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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 jsou
místní farní sbory (k 31. 12. 2014 celkem 255 sborů), jež 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. 7. 2016 do 15. 8. 2016.
Text je založen na informacích a datech dostupných společnosti B&P Research k 15. 8. 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.
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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. 8. 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
Program /
Zdroj

Název výzvy včetně čísla

Termíny příjmu žádostí

1. Program přeshraniční
spolupráce

INTERREG V-A
BavorskoČeská
republika

Posilování společné
identity udržitelným
zachováním a
zhodnocením
společného kulturního a
přírodního dědictví

Kontinuální výzva

1. Program přeshraniční
spolupráce

INTERREG V-A
RakouskoČeská
republika

Zachování, ochrana,
propagace a rozvoj
přírodního a kulturního
dědictví

Kontinuální výzva

2. Veřejné budovy

Rozpočet hl.
m. Prahy

Granty hl. m. Prahy v
oblasti památkové péče
na rok 2017

Vybrané záměry
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2. Veřejné budovy

OPŽP / EU

Snížit energetickou
náročnost veřejných
budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů
energie

2. Veřejné budovy –
muzeum

MK / národní

Podpora projektů
expozic a výstav sbírek
muzejní povahy

do 15. 9. 2016

2. Veřejné budovy –
muzeum

MK / národní

Integrovaný systém
ochrany movitého
kulturního dědictví

do 31. 8. 2016 (C), do
15. 9. 2016 (A)

3. Sociální oblast

IROP / EU

Rozvoj infrastruktury
komunitních center

18. 7. 2016 – 31. 10.
2016

3. Sociální oblast

OPZ / EU

Podpora sociálního
podnikání

1. 6. 2016–30. 9. 2016

3. Sociální oblast

IROP / EU

Sociální bydlení SVL č. 35

20. 6. 2016 - 27.12.
2016

4. Vzdělávání

Rozpočet hl.
města Prahy

Celoměstské programy
podpory využití volného
času dětí a mládeže na
území hl. m. Prahy na rok 19. 7. 2016 – 30. 9.
2017 určené pro
2016
subjekty působící v
oblasti volného času dětí
a mládeže

4. Vzdělávání

OPVVV/ EU

Podpora žáků se
zdravotním postižením
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5. Životní prostředí a rozvoj
venkova

PRV/EU

Lesnická infrastruktura

11. 10. 2016 – 31. 10.
2016

Zacílení vybraných projektových záměrů
1. Přeshraniční spolupráce
Posilování společné identity udržitelným zachováním a zhodnocením společného kulturního a
přírodního dědictví – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Posilování společné identity udržitelným zachováním a
zhodnocením společného kulturního a přírodního dědictví

Identifikace fondu/programu

INTERREG V-A Bavorsko-Česká republika

Předmět výzvy

›

›

Typ výzvy

Ochrana a zachování společného kulturního a přírodního
dědictví, tj. oblast obnovy kulturního a přírodního dědictví
(např. budovy, památníky) s bezprostředním přeshraničním
významem, podporu nehmotného kulturního dědictví, jakož
i koncepty pro rozvoj využívání kulturního a přírodního
dědictví
Zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho
propagace a zpřístupnění, tj. přeshraniční opatření v oblasti
marketingu (turistické zhodnocení), jakož i aktivity k
zpřístupnění území s ohledem na udržitelnost, ochranu
životního prostředí a ochranu zdrojů, např. tematické
(cyklo)trasy a naučné stezky

Průběžná

Rozsah výzvy

40 mil. EUR (celá prioritní osa)

Termíny příjmu žádostí

Kontinuální

Odkaz na výzvu

https://www.by-cz.eu/cz/priority/ochrana-zivotniho-prostredia-ucinne-vyuzivani-zdroju/

Klíčové informace:
Žadateli o dotaci mohou být veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovací, univerzity a
vysoké školy, vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace, komory a sdružení
a evropská sdružení územní spolupráce.
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Žádosti je možné podávat kontinuálně až do roku 2023. Tyto žádosti jsou pak sbírány v rámci
uzávěrek, které jsou zpravidla 3-4 ročně, přičemž žádosti jsou následně posuzovány na
monitorovacím výboru s přibližně půlročním zpožděním.
Max. míra podpory činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Doba realizace projektu činí zpravidla
tři roky. Doporučuje se projekt nejprve konzultovat s poskytovatelem dotace.
Je nutností splnit kritéria spolupráce. Povinné je naplnění společné přípravy a realizace projektu, a
navíc je třeba mít společný personál či společné financování. Partneři rovněž musí jmenovat
vedoucího partnera (hlavního příjemce), který je za projekt zodpovědný po stránce organizační,
obsahové a finanční.
Na české straně dotační území tvoří Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. Na bavorské
straně je dotační území vymezeno zemskými okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham,
Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau,
Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a
městskými okresy (statutárními městy) Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und
Weiden in der Oberpfalz.
Zdroj:
https://www.by-cz.eu/cz/,
http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacniprogramy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik

1. Přeshraniční spolupráce
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví

Identifikace fondu/programu

INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

Předmět výzvy

›

›

›
›
›

systémová opatření podporující či vytvářející společný rámec
(např. studie, strategie, plány, systematické propagační
aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a
přírodního dědictví
rekonstrukce, obnova, ochrana a propagace prvků
kulturního a přírodního dědictví (např. historické památky,
přírodní monumenty, chráněné oblasti)
ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního
dědictví přeshraničního regionu splňující definici UNESCO
informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti
veřejně přístupné turistické infrastruktury
zlepšení dopravní infrastruktury zahrnující silnice,
cyklostezky a stezky pro pěší zajišťující dostupnost
stávajícího kulturního dědictví pro veřejnost
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Typ výzvy

Průběžná

Rozsah výzvy

45 mil. EUR (celá prioritní osa)

Termíny příjmu žádostí

Kontinuální

Odkaz na výzvu

http://www.at-cz.eu/cz/o-programu/prioritni-osy/po-2-zivotniprostredi-a-zdroje

Klíčové informace:
Způsobilými žadateli jsou orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace),
neziskové organizace zapojené do ochrany, řízení a propagace kulturního a přírodního dědictví,
veřejné instituce pro výzkum a inovace, vysoké školy komory a sdružení.
Žádosti je možné podávat kontinuálně až do roku 2023. Tyto žádosti jsou pak sbírány v rámci
uzávěrek, které jsou zpravidla 3-4 ročně, přičemž žádosti jsou následně posuzovány na
monitorovacím výboru s přibližně půlročním zpožděním.
Max. míra podpory činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Doba realizace projektu činí zpravidla
tři roky. Doporučuje se projekt nejprve konzultovat s poskytovatelem dotace.
Je nutností splnit kritéria spolupráce. Povinné je naplnění společné přípravy a realizace projektu, a
navíc je třeba mít společný personál či společné financování. Partneři rovněž musí jmenovat
vedoucího partnera (hlavního příjemce), který je za projekt zodpovědný po stránce organizační,
obsahové a finanční.
Podpora je územně omezena pouze na příhraniční region. Rakousko-český příhraniční region je
pak tvořen těmito regiony NUTS III: v Rakousku Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel,
Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf; v
České republice Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.
Zdroj: http://www.at-cz.eu/cz/o-programu/prioritni-osy/po-2-zivotni-prostredi-a-zdroje,
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2644,
http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%e2%80%93-CR

2. Veřejné budovy
Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2017– VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2017

Identifikace fondu/programu

Rozpočet hl. m. Prahy
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Předmět výzvy

Zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných
objektů.

Typ výzvy

-

Rozsah výzvy

-

Termíny výzvy

27. 6. 2016 – 14. 11. 2016

Odkaz na výzvu

http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/granty/index.html

Klíčové informace:
› Účelem je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou:
» nemovitou věcí - kulturní památkou na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),
» nemovitou věcí v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových rezervacích na
území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně),
» nemovitou věcí v památkových zónách v hlavním městě Praze,
» movitou věcí - kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy (§ 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů)
›

Nutné stanovisko OPP MHMP k provedení prací

›

Grant lze poskytnout na stavební a restaurátorské práce související s výše uvedeným účelem.

›

Grant lze poskytnout max. do výše 65 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů
památkové obnovy.

›

Granty je možno poskytnout i zpětně na již realizované, resp. započaté práce podstaty objektu
s datem zahájení po 1. 7. 2016, přičemž obnova musí být dokončena v termínu stanoveném v čl.
VII. odst. 2 těchto zásad (do 1.11.2017).

Žadatelé:
› vlastník – všichni spoluvlastníci objektů uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a) až d) těchto zásad
›

bytové spoluvlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, mohou
být žadatelem o grant rovněž:
» společenství vlastníků
» vlastník / všichni spoluvlastníci jednotky

Grant nelze poskytnout na:
› modernizaci objektů, jako jsou zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, vytápění,
silnoproudé a slaboproudé instalace, rozvody vody, kanalizace, nástavby a vestavby, přístavby,
zateplení objektu, ostatní náklady blíže nespecifikované, položku rozpočtu - rezerva, náklady,
které přímo nesouvisejí se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných
objektů,
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›

pořízení průzkumu a záměru (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického apod.),
projektové dokumentace a restaurátorské zprávy,

›

inženýrskou činnost, výkon stavebního / autorského dozoru, úhradu správních poplatků, výdaje
na publicitu.

›

Nelze poskytnout na obnovu či zachování památkové hodnoty a podstaty objektů ve výlučném
vlastnictví hl. m. Prahy či České republiky nebo ve vlastnictví jakéhokoliv jiného státu.

2. Veřejné budovy
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (b) 
VÝZVA VYHLÁŠENA

Název výzvy

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie (b) (č. 39)

Identifikace fondu/programu

OPŽP / EU

Předmět výzvy

Předmětem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a snížit
spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím
využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

3 000 mil. Kč

Termíny příjmu žádostí

1. 9. 2016–20. 12. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva

Klíčové informace:
Způsobilým příjemcem jsou kraje a obce a MAS, včetně Prahy, dále organizační složky státu, státní
organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké
školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace a církve.
Min. výše způsobilých realizačních výdajů je 100 tis. Kč, max. výše celkových způsobilých výdajů je
50 mil. EUR. Způsobilé je celé území ČR. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je
31. 12. 2023.
Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 40 % celkových způsobilých
výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. Dále
je možné získat bonifikaci ve výši 10 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického
MONITORING 8/2016 PRO ČESKOBRATRSKOU CÍRKEV EVANGELICKOU

12/24

vybavení způsobilého pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou
EPC. Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru.
Celkem může být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 100
% celkových způsobilých výdajů projektu (veškeré výdaje vedoucí ke snížení energetické náročnosti
objektu).
Podporovány jsou:
a) celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných
s využitím EPC - mj. zateplení pláště, výměna oken a dveří, solární panely aj.,
b) samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva
nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu,
tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických
kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná
budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s
rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných
domech.

2. Veřejné budovy – muzeum
Podpora projektů expozic a výstav sbírek muzejní povahy – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Podpora projektů expozic a výstav sbírek muzejní povahy

Identifikace fondu/programu

MK / národní

Předmět výzvy

instalace expozic a výstav

Typ výzvy

Průběžná

Rozsah

-

Termín výzvy

do 15. 9. 2016

Odkaz na výzvu

https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-expozic-a-vystav-sbirekmuzejni-povahy-1352.html

Klíčové informace:
›
›
›

neinvestiční projekty zaměřené na instalaci expozic a výstav a jejich fyzické dostupnosti ze sbírek
zapsaných v (CES)
Žadatelé: vlastníci nebo správci sbírky zapsané v CES, mimo příspěvkové organizace Ministerstva
projekt musí být nejméně z 30 % financován v roce 2016 buď předkladatel, nebo jiný subjekt
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›
›
›
›

Pokud je projekt financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů
činit více než 70 % celkových nákladů projektu
projekt bude pod záštitou ministerstva kultury
dotace není určena na stavební úpravy a jiné investiční výdaje
Tematické okruhy:
» instalaci expozic nebo výstav
» zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

2. Veřejné budovy – muzeum
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – PLÁNOVANÁ VÝZVA
Název výzvy

Integrovaný systém
kulturního dědictví

ochrany

movitého

Identifikace fondu/programu

MK / národní

Typ výzvy

Průběžná

Termín výzvy

do 31. 8. 2016 (C), do 15. 9. 2016 (A)

Odkaz na výzvu

https://www.mkcr.cz/integrovany-systemochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi525.html

Klíčové informace:
A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví,
bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami
›

›
›
›
›

investiční i neinvestiční finanční prostředky určené na vybavování objektů poplachovým
zabezpečovacím zařízením a tísňovým systémem (PZTS), elektrickou požární signalizací (EPS),
uzavřeným kamerovým okruhem (CCTV) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními
systémy a mechanickými zábranami
při hodnocení je důležité kvalita a kvantita předmětů uložených v objektu, míra rizika napadení
objektu
Žadatelé: vlastníci předmětů movitého kulturního dědictví nebo pověření správci
max. 90 % celkových investičních nákladů
církevní objekty, kraje a obce max. 50%

C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu
›
›
›
›

neinvestiční povaha na zakoupení předmětů organizace v působnosti ministerstva; 50 % pro
kraje a obce
dotace max. 90 % výše ceny předmětu
finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím a knihovnám, které hospodaří se sbírkami
muzejní povahy
Předmětem nákupů:
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›
›
›

předměty kulturní hodnoty
předměty navržené k prohlášení nebo prohlášené za kulturní památku nebo národní kulturní
památku
předměty povahy archiválií, apod.

3. Sociální oblast
Rozvoj infrastruktury komunitních center SVL – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center SVL č. 39

Identifikace fondu/programu

IROP

Předmět výzvy

Podpora veřejných víceúčelových zařízení, za účelem realizace
sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit.

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

329,4 mil. Kč (174 mil. Kč na projekty v rámci KPSVL)

Termíny výzvy

18. 7. 2016 – 31. 10. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39

Klíčové informace:
› limity: min. 500 tis. Kč – max. 20 mil. Kč, ex-post
› území správního obvodu ORP ČR se SVL, mimo hl. m. Prahy
› území se schválenou strategií pro KPSVL
› ukončení realizace projektu do 31. 12. 2019
› Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního
základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a
terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.
› Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z
tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.
› Není podporováno budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu
Podporované aktivity:
› Výstavba, rekonstrukce a úprava objektů
› Nákup budov
› Vybavení pro zajištění provozu
Žadatelé:
› Kraje, organizace zřizované a zakládané kraji,
› Obce, organizace zřizované a zakládané obcemi,
› Dobrovolné svazky obcí
› NNO
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› Církve, církevní organizace
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace vykonávají činnost v jedné z oblastí:
› podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,
› sociální služby,
› aktivity sociálního začleňování

3. Sociální oblast
Podpora sociálního podnikání – VYHLÁŠENÁ VÝZVA
Název výzvy

Podpora sociálního podnikání (č. 67)

Identifikace fondu/programu

OPZ / EU

Předmět výzvy

Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

100 mil. Kč

Termíny výzvy

1. 6. 2016–30. 9. 2016

Odkaz na výzvu

https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz

Klíčové informace: celá ČR mimo Prahu, ukončení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2019
Limity: min. 1 mil. Kč – max. 6 mil. Kč, spoluúčast – 15 %
Žadatelé:
›
›
›

OSVČ (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)
obchodní korporace (vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích)
NNO (OPS, ústavy, spolky, církevní právnické osoby)

3. Sociální oblast
Sociální bydlení SVL – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Sociální bydlení SVL č. 35

Identifikace fondu/programu

IROP
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Předmět výzvy

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného
základního vybavení.

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

747 mil. Kč

Termíny výzvy

20. 6. 2016 - 27.12. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydlenipro-SVL

Klíčové informace: Výše dotace činí 95%. Celkové způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu
přepočtené na jeden m² celkové plochy bytu nesmí přesáhnout částku 27 500 Kč. Minimální výše
projektu činí 500 tis. Kč, maximální výše projektu činí 14 210 tis. Kč
Hlavní aktivity projektu
›
›
›
›

nákup nemovitostí,
rekonstrukce a úpravy objektu nebo bytu
pořízení základního vybavení
úpravy společných prostor bytového domu

Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše osm
bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než osm bytů, je podíl
sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %.

4. Vzdělávání
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok
2017 – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a
mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2017 určené pro
subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Identifikace fondu/programu

Rozpočet hl. m. Prahy

Předmět výzvy

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v Praze
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Typ výzvy

-

Rozsah výzvy

33 mil. Kč

Termíny výzvy

19. 7. 2016 – 30. 9. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/
mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/celomestske_progr
amy_podpory_vc_2017.html

Klíčové informace:
 Žadatelé: neziskové organizace, střediska volného času a neformální skupiny.
o

NNO s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (min. 2x
měsíčně), mají zakotvenou práci s dětmi a mládeží a patří k některému z typů
právnické osoby – spolky včetně pobočných, ústavy a obecně prospěšné
společnosti, které vznikly podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších
souvisejících právních předpisů.



určeno pro žadatele a realizátory se sídlem a působností v hl. m. Praze



v případě středisek volného času (dále jen „SVČ“) a žadatelů, kteří nemají základní články, je
žadatel zároveň realizátorem.



Maximální výše dotace - do 100 % požadavku



Grandy/dotace nejsou poskytovány v režimu de minimis



Grant lze čerpat pouze na náklady vzniklé a uhrazené v roce 2017

Programy nejsou určeny pro:
 tělovýchovné a sportovní organizace,


kulturní organizace,



městské části a jimi zřizované organizace (netýká se SVČ),



střešní organizace, mateřská centra a subjekty pracující primárně s předškolními dětmi,



výjezdové akce rodičů s dětmi

Výdaje, které nelze hradit z grantu:
 stravu, pohoštění, platy, mzdu, kancelářskou techniku a kancelářské vybavení.


nemůže být použit za účelem dosahování zisku.

Vyhlášené programy:
I. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
II. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c)
III. Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy (III/a, III/b)
IV. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy
V. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí
MONITORING 8/2016 PRO ČESKOBRATRSKOU CÍRKEV EVANGELICKOU

18/24

VI. Podpora akcí a aktivit SVČ pro děti a mládež ve volném čase (VI/a, VI/b, VI/c, VI/d)
VII. Můj nápad

4. Vzdělávání
Podpora žáků se zdravotním postižením  VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Podpora žáků se zdravotním postižením I

Identifikace fondu/programu

OPVVV / EU

Předmět výzvy

Zlepšení podmínek pro inkluzivní vzdělávání

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

3 mld. Kč

Termíny výzvy

9. 8. 2016–2. 12. 2016

Odkaz na výzvu

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16037-podpora-zaku-se-zdravotnim-1

Klíčové informace:
›

Celá ČR

›

Limity: min. 5 mil. – 25 mil. Kč, ex-ante, ex-post

›

Návaznost: Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 – 2018, Strategie vzdělávací politiky do roku
2020

›

Nebude podporována tvorba nových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále
jen DVPP).

›

Žadatel musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu, ale může jich zvolit i více

›

Žadatelé:
» VŠ (které připravují budoucí pedagogické pracovníky)
» Soukromoprávní subjekty – soukromoprávní neziskové organizace (spolek, ústav, OPS,
nadace nebo nadační fond, církve nebo náboženská společnost)
» Školy a školská zařízení, kromě MŠ
» Organizační složky státu a příspěvkové organizace OSS
» Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace
» Dobrovolné svazky obcí

›

Podporované aktivity:
» Povinné:
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Aktivita č. 1: Řízení projektu
» Povinně volitelné:
Aktivita č. 2: Centra kolegiální podpory - Podpora mateřských, základních a středních škol v
roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v zavádění a rozvoji
inkluzivního vzdělávání.
Aktivita č. 3: Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce
Aktivita č. 4: Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků
se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura
Aktivita č. 5: Rodičovská fóra
Aktivita č. 6: Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních
kolektivech škol, které nejsou zřízeny podle odst. 9 § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění novely č.
82/2015 Sb (dále jen školského zákona)
» Volitelné aktivity:
Aktivita č. 1.: Tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV)
Aktivita č. 2.: Aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny
Aktivita č. 3.: Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou
Aktivita č. 4.: Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání

5. Životní prostředí a rozvoj venkova
Lesnická infrastruktura – VÝZVA VYHLÁŠENA
Název výzvy

Lesnická infrastruktura (4. 3. 2.)

Identifikace fondu/programu

PRV

Předmět výzvy

›

›

›

Investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a
rekonstrukcí lesních cest, lesních svážnic 3L a
technologických linek 4L na lesní cesty, včetně souvisejících
objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic
Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během
realizace projekt, maximálně do částky odpovídající 20 %
způsobilých výdajů projektu
Podporované povrchy lesních cest: asfaltový bet,
penetrační makadam, mechanicky zpevněné kamenivo,
vibrovaný štěrk, zpevněné kamenivo, štěrk, štěrkodrť

Typ výzvy

Kolová

Rozsah výzvy

10 tis. – 8 mil. Kč
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Termíny výzvy
Odkaz na výzvu

11. 10. 2016 – 31. 10. 2016

http://eagri.cz/public/web/file/477705/_3.kolo___Pravidla_pro_z
adatele___operace_4._3._2_Lesnicka_infrastruktura.pdf

Klíčové informace:
Způsobilými žadateli o dotaci můžou být 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. Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří
(je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů).

Obecně
Tiskové zprávy
Změny, které přinese zákon o sociálním bydlení
Zástupci MMR a MPSV jednali o podobě zákona o sociálním bydlení. Zákon bude pravděpodobně
vládě předložen na podzim letošního roku a budou ho předkládat společně obě ministerstva. Na
jednání také bylo řešeno, že z technického a stavebního pohledu je sociální byt jeden, ale bude se
lišit podle typu uživatele v závislosti na poskytování sociální péče. MMR bude odpovídat podle
zákona za investice a za správu a údržbu bytového fondu, MPSV se bude věnovat oblasti sociální
práce a dávek.
Zdroj: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskovezpravy/2016/Ministryne-Slechtova-k-zakonu-o-socialnim-bydleni-I-chude-rodiny-maji

Vláda podpoří regionální a menšinové jazyky
Rada vlády pro národnostní menšiny vyhlásila dotační řízení na rok 2017 k programu Podpora
implementace charty regionálních či menšinových jazyků. V rámci programu lze podpořit tři
tematické okruhy spojené s chorvatštinou, polštinou, slovenštinou, němčinou a romštinou.
Zdroj:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2017-vdotacnim-programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovychjazyku-147429/
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Semináře
Seminář pro příjemce k výzvě Inkluzivní vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá seminář pro příjemce z výzvy Inkluzivní
vzdělávání. Seminář seznámí účastníky s vykazováním věcné a finanční části projektu,
s dokladováním a dalšími potřebnými informacemi, které jsou spojené s finální administrací
projektu.
Termín: 8. 9. 2016, 10:00 – 16:00
Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Zlatá zasedací místnost (2. patro)
Na seminář je nutná registrace do 2. 9. 2016 zde.
Zdroj:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminar-pro-prijemce-vyzva-c-02-15-007inkluzivni-vzdelavani-1?source=rss
Krajské semináře k výzvám Rozvoj infrastruktury komunitních center
Řídící orgán IROP zveřejnil přehled krajských seminářů k výzvám Rozvoj infrastruktury komunitních
center.
Brno – 15. 8. 2016, Administrativní a školicí centrum Cejl: Cejl 530/73, učebna č. 120
Olomouc – 11. 8. 2016, Bea Centrum, Tř. Kosmonautů 1/1288, sál Ióta
Ostrava – 16. 8. 2016, Magistrát m. Ostravy, místnost 306 (sál zastupitelstva), Prokešovo náměstí 8
Termíny a místa konání ostatních krajských seminářů naleznete zde.
Zdroj:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Krajske-seminare-k-38-a-39-vyzveRozvoj-infrastruktury-komunitnich

Semináře „3. Kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova 20142020"
MZe pořádá sérii seminářů na téma: "3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020",
které se budou konat v srpnu a září 2016 v Praze, v Českých Budějovicích a v Olomouci. Na
jednotlivé semináře je nutné se předem registrovat prostřednictvím webových stránek www.unnikonference.cz.
Datum: 17. 8. 2016 od 10:00
Místo konání: Těšnov 65/17, Praha 1
Datum: 26. 8. 2016 od 14:00
Místo konání: Výstaviště České Budějovice, Husova 523, České Budějovice
Datum: 14. 9. 2016 od 10:00
Místo konání: prostory Slovanského domu, Hynaisova 11, Olomouc

MONITORING 8/2016 PRO ČESKOBRATRSKOU CÍRKEV EVANGELICKOU

22/24

Zdroj:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality
%2F1468243329981.pdf

Doporučení pro ČCE
B&P Research upozorňuje na kontinuální výzvy přeshraniční spolupráce České republiky
s Bavorskem nebo Rakouskem. Tento typ projektů je závislý na spolupráci několika partnerů z obou
zemí. Na webu www.dotaceeu.cz lze najít výzvy již všech programů přeshraniční spolupráce se
zeměmi sousedícími s Českou republikou.
Pro památky ve vlastnictví ČCE umístěné v Praze, B&P Research doporučuje zažádat o „Grant hl. m.
Prahy v oblasti památkové péče na rok 2017“.
Grant lze získat za účelem zachování či obnovy památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů,
které jsou:
» nemovitou věcí - kulturní památkou na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),
» nemovitou věcí v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových rezervacích na
území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně),
» nemovitou věcí v památkových zónách v hlavním městě Praze,
» movitou věcí - kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy (§ 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů)
›

Nutné stanovisko OPP MHMP k provedení prací

›

Grant lze poskytnout na stavební a restaurátorské práce související s výše uvedeným účelem.

›

Grant lze poskytnout max. do výše 65 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů
památkové obnovy.

›

Granty je možno poskytnout i zpětně na již realizované, resp. započaté práce podstaty objektu
s datem zahájení po 1. 7. 2016, přičemž obnova musí být dokončena v termínu stanoveném v čl.
I. odst. 2 těchto zásad (do 1. 11. 2017).

Bohužel samotné zateplení budovy z tohoto grantu není možné. Proto pro rekonstrukci Husova
domu B&P Research doporučuje výzvu OPŽP platnou i pro území hl. města Prahy. Název
doporučované výzvy je „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie“ a příjem žádostí o dotaci je otevřen do 20. 12. 2016.
B&P Research také upozorňuje na vyhlášená pravidla 3. kola výzev programu PRV. Pro ČCE je
relevantní výzva s názvem „Lesnická infrastruktura“ umožňující investice, které souvisejí s výstavbou
a rekonstrukcí lesních cest. K uvedeným PRV výzvám bude v srpnu 2016 probíhat několik seminářů.
Zpracovali
Hynek Fajmon (jednatel)

Věra Greifová (konzultantka)
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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.
Brně

Spisová značka: C 16820 vedená u Krajského soudu v

Turistická 274/41c

IČ: 60724269

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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