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Seznam zkratek
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny

CRR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

ČCE

Česká církev evangelická

EU

Evropská unie

IROP

Integrovaný regionální operační program

ISKP

Informační systém koncového příjemce

MAS

Místní akční skupina

MAP

Místní akční plán

MK

Ministerstvo kultury

MPSV

Ministerstvo práce a sociální věcí

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MŠ

Mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZe

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

OPPPR

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
15. 2. 2016 do 15. 3. 2016.
Text je založen na informacích a datech dostupných společnosti B&P Research k 15. 3. 2016.

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.

MONITORING 3/2016 PRO ČESKOBRATRSKOU CÍRKEV EVANGELICKOU

5/21

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. 3. 2016 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). V monitoringu jsou uváděny pouze výzvy pro oblast SVL,
výzvy mimo oblast SVL jsou zpravidla ve stejném termínu pouze pod jiným číslem výzvy. 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 2016 relevantních pro ČCE
Vybrané záměry

1. Program meziregionální
spolupráce INTERREG
EUROPE

2. Veřejné budovy –
památky

2. Veřejné budovy –
památky

Program /
Zdroj

Název výzvy včetně čísla

Termíny příjmu žádostí

Meziregionální
spolupráce

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

5. 4. 2016–13. 5. 2016

MK / národní

Program restaurování
movitých kulturních
památek na rok 2017

4/20166/2016

MK / národní

Podpora obnovy
kulturních památek
prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností

Uzávěrky příjmu
žádostí:
29. 2. 2016, 30. 4. 2016,
15. 9. 2016
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OPŽP / EU

Snížit energetickou
náročnost veřejných
budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů
energie

1. 12. 2015–15. 4. 2016

OPPPR / EU

Podpora sociálních
služeb, komunitního
života a sociálního
bydlení

28. 3. 2016–23. 6. 2016

3. Sociální péče – komunitní
život a sociální podnikání /
hl. město Praha

OPPPR / EU

Podpora komunitního
života a sociálního
podnikání

28. 3. 2016 – 23. 6.
2016

3. Sociální péče – sociální
bydlení / mimo hl. město
Praha

IROP / EU

Sociální bydlení

3/2016–7/2016

3. Sociální péče – komunitní
centrum / mimo hl. město
Praha

IROP / EU

2. Veřejné budovy –
zateplení / včetně hl. města
Prahy

3. Sociální péče – sociální
služby, sociální bydlení / hl.
město Praha

Rozvoj komunitních
center SVL

5/2016–9/2016

OPZ / EU

Pilotní ověření péče o
nejmenší děti v
mikrojeslích v ČR (mimo
hl. m. Prahu)

5. 1. 2016–6. 6. 2016

4. Vzdělávání – MŠ a ZŠ
v Praze

OPPPR / EU

Navýšení kapacity
předškolního a
základního vzdělávání a
zařízení pro poskytování
péče o děti do 3 let

10. 4. 2016–10. 5. 2016

4. Vzdělávání – MŠ / mimo
hl. město Prahu

IROP / EU

4. Vzdělávání – mikrojesle

4. Vzdělávání, volnočasové
aktivity a rekvalifikace
5. Životní prostředí a rozvoj
venkova – úprava zeleně

Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání

4. 12. 2015–22. 4. 2016

IROP / EU

Výzva Infrastruktura pro
zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání
SVL

6/201611/2016

OPŽP / EU

Zlepšit kvalitu prostředí v
sídlech

30. 3. 2016–30. 5. 2016
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Zacílení vybraných projektových záměrů
1. Meziregionální spolupráce
Interreg EUROPE  2. výzva – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Interreg EUROPE (č. 2)

Identifikace fondu/programu

Interreg (ERDF)

Předmět výzvy

Předmětem podpory je 1) posílení výzkumu, technologického
rozvoje a inovací, 2) zvýšení konkurenceschopnosti MSP, 3)
přesun k nízkouhlíkovému hospodářství a 4) ochrana životního
prostředí a podpora efektivnosti využívání zdrojů.

Typ výzvy

kolová

Rozsah výzvy

322 mil. EUR

Termíny příjmu žádostí

5. 4. 2016–13. 5. 2016
http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacniprogramy/OP-INTERREG-EUROPE

Odkaz na výzvu

http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab3dd85f-6a16-48458f52-68cc38fc6e3e/Interreg-Europe-Second-call-terms-ofreference.pdf?ext=.pdf

Klíčové informace:
Program je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem
zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Cílem je zlepšení výkonnosti politických
nástrojů regionálního rozvoje, a to buď
a) implementací nového projektu/nástroje financovaného v rámci programu Cíle 1 (investice
pro růst a zaměstnanost) a Cíle 2 (evropské územní spolupráce);
b) změnou řízení programu/politiky (úprava podmínek výzev, alternativní metody
monitorování, hodnocení);
c) změnou strategického zaměření programu/politiky (úprava specifického cíle, začlenění
nového záměru).
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Politický nástroj = policy instrument, prostředek veřejné intervence (politika, strategie, zákon)
vytvořený a aplikovaný veřejnými úřady s cílem zlepšit specifickou územní situaci, jedná se zpravidla
o politiky regionálního rozvoje vytvořené na lokální, regionální, národní i evropské úrovni.
Zvláště budou podpořeny projekty z oblasti 3) přesun k nízkouhlíkovému hospodářství a 4) ochrana
životního prostředí a podpora efektivnosti využívání zdrojů.
Žadatelem mohou být pouze veřejné orgány, veřejnoprávní instituce (míra podpory 85 %) a
soukromé neziskové organizace (míra podpory 75 %). Zapojení úřadů veřejné správy do politických
nástrojů, na něž se zaměřuje projekt, je nezbytnou podmínkou.
Do projektu musí být zahrnuti partneři z alespoň 3 států, z toho minimálně 2 členských států EU.
Partneři spolupracují po dobu 3 až 5 let prostřednictvím výměny zkušeností týkající se různých
tematických oblastí s hlavním cílem zlepšit implementaci programů v rámci Cíle 1 a Cíle 2. Každý
region účastnící se projektu musí vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v
dané regionu dále využity a implementovány v praxi. Projekty budou také muset monitorovat, jak
bude daný akční plán využit v praxi.

2. Veřejné budovy – památky
Program restaurování movitých kulturních památek na rok 2017 – PLÁNOVANÁ VÝZVA
Program / výzva: MK / Program restaurování movitých kulturních památek na rok (NEVYHLÁŠENA,
termín vyhlášení: 4/2016–6/2016)
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  VÝZVA
VYHLÁŠENA

Název výzvy

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností

Identifikace fondu/programu

MK / národní

Předmět výzvy

Cílem výzvy je zachování a obnova nemovitých kulturních
památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny,
nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve
vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní
památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo
varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Typ výzvy

Kolová
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Rozsah výzvy

V závislosti na schváleném státním rozpočtu na rok 2016 a dle
finančních kvót Ministerstva kultury pro jednotlivé obce
s rozšířenou působností

Termíny výzvy

1. kolo do 29. 2. 2016, 2. kolo do 30. 4. 2016, doplňkové kolo
výzvy do 15. 9. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovyfond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatekprostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

Klíčové informace:
Každá obec s rozšířenou působností má přidělenu kvótu, naleznete ji v odkazu na výzvu. Minimální
výše příspěvku je 50 tis. Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro příslušnou ORP je nižší než 100
tis. Kč. V tom případě může ORP rozdělit kvótu na dva příspěvky. Minimální podíl vlastníka je 10 %
z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

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

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
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Klíčové informace: Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 40 %
celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře. Pro
získání dotace je nezbytné doložit poslední 3 fakturační období. Oproti předchozímu dotačnímu
období se energetické úspory již neodčítají!

3. Sociální oblast – sociální služby, sociální bydlení / hl.město Praha
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení – VÝZVA VYHLÁŠENA

Název výzvy

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního
bydlení (č. 17)

Identifikace fondu/programu

OP Praha – Pól růstu ČR / EU
A – vznik azylového domu
B – vznik nízkoprahových denních center

Předmět výzvy

C – vznik terénních programů
D – podpora aktivizace komunitního života
E – podpora sociálního bydlení

Typ výzvy

Kolová
200 mil. Kč
A – 35 mil. Kč (min. 1mil Kč – max. 35 mil. Kč)

Rozsah výzvy

B – 16 mil. Kč (min. 1mil. Kč – max. 8 mil. Kč)
C – 14 mil. Kč (min. 500 tis. Kč – max. 4 mil. Kč)
D – 70 mil. Kč (min. 500 tis. Kč – max. 10 mil. Kč)
E – 65 mil. Kč (min. 500 tis. Kč – max. 13 mil. Kč)

Termíny výzvy

28. 3. 2016–23. 6. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/Vzvy_OP_PPR/PO3/Vyz
va_._17_SC_3.1.pdf

Klíčové informace:
Podmínky pro skupiny aktivit A, B a C:
Podporován je vznik nových kapacit těchto sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách (dále zákon o sociálních službách): azylový dům pro rodiny s dětmi,
nízkoprahová denní centra, terénní programy.
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Podporované projekty skupiny D – Aktivizace komunitního života:
Vznik a rozvoj kulturně komunitního centra
Podporované projekty skupiny E – Podpora sociálního bydlení
Vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení
Typy bydlení: sociální byt, dostupný byt, chráněné bydlení
Žadatelé:
›
›

NNO
Veřejné instituce - hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a
založených.

Žádost o podporu může být předložena pouze v rámci jedné skupiny aktivit. Kombinace několika
skupin aktivit v rámci jedné žádosti o podporu není možná.
Žadatelé mohou v rámci každé skupiny aktivit předložit pouze jednu žádost o podporu.

3. Sociální oblast – komunitní život a sociální podnikání / hl. město
Praha
Podpora komunitního života a sociálního podnikání – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Podpora komunitního života a sociálního podnikání (č. 18)

Identifikace fondu/programu

OP Praha – Pól růstu

Předmět výzvy

Vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor
komunitního života a podpora sociálního podnikání

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

250 mil. Kč

Termíny výzvy

28. 3. 2016–23. 6. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/Vzvy_OP_PPR/PO3/Vyzv
a_._18_SC_3.3.pdf

Klíčové informace:
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Podporované projekty - Aktivizace komunitního života:
›
›
›
›

Sociálně kulturní a výchovně vzdělávací aktivity
Environmentální aktivity
Volnočasové a komunitní sociální práce
Osvětové, preventivní a informační aktivity a další

Podporované aktivity – Sociální podnikání:
›

Založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových aktivit

›

Rozšíření aktivit sociálního podniku o nový obor při navýšení počtu pracovních míst

›

Kapacitní rozšíření stávajících aktivit

›

sociální podnikání podniků, jež byly podpořeny v 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu
v rámci OP PPR

Způsobilé výdaje:
›

Minimálně 1 mil. Kč, maximálně 10 mil. Kč¨

›

Maximální výše způsobilých výdajů v případě projektů zaměřených na podporu Sociálního
podnikání: 6 mil. Kč.

Žadatelé:
›

NNO

›

Veřejné instituce - pouze pro aktivitu Podpora komunitního života

›

Podnikatelské subjekty  pouze pro aktivitu Podpora sociálního podnikání; pouze
podnikatelské subjekty deklarující naplňování principů sociálního podniku v dokladech o
právní subjektivitě.

3. Sociální oblast – sociální bydlení / mimo území hl. město Praha
Sociální bydlení– PLÁNOVANÁ VÝZVA
Program / výzva: IROP / Sociální bydlení SVL (č. 29) (NEVYHLÁŠENA, termín vyhlášení: 3/2016–
7/2016)
Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro
potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje
přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.
Mezi kritéria přijatelnosti patří:
›
›
›
›

Sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dane stavebními předpisy určenými pro
výstavbu budov pro bydlení.
Podpora bydlení ve formě sociální práce
Historie v oblasti sociální práce
Souhlas obce
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›
›

Byt je umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální
služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.
Projekt je v místě s dopravní obslužností

Zdroj: http://dotaceeu.cz/getmedia/2fae37c5-50fa-4233-a15f-daab82a1c8ad/SC-2-1-Socialnibydleni.pdf?ext=.pdf

3. Sociální oblast – komunitní centrum / mimo území hl. město Praha
Program/výzva: IROP / Rozvoj komunitních center SVL (48.) (NEVYHLÁŠENA, termín vyhlášení:
5/2016-9/2016) – PLÁNOVANÁ VÝZVA
Klíčové informace:
Agentura pro sociální začleňování společně s Národní sítí místních akčních skupin pořádala 2
odborné semináře pro manažery MAS a informovala je o možnostech podpory rozvoje komunitních
center a komunitní sociální práce.
Na semináři vystoupili zástupci IROP a OPZ, kteří představili koncept komunitní sociální práce a
komunitních center, jak budou podporované v připravovaných výzvách a odpovídali na dotazy
manažerů MAS.
Dále v rámci programu vystoupili zástupci Agentury pro sociální začleňování s praktickými příklady
komunitní sociální práce a představili Manuál pro komunitní práci, který představuje doporučení,
jež připravila Platforma pro podporu implementace komunitní práce.
Všechny prezentace, materiály a souhrn FAQ ze seminářů jsou uvedeny níže
http://nsmascr.cz/aktuality/2016/zastupci-mas-se-zucastnili-vzdelavacich-seminaru-kekomunitnim-centrum/

4. Vzdělávání – mikrojesle
Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze (č. 127)

Identifikace fondu/programu

OPZ / EU

Předmět výzvy

Cílem výzvy je budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o
děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti.

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

40 mil. Kč
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Termíny výzvy

5. 1. 2016–6. 6. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.esfcr.cz/vyzva-127-opz

Klíčové informace:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 tis. Kč, maximální výše celkových
způsobilých výdajů projektu: 2 mil. Kč. Výše podpory pro NNO je 100 %.
Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl.
m. Prahu (č. 126)

Identifikace fondu/programu

OPZ / EU

Předmět výzvy

Cílem výzvy je budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o
děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 dětí.

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

100 mil. Kč

Termíny výzvy

5. 1. 2016–6. 6. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.esfcr.cz/vyzva-126-opz

Klíčové informace:
Podporované aktivity:
›
›
›
›

vybudování mikrojeslí
provozování mikrojeslí
vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích
spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí v projektu „Podpora implementace služby péče
o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 tis. Kč, maximální výše celkových
způsobilých výdajů projektu: 2 mil. Kč.
Míra podpory: Maximální výše dotace pro NNO činí 85 %.
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4. Vzdělávání – MŠ a ZŠ v Praze
Navýšení kapacity předškolního a základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do
3 let – PLÁNOVANÁ VÝZVA
Program / výzva: OPPPR / Navýšení kapacity předškolního a základního vzdělávání a zařízení pro
poskytování péče o děti do 3 let (č. 19), (NEVYHLÁŠENA, termín vyhlášení 10. 4. 2016, termín příjmu
žádosti o dotaci 10. 5.–30. 6. 2016)
Podporované aktivity:
a) Vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti
do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol
b) Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3
let)
c) Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech vzdělávacích zařízení, zejména mateřských a
základních škol, za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let
Zdroj: http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/vyzvy.html

4. Vzdělávání – Infrastruktura MŠ / mimo hl. město Prahu
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. 2015–2. 4. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani
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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.
Pravidla výzvy byla 5. 2. 2016 aktualizována:
http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Aktualizace-vyzvy-c-14-a-15-Infrastruktura-propredskolni-vzdelavani

4. Vzdělávání, volnočasové aktivity
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – PLÁNOVANÁ VÝZVA
Program / výzva: IROP / Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání SVL (č. 50)
(NEVYHLÁŠENA, termín příjmu žádostí: 6/2016–11/2016)
Klíčové informace: Výzva bude zaměřená na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje
klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání. Součástí projektu je podpora
sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, pořízení vybavení,
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti ze středisek výchovné péče,
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Jako
doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené
zdi a střechy a zahrady.

5. Životní prostředí a rozvoj venkova – úprava zeleně
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – PLÁNOVANÁ VÝZVA
Program / Výzva: OPŽP/ Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (č. 30) (NEVYHLÁŠENA, termín příjmu
žádostí: 30. 3. 2016–30. 5. 2016)
Klíčové informace: Předmětem výzvy je revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Mezi
podporovaná opatření by měla patřit některá z následujících:
Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
›

›
›
›

zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně
druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření
stromů, doplnění stávající výsadby),
realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást
zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.
obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru
(tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenč
ních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů
prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň
zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.
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Očekávána míra podpory je 60 %, výše způsobilých výdajů by se pak měla pohybovat mezi 0,25–50
mil. Kč. Způsobilé je celé území ČR mimo Prahu.
Způsobilý příjemce: orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků

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.

Obecně
Tiskové zprávy
Vyšel nový metodický pokyn MŠMT k výzvám z 1/2016 podporující
investice do sportu
Dne 10. 3. 2016 vyšel nový metodický pokyn MŠMT, v rámci kterého dochází k upřesnění
harmonogramu pro schvalování předložených žádostí v oblasti sportovních investic.
Pokyn je přístupný na adrese: http://www.msmt.cz/sport-1/metodicke-pokyny-programu-133510pro-rok-2016
Dle uvedeného harmonogramu vyplývá, že v 1/2016 předložené žádosti o dotaci budou schváleny
v 5/2016 až 6/2016; v tuto dobu všem schváleným projektům přijde dopis z kraje (nebo ministerstva
 dle rozdělení kontrolních pravomocí). V dopise bude uveden požadavek na doplnění
dokumentace, která nebyla součástí žádosti. Např. chyběla-li v žádosti dokumentace k výběrovému
řízení, je nejvyšší čas zahájit její přípravu. Výběrové řízení může být vyhlášeno před schválením
dotace a může mít uvedenu doložku o tom, že v případě neschválení dotace bude zrušeno.

Byla schválena novela školského zákona
Předkládaná novela školského zákona počítá od školního roku 2017/2018 s povinným rokem
předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Povinný předškolní rok bude ve
veřejných předškolních zařízeních bezplatný a bude možné jej plnit podle možností a potřeb dětí buď v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, nebo případně za určitých podmínek
individuálně. Od roku 2017 je zavedený nárok na předškolní vzdělávání čtyřletých, od roku 2018
tříletých, a díky přijatému pozměňovacímu návrhu také od roku 2020 dvouletých dětí.

Semináře
Proběhne seminář pro žadatele k výzvě č. 25 na téma knihovny
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Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na seminář
pro žadatele k 25. výzvě „Knihovny“, která byla vyhlášena dne 11. 3. 2016 v rámci specifického cíle
3.1 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví". Na semináři budete
detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem
hodnocení projektů apod.
http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-k-25-vyzveKnihovny-IROP,-Praha,-2

Proběhne Národní Infoden k 2. výzvě INTERREG EUROPE
Program INTERREG EUROPE zveřejnil termín 2. výzvy, která bude otevřena od 5. 4. do 13. 5. 2016.
V návaznosti na tuto informaci chystá MMR, jako Národní koordinátor v České republice, Informační
den pro veřejnost z řad zájemců o účast ve 2. výzvě programu.
Seminář se uskuteční ve čtvrtek 31. 3. 2016 od 10:00 na Praze 1, Václavské náměstí 31, prostor
nadace ABF.
Registrace bude otevřena do 28. 3. 2016, 12:00 hod.
Registrovat se lze zde: http://www.interregeurope.eu/account/registration/

Proběhnou semináře pro žadatele k výzvám č. 061 a 062 (mimo Prahu
a pro Prahu) na téma projektů vedoucích ke snížení rozdílů v
postavení žen a mužů na trhu práce
Praha


Termín: 16. 3 2016, od 9:30 do 16:00



Místo konání: Zasedací místnosti č. 36 v budově MPSV Karlovo náměstí 1, Praha 2



Registrace prostřednictvím on-line formuláře do 13. 3. 2016.

Brno


Termín: 22. 3. 2016, od 9:30 do cca 16:00



Místo konání: centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno



Registrace prostřednictvím on-line formuláře do 14. 3. 2016 do 12:00

Olomouc




Termín: čtvrtek 31. 3. 2016, od 9:30 do cca 16:00
Místo konání: Krajský úřad Olomouc, Jeremenkova 1191/40A
Registrace prostřednictvím on-line formuláře do 23. 3. 2016 do 12:00

Z každé organizace se může účastnit pouze 1 osoba.
Zdroj: http://www.esfcr.cz/seminar-pro-zadatele-k-vyzvam-c-061-a-062-31-3-2016-olomouc
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Důležité pojmy
Příprava Místního akčního plánu / MAP
Jak je již avizováno v předchozích vydáních monitoringu, pro realizaci projektů v oblasti vzdělávání
z fondů EU je zcela zásadní uvádět své záměry v dokumentu MAP. Zpracovatelem MAPu jsou
zpravidla obce s rozšířenou působností nebo MAS, jenž získaly na tento dokument podporu z
OPVVV. Aktuálně se na stránkách jednotlivých subjektů začínají objevovat informace o zahájení
přípravy tohoto strategického dokumentu. Zpracovatelé MAPu vyzývají všechny potenciální zájemce
ke spolupráci při vytváření hlavních priorit a jednotlivých kroků nutných k dosažení cílů vzdělávací
politiky. Zpravidla by tvorba strategie měla trvat až 2 roky. Nicméně kvůli blížícím se výzvám
integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ), by měly být hlavní priority stanoveny během letošního léta.
Příklad přípravy MAP v ORP Týn nad Vltavou:
http://www.vltavotynsko.cz/projekty/vlastni-projekty-mas-vltava/map-v-orp-tyn-nad-vltavou1.html

Doporučení pro ČCE
B&P Research doporučuje prostudovat pravidla 2. výzvy INTERREG EUROPE umožňující realizaci
mezinárodních projektů, konkrétně cíl 4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví. MMR chystá pro zájemce o tuto výzvu, jako národní koordinátor pro ČR, Informační den
pro veřejnost, tj. dne 31. 3. 2016 v Praze.
Zpracovatelé MAPu (zpravidla ORP nebo MAS) aktuálně vyzývají všechny potenciální zájemce ke
spolupráci při vytváření hlavních priorit a jednotlivých kroků nutných k dosažení cílů vzdělávací
politiky daného území. Zpravidla by tvorba strategie měla trvat až 2 roky. Nicméně kvůli blížícím se
výzvám integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ), by měly být hlavní priority stanoveny během letošního
léta. Proto B&P Research doporučuje vzdělávacím subjektům ČCE, aby se o přípravu této strategie
zajímaly. Zahrnutí plánovaného projektu v MAPu je pro získání EU dotací klíčové.
Zpracovali
Hynek Fajmon (jednatel)

Věra Greifová (konzultantka)

Mobil: +420 732 330 357

Mobil: +420 723 035 391

E-mail: hynek.fajmon@bpresearch.eu

E-mail: vera.greifova@bpresearch.eu

Sídlo společnosti

Fakturační údaje

B&P Research s.r.o.

Spisová značka: C 16820 vedená u Krajského soudu v Brně

Turistická 274/41c

IČ: 60724269
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621 00 Brno

DIČ: CZ60724269

E-mail: info@bpresearch.eu

ID datové schránky: syvqnvb

Web: www.bpresearch.eu

Číslo účtu: 2900457822/2010 (Fio banka, a. s.)

Kancelář Brno

Kancelář Milovice

Venhudova 17

Lesní 535

614 00 Brno

289 24 Milovice
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