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Seznam zkratek
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny

CRR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

ČCE

Česká církev evangelická

EPC

Energy Performance Contracting – metoda realizace projektů s garantovanou
úsporou energie

EU

Evropská unie

FN

Finanční nástroje

IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území

IROP

Integrovaný regionální operační program

ISKP

Informační systém koncového příjemce

ITI

Integrované územní investice

MAS

Místní akční skupina

MAP

Místní akční plán

MPSV

Ministerstvo práce a sociální věcí

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MŠ

Mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství a vzdělávání

MZe

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

OP Praha

Operační program Praha  Pól růstu ČR

OPVVV

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

OPŽP

Operační program Životní prostředí

ORP

Obec s rozšířenou působností

PRV

Program rozvoje venkova

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

SVL

Sociálně vyloučená lokalita

ZŠ

Základní škola
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O Českobratrské církvi evangelické
(ČCE)
Adresa sídla

Husův dům, Jungmannova ulice č. 9/466, Praha 1, 111 21

Uspořádání církve

ČCE je spravována ve třech stupních. Základní částí církve je
místní farní sbor (k 31. 12. 2014 celkem 255 sborů), jenž jsou
rozmístěny po celé ČR. Sbory v jedné oblasti tvoří „senioráty“,
které dohromady vytvářejí „povšechný sbor“, tedy celou ČCE.
Sbor, seniorát i celá církev mají své představitele, správní
orgány i správní shromáždění.

Církevní organizace

Diakonie ČCE – 125 registrovaných sociálních služeb
Evangelická akademie jako církevní instituce sdružující základní
školu, vyšší odborné školy, střední školy ukončené maturitou a
konzervatoř.
Jeronýmova jednota pověřena obnovou a výstavbou církevních
budov nebo jiných nákladných vybavení (varhan)
Nakladatelství Kalich – vydávání a prodej knih
Supervize v ČCE – slouží jako vnitrocírkevní nástroj umožňující
supervizi mezi kazateli ČCE pod vedením vyškoleného
pověřeného pracovníka - supervizora.

Kontaktní osoba

PhDr. Martin Kocanda, vedoucí tajemník

Kontaktní e-mail

sekretariat@e-cirkev.cz

Projektové záměry

1. Přeshraniční a meziregionální spolupráce
2. Veřejné budovy
3. Sociální péče a zaměstnanost
4. Vzdělávání, volnočasové aktivity a rekvalifikace
5. Životní prostředí a rozvoj venkova
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Úvod
Předkládaný text je výstupem monitoringu aktualit v oblasti dotací pro ČCE za období od
14. 11. 2015 do 14. 12. 2015.
Text je založen na informacích a datech dostupných společnosti B&P Research k 15. 12. 2015.

Právní informace
1. Tento text vychází výhradně z podkladů poskytnutých klientem, které jsou identifikovány jako
podklady od klienta v sekci O ČCE.
2. Společnost B&P Research s.r.o. se v tomto textu vyjadřuje výhradně ke konkrétnímu zadání v
konkrétní věci.
3. Společnost B&P Research s.r.o. si vyhrazuje právo upravit závěry uvedené v tomto textu, pokud jí
klient dodá další podklady, které jí nebyly v době zpracování tohoto textu k dispozici.
4. Společnost B&P Research s.r.o. při zpracování tohoto textu vycházela z právních předpisů České
republiky a Evropské unie platných a účinných ke dni jeho vypracování.
5. Tento text je zpracován s výhradou uplatnění jeho závěrů na území České republiky.
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Dotační příležitosti ČCE
Přehled výzev
Přehled výzev k předkládání projektů financovaných ze strukturálních a investičních fondů EU (ESIF),
národních dotačních programů a dotačních programů relevantních pro ČCE, které jsou aktuální k
15. 12. 2015 a zároveň těch, na které je možné se již připravit.
Upozornění: Program IROP zcela vylučuje projekty realizované na území hl. města Prahy, oproti
tomu program OP Praha  Pól Růstu ČR je určen výhradně pro pražské projekty. Výzvy pro sociální
oblast a vzdělávání jsou označovány zkratkou SVL (tzn. výzvy jsou buď pouze pro žadatele ze
sociálně vyloučené lokality či mimo ni). Název výzvy funguje jako hypertextový odkaz na podrobnosti
k dané výzvě uvnitř dokumentu (CTRL+kliknutí).
Z důvodu častých aktualizací harmonogramů výzev B&P Research průběžně kontroluje a upravuje
termíny příjmu žádostí u jednotlivých resortů. Máte-li zájem o některou z uvedených výzev, můžete
si aktuálnost jejích termínů ověřit zde: https://goo.gl/P0g2eE

Tabulka 1: Seznam plánovaných výzev pro rok 2015 a 2016 relevantních pro ČCE
Program /
Zdroj

Název výzvy včetně čísla

Termíny příjmu
žádostí

Meziregionální
spolupráce

4.1. Zachování, ochrana
a rozvoj přírodního a
kulturního dědictví (č. 2)

4/2016

2. Veřejné budovy –
památky

Středočeskéh
o Fondu
kultury a
obnovy
památek /
krajské

Obecní knihovny,
Obnova kulturních
památek, Obnova
drobných památek,
Podpora kultury

14. 1. 2016–1. 2.
2016

2. Veřejné budovy –
památky / indikativní
seznam památek

IROP / EU

Revitalizace vybraných
památek II. (č. 55)

08/2016–01/2017

Vybrané záměry

1. Program meziregionální
spolupráce INTERREG
EUROPE
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2. Veřejné budovy –
zateplení / včetně hl. města
Prahy

OPŽP / EU

Snížit energetickou
náročnost veřejných
budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů
energie

2. Veřejné budovy – muzea
/ mimo území hl. města
Prahy

IROP / EU

Muzea (č. 22)

02/2016–07/2016

2. Veřejné budovy –
knihovny / mimo území hl.
města Prahy

IROP / EU

Knihovny (č. 23)

02/2016–12/2017

3. Sociální péče a
zaměstnanost

MMR /
národní

Podporované byty

9. 11. 2015–15. 1.
2016

IROP / EU

Deinstitucionalizace
sociálních služeb SVL (č. 9/2015–3/2016
7)

IROP / EU

Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání (č.
14)

4. 12. 2015 – 22. 4.
2016

4. Vzdělávání, volnočasové
aktivity a rekvalifikace

MŠMT /
národní

Rozvoj materiálně
technické základny
mimoškolních aktivit dětí
a mládeže

Do 14. 1. 2016

4. Vzdělávání, volnočasové
aktivity a rekvalifikace

MŠMT /
národní

Výzva Gramotnosti

1/2016–3/3016

3. Sociální péče a
zaměstnanost

4. Vzdělávání, volnočasové
aktivity a rekvalifikace

1. 12. 2015–15.
4. 2016

Rozvoj klíčových
kompetencí v rámci
4. Vzdělávání, volnočasové
aktivity a rekvalifikace

MŠMT /
národní

oborových didaktik,
průřezových témat a

1/2016–3/2016

mezipředmětových
vztahů

4. Vzdělávání, volnočasové
aktivity a rekvalifikace –
sport

Středočeský
Fond sportu,
volného času
a primární
prevence /
krajské

Podpora volnočasových,
sportovních a
vzdělávacích aktivit

14. 1. 2016–1. 2.
2016
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4. Vzdělávání, volnočasové
aktivity a rekvalifikace –
sport

Státní
podpora
sportu 2016
investice /
národní

5. Životní prostředí a rozvoj
venkova

Středočeský
Fond životního
Zkvalitnění životního
prostředí a
prostředí
zemědělství /
krajské

Státní podpora sportu
pro rok 2016 (Program
133510)

8. 12. 2015–31. 1.
2016

14. 1. 2016–1. 2.
2016

Zacílení vybraných projektových záměrů
1. Meziregionální spolupráce
Program / Výzva: INTERREG EUROPE / 4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví (NEVYHLÁŠENA, termín příjmu žádosti o dotaci: od 4/2016)
V úvodním textu následujícího odkazu je požadavek registrace do tzv. CENTRAL Community – pro
ty, kdo chtějí svůj záměr zveřejnit za účelem nalezení partnera: http://www.interregcentral.eu/other-pages/project-ideas/
Znění 1. výzvy, která již proběhla, a podle kterých podmínek bude vycházet též 2. výzva:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodnispoluprace/Novinky/Prezentace-k-Narodnimu-Infodni-Interreg-CENTRAL-EU

2. Veřejné budovy – památky
Program / Výzva: Středočeského Fondu kultury a obnovy památek / Obecní knihovny, Obnova
kulturních památek, Obnova drobných památek, Podpora kultury (NEVYHLÁŠENA, termín příjmu
žádostí: 14. 1. 2016 – 1. 2. 2016)
Předpokládaná oblast podpory:
„Podpora obnovy kulturních památek“  Zahrnuje akce/projekty, které splňují alespoň některé z
následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita projektu, vícezdrojové financování,
památka je vedená v seznamu nejohroženějších památek vedeném MK ČR, naléhavost opravy,
připravenost akce,
„Podpora drobných památek“  Jedná se o drobné památky a architekturu umístěnou převážně na
veřejných prostranstvích, u komunikací nebo ve volné krajině (např. kapličky, výklenkové kaple,
křížové cesty, samostatně stojící sochy a sousoší, kašny, zvoničky, boží muka, kříže, smírčí kříže,
význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlým, pamětní desky atd.).
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„Podpora projektů v oblasti kultury“  Zahrnuje akce/projekty, které splňují alespoň některé z
následujících kritérií: kvalita projektu, jedinečnost projektu, tradice, nadlokálnost, novátorství. Jedná
se o projekty zejména v oblastech amatérské kultury (divadlo, folklor  tradiční lidová kultura 
zapsáno v Seznamu nemateriálních statků TLK Středočeského kraje, hudba, tanec, film, foto,
výtvarné umění a literatura  soutěže a publikační činnost).

2. Veřejné budovy – památky / indikativní seznam památek
Revitalizace vybraných památek II.
Program / Výzva: IROP / Revitalizace vybraných památek II. (č. 55) (NEVYHLÁŠENA, termín příjmu
žádostí: 08/2016 – 01/2017)
Klíčové informace: Předmětem výzvy je 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.

2. Veřejné budovy – zateplení
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Název výzvy

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie

Typ výzvy

Kolová

Identifikace fondu/programu

OPŽP / EU

Předmět výzvy

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných
budov

Rozsah výzvy

3, 5 mld. Kč

Termíny výzvy

1. 12. 2015 – 15. 4. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva

Klíčové informace:
Nově jiný způsob financování a požadavek na energetický management (viz Důležité pojmy).
Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 40 % celkových způsobilých
výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře. Dále je možné získat bonifikaci
ve výši 5 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro
podporu (jedná se minimálně o rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému
nuceného větrání s rekuperací), energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.
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Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru. Celkem
může být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 90 %
celkových způsobilých výdajů projektu pro finanční nástroj (veškeré výdaje vedoucí ke snížení
energetické náročnosti objektu).
Způsobilost výdajů:
Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované §
6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti.
Maximální způsobilé výdaje v případě snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších stavebních úprav majících prokazatelně vliv
na spotřebu energie.
Limity pro zateplované konstrukce:
›
›
›
›
›

›

Obvodové stěny 2300 Kč bez DPH/m2
Ploché a šikmé střešní konstrukce 2 200 Kč bez DPH/m2
Konstrukce k nevytápěným prostorům (půdám, suterénům, ostatním místnostem) 1000 Kč bez
DPH/m2
Podlahy na zemině 2 500 Kč bez DPH/m2
Výplně otvorů 6 000 Kč bez DPH/m2
Výplně otvorů – památkově chráněné budovy 10 000 Kč bez DPH/m2

2. Veřejné budovy – muzea mimo území hl. města Prahy
Muzea
Program / Výzva: IROP / Muzea (č. 22) (NEVYHLÁŠENA, termín příjmu žádostí: 02/2016 – 07/2016)
Klíčové informace:
Muzea splňující následující podmínky:
›
›
›

Jsou zřizována státem nebo krajem
Spravují sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Návštěvnost, vypočítaná jako roční průměr za poslední 3 roky, překročila 30 tis. návštěvníků

2. Veřejné budovy – knihovny mimo území hl. města Prahy
Knihovny
Program / Výzva: IROP / Knihovny (č. 23) (NEVYHLÁŠENA, termín příjmu žádostí: 02/2016–12/2017)
Klíčové informace: Předmětem výzvy je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních
fondů a jejich zpřístupnění.

3. Sociální péče a zaměstnanost
Podporované byty - VÝZVA VYHLÁŠENA
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Název výzvy

Podporované byty

Identifikace fondu/programu MMR/ Programy podpory bydlení

Předmět výzvy

Cílem výzva je vznik podporovaných bytů na území České
republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby,
které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb
vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav
nebo sociální okolnosti jejich života.

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

200 mil. KČ

Termíny výzvy

9. 11. 2015 – 15. 1. 2016

Odkaz na výzvu

http://mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytovapolitika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programypodpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/Podprogram-Podporavystavby-podporovanych-bytu

Klíčové informace:
Program je členěn do třech dotačních titulů:
1. Pečovatelský byt
2. Vstupní byt
3. Komunitní dům seniorů
Příjemcem dotace u dotačního titulu je obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy,
příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost,
společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská
společnosti, sociální družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002
Sb. o církvích a náboženských společnostech.
Příjemcem dotace u dotačního titulu Vstupní byt nemůže být obec nebo spolek, aby nedošlo k
překryvu s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP).
Deinstitucionalizace sociálních služeb SVL – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Deinstitucionalizace sociálních služeb SVL (č. 7)

Identifikace fondu/programu IROP/EU
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Předmět výzvy

Cílem výzvy je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních
služeb a to tak, aby se uživatel mohl zapojit do běžné společnosti,
očekává se také jeho aktivní zapojení na trhu práce.

Typ výzvy

Jednokolová

Rozsah výzvy

2 mil. Kč

Termíny výzvy

9/2015-3/2016

Odkaz na výzvu

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho

Klíčové informace: Oprávněnými žadateli jsou v rámci této výzvy mimo jiné i obce, organizace
zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi a také církve a církevní organizace. Minimální
výše způsobilých výdajů projektu činí 500 000 Kč.
Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách
například osobní asistence, samostatné bydlení, pečovatelská služba, denní stacionář, centrum
denních služeb nebo chráněné bydlení.

4. Vzdělávání, volnočasové aktivity, rekvalifikace
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (č. 14)

Identifikace fondu/programu

IROP/EU

Předmět výzvy

Cílem výzvy jsou stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za
účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově
dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a
mateřské školy, ve vazbě na území, kde je prokazatelný
nedostatek těchto kapacit.

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

975 mil. Kč

Termíny výzvy

4. 12. 2015 – 22. 4. 2016

MONITORING 3/2015 PRO ČESKOBRATRSKOU CÍRKEV EVANGELICKOU

12/21

Odkaz na výzvu

http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastrukturapro-predskolni-vzdelavani

Klíčové informace: Území realizace je celé ČR mimo území hl. m. Prahy Správní obvod obce s
rozšířenou působností, na jehož území se nenacházejí sociálně vyloučené lokality. Mapa sociálně
vyloučených lokalit viz odkaz na výzvu.
Oprávnění žadatelé o výzvu jsou: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti
předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti
předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji,
obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace,
církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek
státu.
Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže (Investiční program
133 710) – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí
a mládeže

Identifikace fondu/programu

MŠMT/ národní

Předmět výzvy

Cílem výzvy je rozvoj materiálně
mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Typ výzvy

Jednokolová

Rozsah výzvy

25 194 tis. Kč

Termíny výzvy

Do 14. 1. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.msmt.cz/mladez/investice-pro-oblast-mladeze-2016

technické

základny

Klíčové informace:
Pro tuto výzvu jsou žadateli nestátní neziskové organizace (spolek, ústav a obecně prospěšná
společnost), které existují déle jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.
Žádost o finanční prostředky na modernizaci a rekonstrukci objektů může podávat výhradně majitel
objektu. V případě, že je žadatelem spolek, předkládá tuto žádost pouze hlavní spolek, a to i pro
potřeby svých pobočných spolků.
Program / výzva: MŠMT / Výzva č. 02_16_012 Gramotnosti (NEVYHLÁŠENA, termín vyhlášení:
1/2016–3/2016)
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Program / výzva: MŠMT / Výzva č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových
didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů (NEVYHLÁŠENA, termín vyhlášení:
1/2016–3/2016)

4. Vzdělávání, volnočasové aktivity, rekvalifikace - sport
Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit
Program / výzva: Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence / Podpora
volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit (NEVYHLÁŠENA, termín vyhlášení: 14. 1. 2016–1.
2. 2016)
Příklad předpokládané podpory: „Podpora handicapovaných“ v oblasti podpory „Neinvestiční
podpora“, která zahrnuje podporu programů zaměřených na zájmové aktivity zdravotně
postižených dětí, mládeže a dospělých, které napomáhají jejich plnohodnotnému začleňování do
společnosti (podpora akcí regionálního, celostátní a mezinárodního významu za účasti zdravotně
postižených, nákup drobného materiálového vybavení (do 40 tis. Kč), úhrady cestovného, mzdy).
Státní podpora sportu 2016 - investice
Název výzvy

Státní podpora sportu pro rok 2016 (Program 133510)

Typ výzvy

kolová (1. kolo)

Identifikace fondu/programu

MŠMT / národní

Předmět výzvy

Podpora materiálně technické základny sportovních organizací
Podpora materiálně technické základny sportovní
reprezentace.

Rozsah výzvy

3, 7 mld. Kč

Termíny výzvy

8. 12. 2015 – 31. 1. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok2016-program-133510

Klíčové informace:
Dotace ze státního rozpočtu není určena na podporu školních hřišť a tělocvičen.
Oprávněným žadatelem je spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a vyvíjející činnost v oblasti sportu
Cílovou skupinou žadatele jsou převážně děti a mládež do dovršení juniorského věku v daném
sportovním odvětví, s nimiž organizace pracuje systematicky po celý rok. Žadatel doloží v příloze
žádosti pravdivý údaj o podílu dětí a mládeže k celkové členské základně organizace a přehled
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využití příslušné materiálně technické základny v průběhu roku dětmi a mládeží formou čestného
prohlášení.
Výše podpory materiálně technické základny sportovních organizací / pro spolky a resortní
sportovní centrum činí: 60 % dotace na nové stavby, 80 % dotace na rekonstrukce a modernizace
staveb

5. Životní prostředí a rozvoj venkova
Zkvalitnění životního prostředí a zemědělství
Program / výzva: Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství / Zkvalitnění životního
prostředí (NEVYHLÁŠENA, termín vyhlášení: 14. 1. 2016–1. 2. 2016)
Součástí podpory by měly být projekty na úpravu zeleně, lesoparky, vegetační úpravy u komunikací
aj.

Přehled zdrojů
Součástí této kapitoly jsou vždy uvedené doporučené zdroje a konkrétní programy, z nichž je nebo
bude možné získat podporu pro záměry ČCE. Monitoring je zaměřen především na evropské zdroje,
nicméně bude pokrývat i některé národní, případně jiné zajímavé možnosti. Toto vydání
monitoringu se zabývá integrovanými nástroji ITI, IPRÚ a CLLD.

Integrované nástroje ITI, IPRÚ
Integrované územní investice (ITI) a Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) jsou novými nástroji k
realizaci územních strategií, který Evropská komise navrhla pro programové období 2014–2020.
V předchozím programovém období existoval podobný nástroj Integrovaný plán rozvoje měst
(IPRM). Tyto nástroje členským státům umožňují komplexně naplňovat cíle operačních programů
slučováním finančních zdrojů z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů.
Cílem integrovaných strategií je soustředění pozornosti na klíčové tematické okruhy rozvoje, které
jsou specifické pro danou metropolitní oblast / aglomeraci, konkrétně se jedná o tyto oblasti:
Brněnská metropolitní oblast, Hradecko-pardubická aglomerace, Olomoucká aglomerace,
Ostravská metropolitní oblast, Plzeňská metropolitní oblast, Pražská metropolitní oblast, Ústeckochomutovská aglomerace.
Každá z uvedených aglomerací má zpracovanou vlastní strategii, dle které budou prostřednictvím
výzev označených ITI, IPRÚ financovány projekty spádového území. Výzvy budou k nalezení
v harmonogramech operačních programů, pod které budou záměry tematicky spadat. Žadatelem
o dotaci mohou být zpravidla veřejné subjekty zpracovávající a naplňující strategie. Půjde o realizaci
především větších, finančně náročnějších projektů.
Mezi hlavní nosná témata spojující jádrová města metropolitních oblastí / aglomerací s jejich
funkčním zázemím patří zejména:
›

Doprava a mobilita
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›
›
›
›
›

Vzdělávání a trh práce
Propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe
Inovace a podnikání
Oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury
Dále pak může být řešena oblast veřejných služeb (především sociální, zdravotní a vzdělávací)
Aktivity v oblasti sociální soudržnosti jsou zaměřeny na zajištění dostatečné kapacity a kvality
veřejných služeb a ochrany před sociálním vyloučením znevýhodněných osob či na oblast
sociálního bydlení

Příklad řešení Ústecko-chomutovské aglomerace:
Podpora projektů, které zvýší šance znevýhodněných osob (z důvodu zdravotního postižení,
kumulovaného sociálního znevýhodnění) na trhu práce, zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních
služeb a rozvíjet nástroje prevence sociálně-patologických jevů. Je nutné zaměřit se na oblast
sociálního bydlení a nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu.
Problémy jednotlivých metropolitních oblastí, které mají být řešeny pomocí těchto nástrojů, jsou
uvedeny zde:
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/bb2b3d39-db03-4cb5-90fa-38ab4ae88c99/ITInahled.pdf?width=0&height=0

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
CLLD je místní rozvoj vedený místními akčními skupinami (MAS), který se uskutečňuje na základě
integrovaných a více odvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj
je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních
souvislostech, vytváření sítí a příp. spolupráci MAS. MAS existovaly již v předchozím programovém
období, nicméně nově mohou čerpat dotace z většího počtu operačních programů.
Seznam MAS: http://www.nsmascr.cz
Hlavní témata, jenž mohou být řešena přes MAS:
›

›
›

›

›

Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění
uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení vnitřní diferenciace
trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením podílu
pracovních míst na venkově
Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jeho kvalifikace a zajištěním pracovních
příležitostí ve venkovském prostoru
Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v
součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do
lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti
Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru, podpora
rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škola dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj
služeb v oblasti zavádění technických i netechnických inovací
Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský potenciál, atraktivita prostředí, alternativní
služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a oživení kulturního života)
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›
›
›

›
›
›

Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském
prostoru
Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a
dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdravotních a návazných)
Realizace pozemkových úprav a současně s tím realizace dalších opatření zlepšujících
biodiverzitu, vodní režim v krajině, snižující erozní ohroženost půdy a zvyšující estetickou
hodnotu krajiny
Snížení počtu malých zdrojů znečištění, podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu
znovuvyužití odpadů, recyklace a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny
Realizace projektů pro využití místních potenciálů pro úspory energie a výroby energie z OZE
Zachování a obnova propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti krajiny
včetně ochrany před povodněmi, koordinace agroenvironmentálních opatření pro zlepšení
vzhledu krajiny
Každá MAS má zpracovanou vlastní strategii schválenou MMR, dle které budou vyhlašovat výzvy
/ fiche na svých webových stránkách. Oprávnění žadatelé budou uvedeni v jednotlivých výzvách,
které budou zveřejňovány od roku 2016. Církev se může např. podílet na realizaci takových
projektů, které vytváří podmínky pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí sociálních
služeb. Nelze počítat s realizací finančně náročných investic, půjde spíš o aktivity menšího
rozsahu.

Obecně
Tiskové zprávy
Zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů energetických úspor
veřejných budov podpořených z nové výzvy OPŽP
Dne 8. 12. 2015 vydal Státní fond životního prostředí ČR tiskovou zprávu, v níž informuje o možnosti
získání zvýhodněného úvěrů na kofinancování projektů energetických úspor veřejných budov (výzva
č. 19 OPŽP). Tato nová výzva Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na
projekty energetických úspor u veřejných budov, a to realizací celkových nebo dílčích energeticky
úsporných renovací a zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů využívajících
takzvané energetické služby se zárukou. Alokace výzvy činí 3 mld. Kč. Dotaci mohou získat majitelé
veřejných budov na území celé ČR. Souběžná výzva z Národního programu Životní prostředí pak
nabízí zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů podpořených výzvou (č. 19) z OPŽP. Příjemci
dotací z OPŽP mohou díky ní pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný
projekt. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na jedno procento bez dalších poplatků.
Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců
po realizaci projektu. Na zvýhodněné úvěry bylo z prostředků státního fondu vyčleněno půl miliardy
korun.
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Zdroj: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2726/tri-miliardy-na-projekty-energetickych-usporverejnych-budov-z-opzp-a-zvyhodneny-uver/

Podmínky fondů Středočeského kraje budou uveřejněny v průběhu
prosince 2016
Dle informací od úředníků Středočeského kraje budou v průběhu příštího týdne uveřejněny
podmínky krajských fondů pro následující oblasti:
›
›
›
›
›
›
›
›

Humanitární fond
Kultura a obnova památek
Podpora malého a středního podnikání
Rozvoj obcí a měst
Povodně
Sport, volný čas a primární prevence
Cestovní ruch
Životní prostředí a zemědělství

Byl otevřen program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko
– Česká republika
Na webových stránkách programu byly zveřejněny pokyny k předkládání žádostí. Ty budou
předkládány zásadně elektronickou formou, v současné době však není z technických důvodů
možné žádosti předkládat. Tento dokument má sloužit žadatelům jako pomůcka při přípravě
žádosti. Obsahuje přehled nejdůležitějších otázek z elektronické verze žádosti. V sekci Dotace jsou
zveřejněna také Společná pravidla pro způsobilost výdajů a otázky pro hodnocení projektů.
Zdroj: http://www.by-cz.eu/cz/aktuality/

Semináře
Seminář pro žadatele k 14. a 15. výzvě v IROP „Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání“
Dne 8. 12. 2015 se v Praze uskutečnil seminář k 14. výzvě „Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání“ a 15. výzvě „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené
lokality“, které byly vyhlášeny v rámci specifického cíle 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení".
Zdroj: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Seminar-k-14-a-15-vyzve-v-IROPInfrastruktura-pro-predskolni-vzdela
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Důležité pojmy
Energetický management
Požadavek na energetický management vyplývá z nastavení 19. výzvy OPŽP „Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“ a jeho smyslem je sledovat
energetická data během realizace projektu i po dobu udržitelnosti projektu.
Co musí energetický management splňovat
1. Musí prokazatelně existovat a být pravidelně využíván systém umožňující evidenci, kontrolu a
řízení spotřeby energie (musí pracovat s energetickými daty v uzavřeném a kontrolovaném procesu)
›
›
›
›
›

Nastavení hranic systému – přezkum spotřeby, definice výchozího stavu
Monitoring spotřeby
Vyhodnocování
Plánování
Kontrola, náprava a návrhy úpravy systému

2. Musí existovat osoba odpovědná za udržování a rozvíjení systému energetického managementu
(dokládá se např. pracovní smlouvou nebo smlouvou o dílo).
Další podmínky
Energetický management musí být prováděn minimálně po dobu udržitelnosti projektu
(management je plánovitou součástí již od přípravy projektu a spolupráce na projektové
dokumentaci).
Smluvní vztah s odpovědným pracovníkem (energetickým manažerem, energetikem) v rámci
struktury organizace, či s externím energetickým manažerem trvá alespoň po dobu udržitelnosti
dotovaného projektu.
Data o spotřebě energie jsou monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována pro
následující vyhodnocování a reportování v minimálně měsíčním intervalu.
Poskytovatel dotace si může kdykoli po dobu udržitelnosti projektu vyžádat roční reporty z vedení
energetického managementu nad rámec závěrečného vyhodnocení akce.
Prokázání zavedení a existence energetického managementu je součástí závěrečného vyhodnocení
akce, respektive je součástí vyjádření energetického specialisty ke splnění úspory energie a úspory
emisí CO2.

Finanční nástroje v OPŽP
V rámci OPŽP 2014–2020 činí alokace 73,1 mld. Kč. Pro použití finančních nástrojů, tedy
zvýhodněných úvěrů, byly vybrány 4 oblasti a odhadovaná alokace činí 5,75 mld. Kč. Finanční
nástroje se týkají konkrétně těchto oblastí: Prevence průmyslových odpadů, Materiálové a
energetické využití odpadů, Snížení environmentálního rizika a Energetické úspory veřejných budov.
Prevence vzniku průmyslových odpadů
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Podpora bude poskytována jako zvýhodněný úvěr + dotace
Oblast podpory: Prevence vzniku odpadů
Příjemci: Podnikatelské subjekty
Výše úvěru je max. 80 % a výše dotace činí max. 15 %. Celková podpora je tedy maximálně 95 %
z celkových způsobilých výdajů. Příspěvek OPŽP na finanční nástroj činí 0,8 mld. Kč. Očekávaný
příspěvek soukromých zdrojů je 1,5 mld. Kč. Celková alokace finančního nástroje (OPŽP + soukromé
zdroje) je tedy 2,3 mld. Kč. Doba splatnosti úvěru je 10 let a úroková sazba činí 1–2% ročně.
Materiálové a energetické využití odpadů
Podpora bude poskytována jako zvýhodněný úvěr + dotace
Oblast podpory: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Příjemci: soukromé a veřejné subjekty
Výše úvěru je max. 80 % a výše dotace činí max. 15 %. Celková podpora je tedy maximálně 95 %
z celkových způsobilých výdajů. Příspěvek OPŽP na finanční nástroj je 3,6 mld. Kč a očekávaný
příspěvek soukromých zdrojů činí 2,1 mld. Kč. Celková alokace FN (OPŽP + soukromé zdroje) je tedy
5,7 mld. Kč. Doba splatnosti úvěru je 10 let a úroková sazba činí 1–1,5 % ročně.
Snížení environmentálního rizika
Podpora bude poskytována jako zvýhodněný úvěr
Oblast podpory: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
Příjemci: soukromé i veřejné subjekty
Výše úvěru činí až 100 % z celkových způsobilých výdajů. Příspěvek OPŽP na finanční nástroj je 0,6
mld. Kč. Očekávaný příspěvek soukromých zdrojů 0,6 mld. Kč. Alokace FN (OPŽP + soukromé zdroje)
je tedy 1,2 mld. Kč. Doba splatnosti úvěru je 10 let a úroková sazba činí 1–2 % za rok.
Energetické úspory veřejných budov
Podpora bude poskytována jako zvýhodněný úvěr + dotace
Oblast podpory: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie
Příjemci: veřejné subjekty (s výjimkou organizačních složek státu)
Výše úvěru činí 50 % (45%) a výše dotace 40 % (45 %). Celková podpora (úvěr + dotace) je max. 90
% z celkových způsobilých výdajů. Příspěvek OPŽP na finanční nástroj je 0,75 mld. Kč a očekávaný
příspěvek soukromých zdrojů 3,0 mld. Kč. Alokace FN (OPŽP + soukromé zdroje) tedy činí 3,75 mld.
Kč. V rámci FN Energetické úspory veřejných budov je kalkulována pouze 1. výzva z OPŽP. Doba
splatnosti úvěru je 10 let a úroková sazba činí 0,5–1 % za rok.
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Doporučení pro ČCE
B&P Research upozorňuje na zveřejnění informací k financování projektů energetických úspor u
veřejných budov z OPŽP. Dotaci až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů projektu mohou
získat majitelé veřejných budov na území celé ČR. Projekty budou realizací celkových nebo dílčích
energeticky úsporných renovací a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů
využívajících tzv. energetické služby se zárukou.
Souběžně s touto výzvou je otevřen Národní program Životního prostředí, který nabízí zvýhodněné
úvěry na kofinancování projektů podpořených výzvou na energetické úspory z OPŽP. Příjemci dotací
z OPŽP mohou díky ní pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný
projekt. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na jedno procento bez dalších poplatků.
Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců
po realizaci projektu. Tento způsob financování může ČCE využít pro připravovaný projekt Husova
domu v Praze.
Zajímavou příležitostí pro jednotlivé farní sbory ČCE jsou avizované výzvy Středočeského kraje.
Podporu bude možné získat na Kulturu a obnovu památek; Sport, volný čas a primární prevence;
Cestovní ruch nebo Životní prostředí a zemědělství. Schválené nastavení uvedených fondů by mělo
být zveřejněno v průběhu prosince 2016, termín příjmu žádostí o dotaci by měl otevřen ve dnech
14. 1. 2016–1. 2. 2016. Obdobné dotační příležitosti budou poskytovat v tuto dobu i další kraje.
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