 12. 2016 široký okruh žadatelů vč. ob-

cí, neziskového a podnikatel-
ského sektoru 

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny (vodní 
toky, migrace živočichů, struktura lesů, 
protierozní ochrana…) 

32. výzva 17. 10. 2016 široký okruh žadatelů vč. ob-
cí, neziskového a podnikatel-
ského sektoru 

4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 33. výzva  17. 10. 2016 široký okruh žadatelů vč. obcí 

33. výzva - Kvalita prostředí v síd-

lech 

Revitalizované plochy v zastavěném 
území obce nad 500 obyvatel (zeleň ve 
veřejném prostranství, sídelní zeleň …) 

Více na www.opzp.cz 

Naše tipy pro OPŽP 

Operační program Životní prostředí 

Využíváme odpady Zeleň v sídlech 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A KRAJINA 

739 53 Třanovice č. p. 1 

tel.:+420 558 431 068  

e-mail: mas@pobeskydi.cz,  

další kontakty a informace na: 

www.pobeskydi.cz 

MAS Pobeskydí, z. s. Ing. Krystyna Nováková (vedoucí pracovník SCLLD) 
novakova@pobeskydi.cz, 774 489 762 
Mgr. Silvie Lišková (oblast OP VVV - šablony, OP Zaměstnanost) 
liskova@pobeskydi.cz, 603 500 348 
RNDr. Pavel Žiška (oblast IROP, veřejný sektor) 
ziska@pobeskydi.cz, 776 735 053 
Mgr. Petr Piekar (oblast PRV, podnikatelský sektor) 
piekar@pobeskydi.cz, 773 761 063 

http://www.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/18-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/32-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/33-vyzva
http://www.opzp.cz
http://www.pobeskydi.cz/
mailto:novakova@pobeskydi.cz
mailto:liskova@pobeskydi.cz
mailto:ziska@pobeskydi.cz
mailto:piekar@pobeskydi.cz

