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EUROPE DIRECT JIHLAVA
Úkolem Europe Direct Jihlava (ED Jihlava) je šířit povědomí a informace 
o Evropské unii a aktivně podporovat diskuzi o jejích aktivitách na místní 
a regionální úrovni. Celoevropská informační síť ED, k níž ED Jihlava patří, 
zastává funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany v regionech  
‒ snaží se přiblížit evropské instituce občanům a zároveň poskytuje orgánům 
EU zpětnou vazbu jaká témata místní občany zajímají. 

Střediska ED jsou koordinována a spolufinancována Evropskou komisí 
a tzv. hostitelskou organizací, kterou se na základě výběrového řízení stala 
Regionální rozvojová agentura Vysočina. 

Co Vám ED Jihlava konkrétně nabízí?

 Informace o Evropské unii.
 Informace o práci a studiu v zemích EU.
 Informace o možnostech financování ze zdrojů EU.
 Informace o volbách do Evropského parlamentu.
  Zajišťování kontaktních údajů na organizace, se kterými 

potřebujete jednat.
 Přístup k internetu za účelem vyhledávání informací o EU.
 Vybrané publikace o EU zdarma.
 Vydávání měsíčního elektronického zpravodaje.
 Možnost studia materiálů o EU z knihovny EUROPE DIRECT Jihlava.
 Pořádání různých akcí a seminářů.

Více informací o činnosti a akcích ED Jihlava naleznete v měsíčním 
elektronickém Evropském zpravodaji informační sítě Europe Direct. 

Zasílání zpravodaje si můžete objednat na e–mailové adrese  
europe.direct@rrav.cz.

Služby střediska jsou 
pro veřejnost zdarma.

EUROPE DIRECT Jihlava
Regionální rozvojová agentura Vysočina, Matky Boží 9, 586 01 Jihlava
tel.: 731 447 172, e–mail: europe.direct@rrav.cz, www.europe–direct.cz 

centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11

Úvod
Tuto brožuru vydalo informační středisko Europe Direct Jihlava jako doplňující materiál pro instituce 
v Kraji Vysočina. Hlavním tématem brožury jsou národní operační programy, které jsou spolufinancovány 
z ESI fondů v období 2014 – 2020. U jednotlivých operačních programů jsou přehledně uvedeny 
aktuální výzvy pro rok 2016 s datem vyhlášení výzvy a ukončení příjmu žádostí včetně podporovaných 
aktivit a projektů. Brožura je svým obsahem přizpůsobena pro subjekty na území Kraje Vysočina. 

Cílem brožury je informovat o možnostech získání dotací z ESI fondů a přinést na jednom místě ucelený 
přehled výzev jednotlivých operačních programů pro rok 2016 s možným přesahem do roku 2017. 
Uvedené informace vychází z dostupných dokumentů řídících orgánů, zejména ze schválených verzí 
operačních programů a harmonogramů výzev. Detailní podmínky, pravidla a aktuální stav jednotlivých 
výzev1 jsou uvedeny na webových stránkách řídících orgánů operačních programů či na stránkách 
Evropských strukturálních a investičních fondů spravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj

Název programu Webové stránky

OP Doprava www.opd.cz; www.mdcr.cz

OP Životní prostředí www.opzp.cz

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz; www.mpo.cz

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání www.msmt.cz

OP Zaměstnanost www.esfcr.cz; www.mpsv.cz

Integrovaný regionální operační program www.mmr.cz

Program rozvoje venkova www.eagri.cz; www.szif.cz

OP Rybářství www.eagri.cz; www.szif.cz

Hlavním webovým rozcestníkem v otázce dotační politiky EU jsou stránky www.strukturalni–fondy.cz, 
které spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014 – 2020.2 

1	 Podoba	jednotlivých	výzev	uvedených	v	této	brožuře	je	aktuální	k	měsíci	dubnu	2016.
2	 V	této	brožuře	není	zpracován	operační	program	Praha	–	pól	růstu	a	Technická	pomoc.
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Novinky v programovém období 
2014–2020
Oproti minulému programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů 
k zavedení některých novinek na evropské i české úrovni.

Mezi nejdůležitější z nich patři:

•  rozšířeni počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova 
a společné námořní a rybářské politiky)

•  nastavení systému předběžných podmínek rozdělených na obecné, které zahrnují oblasti –
nediskriminace, rovné příležitosti, zdravotně postižení, veřejné zakázky, veřejná podpora, 
posuzováni vlivů záměrů na životni prostředí EIA/SEA, statistické ukazatele, a dále na tematické 
např. oblast účinné veřejné správy, energetiky či strategického zarámovaní oblasti vzdělávání, 
vědy a výzkumu

•  důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, 
Dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecně na kvalitu strategické práce v ČR

• vyšší měřitelnost přínosu podpořených operaci (důraz na plnění stanovených indikátorů)

• finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpaní (výkonnostní rámec)

• vyšší míra uplatněni územně specifického přístupu a využiti integrovaných nástrojů

• vyšší míra uplatněni finančních nástrojů na úkor dotaci

V českých podmínkách mezi hlavní novinky patří především:

•  snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustaveni jednoho Integrovaného 
regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROP)

• koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze cely systém)

•  rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušeni administrativy, žadatel již nebude 
muset tisknout žádné dokumenty)

Novinkou v období 2014 –2020 jsou také integrované nástroje realizované prostřednictvím ESI fondů. 
Tyto nástroje vychází z integrované strategie, které musí vycházet z potřeb daného území. Slouží tedy 
pro realizaci územní dimenze, která umožní samosprávám koncentrovat prostředky z programů ESI 
fondů ve specifických typech území. 

Druhy integrovaných nástrojů:

•  Integrované územní investice (ITI) – Pražska, Brněnska, Ostravska, Plzeňska, Ústecko–
chomutovska, Hradecko–pardubicka a Olomoucka aglomerace

•  Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – funkční území tzv. regionálních pólů rozvoje – Karlovy 
Vary, Liberec – Jablonec nad Nisou, České Budějovice, Jihlava, Zlín a Mlada Boleslav

•  Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – bude v souladu s Nařízeními EK realizován 
ve venkovském prostoru (prostřednictvím místních akčních skupin – cca 175 MAS).

Dotační možnosti na Vysočině  
v roce 2016

1  Doprava 6

2  Životní prostředí 9

3  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 15

4  Výzkum, vývoj a vzdělávání 23

5  Integrovaný regionální operační program 27

6  Zaměstnanost 35

7  Rozvoj venkova 42

8  Rybářství 48
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Specifický cíl 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím 
modernizace dopravního parku

10. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – kolejová vozidla pro 
nadregionální dopravu – obnova vozidlového parku na souboru linek R5 a R20  
(vyhlášení výzvy 2/2016, ukončení příjmu žádostí 10/2016)

Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.

11. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – kolejová vozidla pro 
nadregionální dopravu – obnova vozidlového parku na souboru linek R14 a R15  
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 11/2016)

Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.

13. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – kolejová vozidla pro 
regionální dopravu  
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.

12. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – kolejová vozidla pro 
nadregionální dopravu – obnova vozidlového parku na souboru lince R27  
(vyhlášení výzvy 4/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.

14. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – interoperabilita 
(vyhlášení výzvy 7/2016, ukončení příjmu žádostí 9/2016)

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

15. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – plavidla  
(vyhlášení výzvy 7/2016, ukončení příjmu žádostí 9/2016)

Obnova parku plavidel nákladní vodní dopravy.

Specifický cíl 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční 
dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě 
TEN–T včetně rozvoje systémů ITS

02. Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD – 
výstavba nových úseků silniční sítě TEN – T  
(vyhlášení výzvy 1/2016, ukončení příjmu žádostí 30.6. 2023)

Výstavba nových úseků silniční sítě TEN–T.

1  Operační program Doprava

Tento program se zaměřuje především na zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR, postupné 
vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR v rámci EU, podporu ekologické dopravy a podporu využívání 
železniční a vodní dopravy.

Specifický cíl 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční 
dopravy

01. Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 1.1 OPD 2. fáze 
projektů z období 2007–2013  
(vyhlášení výzvy 1/2016, ukončení příjmu žádostí 30.6. 2023)

Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN–T a mimo síť TEN–T (eliminace 
rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro 
příměstskou dopravu, modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury související s modernizací 
v rámci železničních uzlů, zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě 
správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF, úpravy 
tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI, modernizace zabezpečovacích zařízení 
a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků spolu s využitím dalších moderních technologií (včetně 
kosmických) pro zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem informačních 
bází (vč. popisu železniční sítě).

Specifický cíl 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy

09. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – překladiště 
kombinované dopravy  
(vyhlášení výzvy 2/2016, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Překladiště kombinované dopravy – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice–železnice–voda, 
bimodální silnice–železnice), napojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční, silniční, vodní 
a letecké dopravy, výstavba a modernizace terminálů a vybavení mechanismy, zavádění ITS včetně 
podpory mobility ode dveří ke dveřím, výstavba doprovodné infrastruktury veřejného terminálu, 
podpora nových technologií překládky a dopravních prostředků souvisejících s příslušnou technologií.

Specifický cíl 1.4 Vytvoření podmínek pro zvyšování využívání veřejné hromadné dopravy ve 
městech v elektrické trakci

24. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Jihlava  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2017)

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu 
(tramvaje, tram–train, trolejbusy).
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03. Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD – 
modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků silniční sítě 
TEN – T (vyhlášení výzvy 1/2016, ukončení příjmu žádostí 30.6. 2023)

Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd 
sítě TEN–T, podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury 
i optimalizaci dopravy.

27. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD – městská telematika 
– IPRÚ  
(vyhlášení výzvy 6/2016, ukončení příjmu žádostí 11/2016)

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

29. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD – telematika na 
dálnicích a silnicích I. Třídy  
(vyhlášení výzvy 6/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2017)

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

Specifický cíl 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

30. Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD (vyhlášení výzvy 
9/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní pohony, 
mimo jiné v rámci existujících park and ride a placených parkovacích míst.

Specifický cíl 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů 
dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, 
rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN–T

04. Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD –Silniční 
infrastruktura mimo TEN – T  
(vyhlášení výzvy 1/2016, ukončení příjmu žádostí 30.6. 2023)

Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN–T 
včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním 
dopravním, řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat, výstavba 
obchvatů a přeložek.

2  Operační program Životní prostředí

Cílem tohoto programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora 
efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a také 
zmírňování dopadů klimatických změn.

Specifický cíl 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

38. Výzva  
(vyhlášení výzvy 15. 6. 2016, ukončení příjmu žádostí 12. 9. 2016)

Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována 
zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží. (pouze opatření 
na ČOV případně kanalizaci pro veřejnou potřebu)

42. Výzva 
(vyhlášení výzvy 15. 9. 2016, ukončení příjmu žádostí 19. 1. 2017)

Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba 
kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod 
včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod, výstavba, modernizace a intenzifikace 
čistíren odpadních vod.

Specifický cíl 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

43. Výzva 
(vyhlášení výzvy 15. 9. 2016, ukončení příjmu žádostí 19. 1. 2017)

Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby 
a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední 
blízkosti, sloužící veřejné potřebě, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně 
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

34. Výzva 
(vyhlášení výzvy 9. 2. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2017)

Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta 
a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), zvýšení kapacity koryta složeným profilem, 
vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného 
opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků, na některých místech s tvorbou 
mokřin a tůní, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, 
v extravilánu do volné krajiny), plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, 
nádrž), podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, vsakovací šachty, 
podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace, výstavba suchých 
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pro modelování atmosféry, realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro 
sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní 
systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace 
opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními 
regiony Polské a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu).

Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů

40. Výzva 
(vyhlášení výzvy 15. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2016)

Podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství 
produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku, 
budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO), zavádění 
tzv. systému „door–to–door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří 
ke dveřím).

Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

41. Výzva 
(vyhlášení výzvy 15. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2016)

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, doplnění systémů odděleného 
sběru, skladování a manipulace s odpady, budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů, 
třídicí a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi 
pro úpravu odpadů, doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, 
které nejsou z kategorie nebezpečné, budování systémů odděleného sběru bioodpadů, podpora 
a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady, 
budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě, budování sběru a svozu 
gastroodpadů / kuchyňských odpadů, doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti, výstavba 
a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ 
odpadů, technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů, budování zařízení na 
energetické využití KO (ZEVO), zařízení pro tepelné zpracování odpadů, výstavba bioplynových stanic 
pro zpracování bioodpadů, zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či 
jejich modernizace, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace, rekonstrukce 
zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti), instalace kotlů na spalování 
odpadů v teplárnách.

Specifický cíl 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

36. Výzva 
(vyhlášení výzvy 14. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 30. 6. 2016)

Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, 
jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit, na základě informací získaných o kontaminaci a jejích 
dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit a zároveň bude probíhat průběžná 
aktualizace již evidovaných lokalit, realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz 
rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, na základě žádosti a zpracovaných a 
schválených projektů budou realizovány sanační zásahy u nejvážněji kontaminovaných lokalit, u nichž 
míra kontaminace představuje riziko pro lidské zdraví či ekosystémy.

nádrží (poldrů), vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží, stabilizování 
a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány 
a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.

45. Výzva 
(vyhlášení výzvy 30. 9. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2016)

Stejné podporované aktivity jako u 34. výzvy.

Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

35. Výzva 
(vyhlášení výzvy 9. 2. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2016)

Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů 
včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, 
budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace 
měřících stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové 
služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených 
databází Povodňového informačního systému.

37. Výzva 
(vyhlášení výzvy 1. 6. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 8. 2016)

Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování a modernizace 
měřicích stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové 
služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází 
Povodňového informačního systému.

46. Výzva 
(vyhlášení výzvy 30. 9. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2016)

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení, zpracování 
podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů včetně návrhů 
možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, budování 
a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřicích 
stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na 
regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází 
Povodňového informačního systému.

Specifický cíl 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší 
a souvisejících meteorologických aspektů

17. Výzva 
(vyhlášení výzvy 15. 10. 2015, ukončení příjmu žádostí 14. 10. 2016)

Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů 
v celorepublikovém či regionálním měřítku, pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení 
kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, podpora obnovy a rozvoje 
systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat), realizace infrastruktury 
pro identifikaci zdrojů znečišťování, správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů 
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Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

28. Výzva 
(vyhlášení výzvy 30. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2016)

Peče o vzácné druhy (ve volné krajině i v urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy včetně obnovy 
a tvorby těchto biotopů, péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, prevence šířeni a omezováni 
výskytu invazních druhů (včetně jejich sledováni, hodnoceni rizik a tvorby metodických a koncepčních 
podkladů a nástrojů), předcházeni, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými 
druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatřeni proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci 
akvakultury prostřednictvím OP Rybářstvi).

Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

13. Výzva 
(vyhlášení výzvy 19. 6. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2016)

Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově 
pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, 
ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů 
ochrany území před povodněmi, podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené 
korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, 
zejména: zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku, vytváření a 
obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů, terénní úpravy 
koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.

14. Výzva 
(vyhlášení výzvy 19. 6. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2016)

Opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na významných 
tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod., 
výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, zvýšení účinnosti stávajících 
rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, odstranění migračních překážek na vodních 
tocích, instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující 
jejich poproudou migraci, obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.

29. Výzva 
(vyhlášení výzvy 30. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 30. 6. 2016)

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené 
s rozvojem technické infrastruktury, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a 
struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních 
funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury 
lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 
2000, realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 
povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

32.  výzva 
(vyhlášení výzvy 15. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 17. 10. 2016)

Stejné podporované aktivity jako u 29. výzvy.

44. Výzva 
(vyhlášení výzvy 16. 9. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2016)

Stejné podporované aktivity jako u 36. výzvy.

Specifický cíl 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

18. Výzva 
(vyhlášení výzvy 15. 10. 2015, ukončení příjmu žádostí 14.10. 2016)

Rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami, rekonstrukce chladícího zařízení – 
změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací 
rozvodů, protipožární izolace zásobníků LPG, vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin 
a nových produktů, rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek, rekonstrukce 
skladů hořlavých kapalin, rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků, rekonstrukce 
skladů kapalných průmyslových hnojiv, výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií, modernizace 
zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek, znalostní portály – vytvoření 
uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení 
CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií, informační systémy 
pro podporu prevence závažných havárií, vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik 
chemických látek, vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek, rekonstrukce nebo nákup 
technologií vedoucích ke snížení průmyslového znečištění, např. průmyslové ČOV.

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

09. Výzva 
(vyhlášení výzvy 16. 9. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2016)

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření 
k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické 
infrastruktury), dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění 
ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

27. Výzva 
(vyhlášení výzvy 30. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2016)

Stejné podporované aktivity jako u 9. výzvy.

31. Výzva 
(vyhlášení výzvy 30. 5. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2017)

Stejné podporované aktivity jako u 9. výzvy.
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Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

30. Výzva 
(vyhlášení výzvy 30. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2016)

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch: 
o 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., 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 retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.).

33. Výzva 
(vyhlášení výzvy 15. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 17. 10. 2016)

Stejné podporované aktivity jako u 29. výzvy.

Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie

19. Výzva 
(vyhlášení výzvy 1. 12. 2015, ukončení příjmu žádostí 15. 4. 2016)

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: zateplení obvodového pláště 
budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace stavebních opatření majících 
prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, realizace 
systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní 
teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 
5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii 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 pro přitápění 
nebo pouze přípravu TV.

39. Výzva 
(vyhlášení výzvy 1. 9. 2016, ukončení příjmu žádostí 28. 2. 2017)

Stejné podporované aktivity jako u 29. výzvy.

Specifický cíl 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

20. Výzva 
(vyhlášení výzvy 15. 10. 2015, ukončení příjmu žádostí 14. 10. 2016)

Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. V rámci 
specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.

3   Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost

Cílem tohoto programu je zejména konkurenceschopnost ekonomiky založená na znalostech 
a inovacích, schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích, vytváření pracovních míst 
v dlouhodobém horizontu a na environmentální dimenze hospodářského rozvoje.

Specifický cíl 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků

01_16_049 III. Výzva Inovace  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

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

01_16_050 IV. Výzva Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového 
vlastnictví  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

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

01_16_051 II. Výzva Potenciál  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

01_16_052 I. Výzva PCP  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje.

01_16_053 II. Výzva Aplikace – IRASME  
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 4/2016)

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, v rámci realizovaného projektu musí být 
dosaženo alespoň jednoho z výsledků – funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software, 
užitný nebo průmyslový vzor, popř. jiných kvalitativně hodnotitelných výsledků V&V.

01_15_014 I. Výzva Inovace – inovační projekt  
(vyhlášení výzvy 6/2015, ukončení příjmu žádostí 4/2016)

Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), zvýšení 
efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), zavedení nových metod organizace 
firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující 
procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit inovací a výroby (organizační 
inovace), zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo 
balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních 
kanálů (marketingová inovace).
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01_15_034 I. Výzva Služby infrastruktury – veřejná podpora aktivita d)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné 
výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

01_15_036 I. Výzva Služby infrastruktury – neveřejná podpora aktivita d)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné 
výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

01_16_056 II. Výzva Spolupráce: Klastry – kolektivní výzkum  
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 4/2016)

Kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace, rozvoj klastru.

01_16_057 II. Výzva Spolupráce: Technologické platformy  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

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

01_15_037 I. Výzva Spolupráce: Technologické platformy  
(vyhlášení výzvy 12/201, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických 
oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické 
platformy, a to zejména: v oblasti řešení průmyslových výzev daného odvětví a uplatnění nových 
technologií (technologický foresight), navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými 
platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, koordinace 
českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 
a dalších evropských programů, aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, 
odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, další rozpracování/
aktualizace strategických dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových projektů.

Specifický cíl 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP

01_16_046 I. Výzva Poradenství  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 9/2016)

Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky na celém území ČR mimo Prahy, 

01_16_059 IV. Výzva Technologie  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016) 

Podnikatelské záměry začínajících mikropodniků ve vymezených CZ NACE.

I. Výzva Rizikový kapitál: 4)  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 2/2017)

Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 3 let) a rozvojových podniků.

01_15_030 II. Výzva Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového 
vlastnictví  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 12/2017)

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí ve formě: vynálezů/patentů, ochranných 
známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Specifický cíl 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

01_16_044 I. Výzva Proof of koncept  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 9/2016)

Mapování aplikovatelnosti a průzkum trhu a zájmu aplikační sféry.

01_16_045 I. Výzva Inovační vouchery  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 9/2016) 

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum 
a šíření znalostí, podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury.

01_16_054 II. Výzva Partnerství znalostního transferu  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

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

01_16_055 II. Výzva Služby infrastruktury  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení 
a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

01_15_031 I. Výzva Služby infrastruktury – veřejná podpora aktivita b)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis.

01_15_032 I. Výzva Služby infrastruktury – neveřejná podpora aktivita b)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis.

01_15_033 I. Výzva Služby infrastruktury – veřejná podpora aktivita c)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné 
využívání technologií.

01_15_035 I. Výzva Služby infrastruktury – neveřejná podpora aktivita c) 
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné 
využívání technologií.
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01_15_024 I. Výzva Obnovitelné zdroje energie – aktivita a)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové 
stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, vyvedení 
bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky 
využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do 
rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií

01_15_067 I. Výzva Obnovitelné zdroje energie – aktivita b)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu 
a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

01_15_068 I. Výzva Obnovitelné zdroje energie – aktivita c)  
(vyhlášení výzvy 15/2015, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové 
stanice včetně

01_15_069 I. Výzva Obnovitelné zdroje energie – aktivita d)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 5/2016)

Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Specifický cíl 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

II. Výzva Úspory energie – úvěry: Finanční nástroj  
(vyhlášení výzvy 1/2016, ukončení příjmu žádostí 31. 8. 2016)

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

01_16_061 II. Výzva Úspory energie  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

01_15_010 I. Výzva Úspory energie  
(vyhlášení výzvy 6/2015, ukončení příjmu žádostí 4/2016)

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 
hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, zavádění a modernizace systémů 
měření a regulace, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní 
spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů 
(pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. 
světelných diod (LED), realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském 
sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 
mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací 
odpadního tepla), využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti/

II. Výzva Expanze: 4)  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 2/2017)

Realizace inovativních podnikatelských záměrů formou úvěru nebo záruk

Specifický cíl 2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

01_16_047 II. Výzva Marketing  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 9/2016)

Služby pro MSP umožňující vstup na zahraniční trhy – individuální účasti na zahraničních výstavách 
a veletrzích.

Specifický cíl 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

01_16_058 II. Výzva Nemovitosti  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, 
rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch, rekonstrukce technicky 
nevyhovujících objektů).

01_15_004 I. Výzva Nemovitosti  
(vyhlášení výzvy 6/2015, ukončení příjmu žádostí 4/2016)

Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího 
objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených 
v seznamu podporovaných CZ–NACE, projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož 
realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání 
nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností 
v uvedených v seznamu podporovaných CZ–NACE.

Specifický cíl 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

01_16_048 II. Výzva Školicí střediska  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 9/2016)

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

Specifický cíl 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

01_16_060 II. Výzva Obnovitelné zdroje energie  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Vybudování, rekonstrukce MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla 
a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
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01_15_042 I. Výzva Nízkouhlíkové technologie – aktivita b)  
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 7/2016)

Akumulace energie: pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

01_15_043 I. Výzva Nízkouhlíkové technologie – aktivita c)  
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 7/2016)

Druhotné suroviny: zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další 
využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních 
a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou 
životností, zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním 
způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny), 
zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, 
včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.

Specifický cíl 3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

II. Výzva Úspory energie v SZT: Finanční nástroj 4)  
(vyhlášení výzvy 1/2016, ukončení příjmu žádostí 31.8.2016)

Rekonstrukce a rozvoj v SZT, zvyšování účinnosti KVET.

01_16_064 II. Výzva Úspory energie v SZT  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Rekonstrukce a rozvoj v SZT, zvyšování účinnosti KVET. 

01_15_025 I. Výzva Úspory energie v SZT  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 6/2016)

Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích 
stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení 
úspor primární energie, rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně 
předávacích stanic s cílem maximálního využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla případně odpadního tepla z průmyslových procesů a dosažení úspor primární energie, instalace 
a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách 
zásobování tepelnou energií, instalace a rekonstrukce vysokoúčinných kogeneračních jednotek na 
zemní plyn v soustavách zásobování teplem. 

Specifický cíl 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

01_16_065 II. Výzva Smart grids II: Přenosová síť  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu 
s konceptem chytrých sítí).

zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, instalace OZE pro vlastní 
spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy), instalace 
kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem 
na jeho provozní podmínky (opatření výroby chladu v rámci trigenerace je také způsobilé opatření).

Specifický cíl 3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

01_16_062 II. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení 
technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních 
soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční 
sítě.

01_15_026 I. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě aktivita a)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 6/2016)

Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách.

01_15_039 I. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě aktivita b)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 6/2016)

Nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách.

01_15_040 I. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě aktivita c)  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 6/2016)

Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.

01_15_041 I. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě aktivita d)  
(vyhlášení výzvy12/2015, ukončení příjmu žádostí 6/2016)

Výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

Specifický cíl 3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při 
využívání druhotných surovin

01_16_063 II. Výzva Nízkouhlíkové technologie  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Nízkouhlíkové inovativní technologie.

01_15_028 I. Výzva Nízkouhlíkové technologie – aktivita a)  
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 7/2016)

Elektromobilita – zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita 
silničních vozidel), pořízení elektromobilů, pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily 
v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.
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4   Operační program  
Výzkum, vývoj, vzdělávání

Cílem tohoto operačního programu je především rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje, 
udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti, podpora kvalitního výzkumu a systémové změny pro 
zkvalitnění vzdělávacího systému v ČR.

Specifický cíl 1.1.2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s 
aplikační sférou

Předaplikační výzkum  
(vyhlášení výzvy 7/2016, ukončení příjmu žádostí 11/2016)

Realizace výzkumných projektů v před–aplikační fázi.

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce  
(vyhlášení výzvy 7/2016, ukončení příjmu žádostí 11/2016)

Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových 
partnerství (typu evropských kompetenčních center a kolokačních center).

Specifický cíl 1.1.4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

Strategické řízení VaVaI na národní úrovni  
(vyhlášení výzvy 6/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Podpora volného přístupu k vědeckým informacím – „open access“, národní S3 manažer s týmem, 
rozvoj strategického řízení politiky VaVaI.

Centralizované zpřístupňování elektronických informačních zdrojů  
(vyhlášení výzvy 6/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Vytvoření, rozvoj a implementace národního systému pro centralizované zpřístupňování informačních 
zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, včetně vytvoření a implementace národního systému pro nákup 
licencí k využívání elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace“. 

Specifický cíl 2.1.2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio–ekonomicky 
znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní 
neúspěšnosti studentů

Podpora studentů se SP  
(vyhlášení výzvy 10/2016, ukončení příjmu žádostí 1/2017)

Usnadnění přechodu žáků ze středních škol či vyšších odborných škol na vysokou školu a na podporu 
motivace ke studiu na vysoké škole u budoucích studentů se specifickými potřebami a ze socio–
ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit (především Romů).

01_15_027 I. Výzva Smart grids II: Přenosová síť  
(vyhlášení výzvy 12/2015, ukončení příjmu žádostí 6/2016)

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu 
s konceptem chytrých sítí).

Specifický cíl 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

01_15_029 I. Výzva Vysokorychlostní internet  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní internet.

Specifický cíl 4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

01_16_066 II. Výzva ICT a sdílené služby  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provez center sdílených služeb, budování a modernizace 
datových center.
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Specifický cíl 3.1.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, 
3.1.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, 3.1.3, 3.1.5 

Budování kapacit II  
(vyhlášení výzvy 11/2016, ukončení příjmu žádostí 1/2017)

Formativní hodnocení, vzdělávání ředitelů, rozvoj KK – propojení formální a neformální vzdělávání, 
komplexní zastřešení (průběžné vyhodnocování) projektů z výzvy budování kapacit I, vyhlášené v roce 
2015 – podporovány budou projekty koncepční.

Specifický cíl 3.3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL  
(vyhlášení výzvy 4/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Projekty zaštiťující – vazba na MAP (lokální partnerství), výzva pro obce zapojené v Koordinovaném 
přístupu pro sociálně vyloučené lokality se soustředí na podporu inkluzivního vzdělávání právě na 
území sociálně vyloučených lokalit, aktivity podpoří mateřské, základní i střední školy v oblasti zavádění 
a realizace individuální integrace (osvětové aktivity pro veřejnost, vznik platforem a workshopů mezi 
jednotlivými aktéry ve vzdělávání, důležitou oblastí jsou dále aktivity pro obce, které se ocitají v roli 
koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.

Specifický cíl 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  
(vyhlášení výzvy 4/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2016)

Šablony – MŠ/ZŠ (především na inkluzivní vzdělávání)

Témata: DVPP, podpora inkluzívního vzdělávání, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, 
základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů.

Specifický cíl 3.1.2, 3.1.5

Jazykové vzdělávání  
(vyhlášení výzvy 1/2017, ukončení příjmu žádostí 3/2017)

Zvyšování kvality v jazykovém vzdělávání učitelů, řídících pracovníků škol a ostatních profesí ve školství 
diverzifikovanými formami (prezenční jazykové kurzy, blended learning, mentoring) s důrazem na 
výstupní jazykové kompetence pedagogických pracovníků, příprava kurzů DVPP k využívání digitálních 
výukových systémů, podpora.

Specifický cíl 3.1.3, 3.1.5

Tematické sítě a partnerství – 14 krajských témat z KAP  
(vyhlášení výzvy 11/2016, ukončení příjmu žádostí 2/2017)

Povinné téma: školská inkluzívní koncepce kraje.

Volitelná témata vycházející z KAP – každý kraj si může určit dle svého Krajského akčního plánu.

Specifický cíl 2.1.3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Celoživotní vzdělávání na VŠ  
(vyhlášení výzvy 10/2016, ukončení příjmu žádostí 1/2017)

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

Specifický cíl 2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů 
v oblasti výzkumu a vývoje

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj  
(vyhlášení výzvy 10/2016, ukončení příjmu žádostí 1/2017)

Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO a podpora strategického a efektivního 
řízení VO vč. systémů hodnocení a zabezpečování kvality; zavedení systémů pro popularizaci VaV ve 
výzkumných organizacích, komunikační školení vědců + popularizační aktivity.

Specifický cíl 3.2.1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání,, 3.1.3 Rozvoj systému strategického 
řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, 3.1.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 
posílení jejich relevance pro trh práce

Individuální projekty systémové II  
(vyhlášení výzvy 4/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Budování kapacit pro inkluzívní vzdělávání – Podpora implementace APIV na krajské úrovni – 
metodické kabinety, spolupráce metodických kabinetů se školami, školskými zařízeními a sítěmi 
vzešlými z výzev IPo (výzva 18 Gramotnosti): spolupráce krajských kabinetů s externími odborníky pro 
inkluzivní vzdělávání – prezenční i on–line aktivity, sběr příkladů dobré praxe, vzdělávací a informační 
aktivity směrem k pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení (např. MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ), 
rodičům a veřejnosti, posilování spolupráce zúčastněných aktérů (např. KÚ, NÚV, KP NIDV, NNO) při 
vzdělávání dětí, žáků–cizinců bez znalosti českého jazyka a pilotní ověřování navrhovaných opatření 
na podporu vzdělávání dětí, žáků–cizinců v mateřských a základních školách, pilotní ověření možnosti 
využití speciálních pedagogů ze škol a SPC (většinou zřizovaných kraji) jako zdroje zkušeností a podpory 
pedagogů z běžných škol, včetně rozvoje měkkých kompetencí speciálních pedagogů (mentorské 
dovednosti, mediátorské dovednosti); ověření konceptu sdíleného učitele, vzdělávací, informační 
a komunikační kampaň k odborné a široké veřejnost školské inkluzívní koncepce krajů – vazba na IPs 
KAP, metodické vedení při zpracování Krajských inkluzivních koncepcí.

Odborné vzdělávání: modernizace všeobecně vzdělávací složky a integrace klíčových kompetencí ve 
školních vzdělávacích programech – spolupráce s IPo projekty z otevřených výzev Gramotnosti a Rozvoj 
klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, modernizace základů odborného vzdělávání ve 
školních vzdělávacích programech, začlenění profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací (NSK) 
do školních vzdělávacích programů (aktivita předcházející tvorbě šablon pro metodickou podporu škol 
a ověření možnosti koncipování školních vzdělávacích programů s využitím profesních kvalifikací.



26 27

Specifický cíl 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5

Šablony pro SŠ  
(vyhlášení výzvy 11/2016, ukončení příjmu žádostí 2/2017)

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

Specifický cíl 3.1.2

Implementace strategie digitálního vzdělávání I  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení žáků, budování kapacit pro rozvoj digitální 
gramotnosti žáků I., projekty koncepční.

Specifický cíl 3.2.1

Podpora žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV)  
(vyhlášení výzvy 7/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

Podpora dětí a žáků se zdravotním postižením, příprava kurzů a metodických materiálů pro pedagogy, 
kolegiální formy podpory a vzájemné učení škol, školských zařízení i pedagogů.

5   Operační program Zaměstnanost

Tento program se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů, podporu rovných 
příležitostí žen a muž, sociální začleňování a boj s chudobou a také modernizace veřejné správy.

Investiční priorita 1.1 SC 1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob

03_15_123 Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce  
(vyhlášení výzvy 31. 8. 2015, ukončení příjmu žádostí 31. 3. 2021)

Poradenské a informační činnosti a programy, bilanční a pracovní diagnostik, rekvalifikace, rozvoj 
základních kompetencí, podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, doprovodná opatření 
umožňující začlenění na trh práce, motivační aktivity, realizace nových či inovativních nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti.

03_16_046 Integrovaný plán rozvoje území IPRÚ  
(vyhlášení výzvy 31. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 14. 12. 2018)

Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostika, 
motivační aktivity, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu 
práce, podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, zprostředkování zaměstnání, podpora 
umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst, podpora flexibilních 
forem zaměstnání, doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce, 
realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

03_16_053 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny a regiony  
(vyhlášení výzvy 1. 5. 2016, ukončení příjmu žádostí 1. 8. 2016)

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

03_16_055 Cílená výzva na regionální projekty v partnerství s ÚP ČR  
(vyhlášení výzvy 18. 4. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 9. 2016)

Bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí za 
účelem snazšího uplatnění na trhu práce, podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, 
zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná a nová pracovní místa, podpora flexibilních 
forem zaměstnání, doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce, 
realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

03_16_068 Podpora zaměstnanosti cílových skupin  
(vyhlášení výzvy 11. 1. 2016, ukončení příjmu žádostí 1. 2. 2017)

Zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti a programy, bilanční a pracovní 
diagnostika, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí, podpora vytváření nových pracovních 
míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora aktivit k získání pracovních návyků 
a zkušeností, podpora flexibilních forem zaměstnání, doprovodná opatření umožňující začlenění na 
trh práce, motivační aktivity, realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
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03_16_069 Vzdělávání a pracovní uplatnění v individuální péči o děti a osoby 
blízké mimo Prahu  
(vyhlášení výzvy 1. 10. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 12. 2016)

Výzva je zaměřena na podporu zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce s dopadem na pozitivní 
slaďování rodinného a pracovního života rodičům–pracovníkům či klientům žadatele.

03_15_013 Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době 
mimo školní vyučování mimo hl m. Prahu  
(vyhlášení výzvy 3. 8. 2015, ukončení příjmu žádostí 16. 10. 2016)

Výzva nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní 
sladit pracovní rytmus s péčí o děti: zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu 
stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající 
potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního 
odpoledne), skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech 
s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy), zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové 
aktivity, příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové).

Investiční priorita 1.3 SC 1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků 
a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců  
(vyhlášení výzvy 1. 6. 2016, ukončení příjmu žádostí 1. 8. 2016)

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

03_16_054 Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené/zřízené instituce 
(vyhlášení výzvy 1. 6. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2018)

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové 
kompetence, tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, podpora rozvoje řízení lidských 
zdrojů, podpora klastrů a poradenství.

03_16_060 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji 
(vyhlášení výzvy 1. 9. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 10. 2016)

Další profesní vzdělávání zaměstnanců sdružených subjektů (příp. OSVČ), těmito institucemi mohou 
být např. profesní a podnikatelská sdružení, spolky apod.

Investiční priorita 1.4 SC 1Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi 
veřejných služeb zaměstnanosti, SC 2 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání

03_15_122 Rozvoj služeb zaměstnanosti  
(vyhlášení výzvy 19. 10. 2015, ukončení příjmu žádostí 1. 3. 2021)

Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na 
potřeby trhu práce, tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu 
práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění, tvorba a rozvoj 
nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů 

Investiční priorita 1.2 SC 1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

03_15_009 Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů  
(vyhlášení výzvy 1. 7. 2015, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2016)

Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovnosti žen a mužů a slaďování 
pracovního a rodinného života včetně implementace, koordinace a metodická podpora tvorby 
a implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 na 
ministerstvech a krajích, tvorba, metodická podpora, koordinace a implementace systémových 
opatření a metodik na podporu rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života, 
metodická a koordinační podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje 
sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti, tvorba a implementace systémových opatření 
a metodik na podporu zaměstnanosti žen, snižování horizontální a vertikální segregace na trhu 
práce a snižování rozdílů v odměňování žen a mužů, podpora institucionálního zajištění rovnosti žen 
a mužů a slaďování pracovního a rodinného života, podpora a rozvoj genderového mainstreamingu, 
genderového rozpočtování a genderových statistik, systematické zvyšování povědomí o rovnosti žen 
a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.

03_15_027 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České 
republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony)  
(vyhlášení výzvy 1. 9. 2015, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2016)

Výzva umožňuje orgánům veřejné správy přijímat opatření vyplývající z Vládní strategie pro rovnost 
žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Tato opatření mohou být směrována jak na 
věcnou agendu, kterou má daná instituce v gesci, tak na její vlastní fungování z hlediska personálního 
a organizačního.

03_16_050 Genderové audity u zaměstnavatelů mimo Prahu  
(vyhlášení výzvy 1. 9. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2017)

Realizace genderových auditů.

03_16_056 Podpora podnikání mimo Prahu  
(vyhlášení výzvy 1. 11. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2017)

Výzva podpoří zaměstnanost žen ohrožených na trhu práce a mužů v obdobné situaci.

03_16_061 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR (mimo 
hl. město Prahu)  
(vyhlášení výzvy 10. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 2. 5. 2016)

Motivační aktivity, rekvalifikace, soft–skills, poradenství pro osoby vracející na trh práce po mateřské/
rodičovské dovolené či péči o závislého člena rodiny.

03_16_126 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo 
hl. m. Prahu)  
(vyhlášení výzvy 5. 1. 2016, ukončení příjmu žádostí 6. 6. 2016)

Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, 
s kapacitou 4 děti. Podporované aktivity: vybudování mikrojeslí, provozování mikrojeslí, vzdělávání 
pečující osoby v mikrojeslích, spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu 
„Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní 
ověření služby“.
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03_16_067 Podpora sociálního podnikání (2. kolová výzva)  
(vyhlášení výzvy 31. 5. 2016, ukončení příjmu žádostí 30. 9. 2016)

Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

03_15_026 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)  
– 1.výzva 
(vyhlášení výzvy 23. 9. 2015, ukončení příjmu žádostí 31. 7. 2016)

03_15_042 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)  
– 2.výzva  
(vyhlášení výzvy 16. 12. 2015, ukončení příjmu žádostí 30. 9. 2016)

Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, podpora komunitní sociální práce, podpora specifických 
nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména komunitní práce 
včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, 
sociální práce a zdravotní péče, podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující 
různé úrovně veřejné správy a další instituce, posilování informovanosti a efektivní komunikace 
o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů, podpora plánování sociální bytové 
politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence 
prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví, podpora profesionální 
realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit 
nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování, aktivizační, asistenční a motivační programy,které 
přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení, aktivity směřující k podpoře 
mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení 
nebo i v průběhu jejich vzdělávání, aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby 
ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návyk.látkách, programy právní a finanční gramotnosti 
a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické 
nestability osob z CS, aktivity přispívající k boji s diskriminací, programy prevence sociálně patologických 
jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku, programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon 
trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty, probační 
a resocializační programy, programy zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem předcházení jejich 
dalšímu chování.

Investiční priorita 2.2 SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny 
a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování, SC 2 Zvýšit kvalitu péče 
o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého 
životního stylu a prevence nemocí

03_15_007 Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)  
(vyhlášení výzvy 26. 6. 2015, ukončení příjmu žádostí 13. 12. 2019)

Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zařízení ústavní péče pro 
děti, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, vč. 
rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele 
pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na integraci 
uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém 
sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami, rozvoj nových modelů služeb 
podporujících sociální začleňování, vč. přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení 

a zájemců o zaměstnání, podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti 
jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce, tvorba, 
rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace 
aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb 
zaměstnanosti.

Investiční priorita 2.1 SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, SC 2 Rozvoj sektoru ekonomiky

03_15_005 Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb 
v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb 
(vyhlášení výzvy 26. 6. 2015, ukončení příjmu žádostí 13. 12. 2019)

Poskytování sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, intervenční 
centra, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti, 
terénní programy, osobní asistence a podpora samostatného bydlení a další související činnosti 
a aktivity.

03_15_016 Výzva pro systémové projekty realizované MPSV – sociální 
podnikání  
(vyhlášení výzvy 27. 8. 2015, ukončení příjmu žádostí 29. 6. 2018)

Zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého 
sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování, aktivity 
k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování 
osob v sociálně-podnikatelských subjektech, zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství 
související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku, podpora 
a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky odpovědného zadávání 
zakázek, zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních 
aktérů.

03_16_049 Integrované plány rozvoje území IPRÚ – průběžná výzva  
(vyhlášení výzvy 31. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 14. 12. 2018)

Aktivity vyplývající ze schválených strategií, které především směřují na podporu a rozvoj některých 
druhů sociálních služeb potřebných v daném území, rozvoj programů na podporu sociálního 
začleňování, včetně vzdělávání a poradenství, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnávání 
a sociální práce.

03_16_064 Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování (2. kolová 
výzva)  
(vyhlášení výzvy 3. 10. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 1. 2017)

Předpokládá se zacílení aktivit kolové výzvy vždy na konkrétní cílové skupiny osob vzhledem k aktuálním 
potřebám a prioritám, jedná se např. o aktivizační, asistenční a motivační programy, aktivity na podporu 
neformálně pečujících, probační a resocializační programy, programy pro osoby opouštějící zařízení 
pro výkon trestu odnětí svobody, preventivní programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé 
na návykových látkách, aktivity v oblasti sociální politiky zaměřených na podporu sociálního bydlení, 
programy, služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním apod.
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Investiční priorita 3.1 SC 1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce 
v tematických oblastech OPZ

03_15_018 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických 
oblastech OPZ  
(vyhlášení výzvy 2. 11. 2015, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2019)

Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb 
(zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy), a to např. změny v poskytování 
veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin a jejich pilotní testování, 
systémové změny koncepce veřejných služeb, testování nových forem financování pro řešení 
přetrvávajících sociálních problémů, přenos fungujících zahraničních inovací – metod, postupů– 
nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace.

03_15_024 Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce 
pro nejohroženější skupiny na trhu práce  
(vyhlášení výzvy 2. 11. 2015, ukončení příjmu žádostí 30. 12. 2016)

Testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální 
integrace, zaměstnanosti a veřejné správy.

03_15_124 Rozvoj inovačního prostředí  
(vyhlášení výzvy 31. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2016)

Shromaždování nápadů a výběr vhodných inovačních řešení sociálních problémů, podpora inovátorů 
v úvodních fázích inovačního řešení, (mentoring, úhrada části nákladů), podpora organizování soutěží 
a cen (SI v oblasti sociální integrace, zaměstnanost, veřejná správa), zvyšování povědomí o SI (např. 
impakt journalism, netradiční formy kampaní) s cílem zvyšovat poptávku po změně a nových řešeních, 
aktivizace cílových skupin a předkladatelů řešení, rozvoj (mezisektorové) spolupráce.

03_16_125 Využití technologických inovací v oblasti zaměstnanosti, sociální 
integrace a veřejné správy  
(vyhlášení výzvy 29. 5. 2016, ukončení příjmu žádostí 28. 12. 2016)

Využití / aplikace technologických řešení v oblasti sociální integrace a zaměstnanosti.

Investiční priorita 4.1 SC 1 Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy

03_15_033 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení 
a asociace ÚSC)  
(vyhlášení výzvy 11. 1. 2015, ukončení příjmu žádostí 11.4. 2016)

Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení 
transparentnosti fungování organizace, realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů 
přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě, zavádění a rozvoj moderních 
metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření 
k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického 
řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci, podpora procesu střednědobého 
plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování procesu), vč. tvorby střednědobých plánů 
rozvoje služeb, podpora a posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností (tvorba strategií 
spočívajících na odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem 
předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení), rozvoj a rozšiřování systémů kvality, 
standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí 
a v dalších navazujících službách (vč. služeb pro neformální pečovatele) a organizacích podporujících 
sociální začleňování, vč. vytváření kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí.

03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
(1.průběžná výzva)  
(vyhlášení výzvy 14. 10. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 1. 2017)

Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí, podpora tvorby 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

03_16_065 Podpora činností na podporu ohrožených dětí a rodin a na 
podporu procesů v sociálně–právní ochraně dětí  
(vyhlášení výzvy 15. 4. 2016, ukončení příjmu žádostí 29. 7. 2016)

Podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti: vytvoření komplexního plánu 
transformace pobytové péče o děti na systém účinné a multidisciplinární sítě ambulantních a terénních 
preventivních a podpůrných služeb, podpora implementace komplexního plánu transformace pobytové 
péče o děti a praktické realizace transformačního procesu zařízení v praxi, zavádění komplexních 
programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, zavádění inovativních metod při řešení 
situace ohrožených rodin a dětí, podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti.

Investiční priorita 2.3 SC 1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 
a sociálního začleňování venkovských oblastech

03_16_047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje  
(vyhlášení výzvy 29. 4. 2016, ukončení příjmu žádostí 1. 12. 2021)

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 
prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů 
a činností v oblasti sociálního začleňování: sociální služby, další programy a činnosti v oblasti sociálního 
začleňování, podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení:

komunitní sociální práce, komunitní centra, podpora opatření v oblasti zaměstnanosti, příprava 
osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, 
podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, podpora prostupného zaměstnávání, vznik nových 
a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání: integrační sociální podnik, 
environmentální sociální podnik, podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní 
úrovni: zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, doprovody na kroužky 
a zájmové aktivity, příměstské tábory, společná doprava dětí do/ze školy a/nebo dětské skupiny, dětské 
skupiny, vzdělávání pečujících osob.
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6   Integrovaný regionální operační program

Cílem programu je vyvážený rozvoj území v regionech soudržnosti, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení 
veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 
silniční infratruktury navazující na síť TEN–T

35. Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IPRÚ  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN–T.

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

24. Výstavba a modernizace přestupních terminálů  
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 9/2016)

Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů 
v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.

22. Telematika pro veřejnou dopravu  
(vyhlášení výzvy 2/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2016)

Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní 
telematiky pro veřejnou dopravu.

20. Nízkoemisní a bezemisní vozidla  
(vyhlášení výzvy 1/2016, ukončení příjmu žádostí 7/2016)

Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv a splňujících normu 
EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské dopravy.

48. Dopravní obslužnost – IPRÚ  
(vyhlášení výzvy 6/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2017)

Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, telematika, výstavba cyklostezek, 
cyklotras a doprovodné infrastruktury, výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících 
záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu, pořízení 
nízkoemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení 
trakčních vozidel městské dopravy.

03_16_058 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy)  
(vyhlášení výzvy 20. 9. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 1. 2017)

Projekty zaměřené na vzdělávací aktivity, na zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v úřadech územních 
samosprávných celků, na optimalizaci chodu úřadů a tzv. good Governance, na procesní a personální 
audity v úřadech územních samosprávných celků, na projektové řízení a strategické plánování v úřadech 
územních samosprávných celků.

03_15_019 Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce 
rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020  
(vyhlášení výzvy 31. 8. 2015, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2019)

Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon 
státní správy a následná realizace doporučených změn, zkvalitnění strategického a projektového řízení, 
využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné 
správě a justici, podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex 
post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik, zlepšení komunikace a zvyšování 
důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, 
včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy, optimalizace 
výkonu veřejné správy v území, nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně 
environmentálního managementu., realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů 
přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě, zavádění a rozvoj moderních 
metod řízení ve veřejné správě, profesionalizace státní služby.
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32. Sociální bydlení  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

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

33. Sociální bydlení (SVL)  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2016)

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

53. Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL)  
(vyhlášení výzvy 7/2016, ukončení příjmu žádostí 5/2017)

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání

58. Sociální podnikání pro SVL II.  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 1/2017)

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená 
lokalita.

57. Sociální podnikání II.  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 1/2017)

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučená 
lokalita.

64. Sociální podnikání – IPRÚ  
(vyhlášení výzvy 9/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Sociální podnikání.

Specifický cíl 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

28. Zvýšení kvality návazné péče  
(vyhlášení výzvy 4/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2017)

Zvýšení kvality návazné péče.

62. Deinstitucionalizace psychiatrické péče  
(vyhlášení výzvy 9/2016, ukončení příjmu žádostí 11/2020)

Deinstitucionalizace psychiatrické péče.

Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

27. Vzdělávací a výcviková střediska IZS  
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 1/2018)

Stavby, stavební úpravy, pořízení technologií (včetně simulačních technologií), technického 
a technologického vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, výukového SW a výcvikových 
pomůcek za účelem modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky 
IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení 
mimořádných událostí.

44. Stanice IZS  
(vyhlášení výzvy 6/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2017)

Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS.

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

42. Rozvoj infrastruktury komunitních center  
(vyhlášení výzvy 6/2016, ukončení příjmu žádostí 10/2016)

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.

43. Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL)  
(vyhlášení výzvy 6/2016, ukončení příjmu žádostí 10/2016)

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.

30. Rozvoj sociálních služeb  
(vyhlášení výzvy 4/2016, ukončení příjmu žádostí 10/2016)

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby, vybudování zázemí pro terénní 
služby, ambulantní sociální služby, pobytové sociální služby.

31. Rozvoj sociálních služeb (SVL)  
(vyhlášení výzvy 4/2016, ukončení příjmu žádostí 10/2016)

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby, vybudování zázemí pro terénní 
služby, ambulantní sociální služby, pobytové sociální služby.

50. Sociální infrastruktura IPRÚ  
(vyhlášení výzvy 6/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby, vybudování zázemí pro terénní 
služby, mbulantní sociální služby, pobytové sociální služby, pořízení bytů, bytových domů, nebytových 
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, 
stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.
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36. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 11/2016)

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 
ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, 
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), rekonstrukce a stavební 
úpravy stávající infrastruktury ve vazbě nabudování bezbariérovosti škol.

37. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 11/2016)

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 
ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, 
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), rekonstrukce a stavební 
úpravy stávající infrastruktury ve vazbě nabudování bezbariérovosti škol. Zvýšení kapacit škol ve vazbě 
na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

69. Zateplování – finanční nástroj  
(vyhlášení výzvy 12/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2017)

Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla.

Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 
dědictví

39. Kulturní dědictví – IPRÚ  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

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. 
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

21. Muzea  
(vyhlášení výzvy 2/2016, ukončení příjmu žádostí 7/2016)

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

25. Knihovny  
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2017)

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

56. Revitalizace vybraných památek II.  

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

66. Regionální vzdělávání – IPRÚ  
(vyhlášení výzvy 9/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, 
podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, stavební úpravy, 
pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, podpora sociální 
inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, stavební úpravy, pořízení vybavení 
pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech 
komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce 
s digitálními technologiemi, stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity 
pro účely dalšího vzdělávání.

60. Infrastruktura základních škol  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 1/2017)

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 
ve vazbě v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, 
přírodní vědy, technické a řemeslné obory), rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve 
vazbě na budování bezbariérovosti škol.

61. Infrastruktura základních škol (SVL)  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 1/2017)

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 
ve vazbě v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, 
přírodní vědy, technické a řemeslné obory), rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve 
vazbě na budování bezbariérovosti škol, zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou 
lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

51. Infrastruktura pro zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání  
(vyhlášení výzvy 7/2016, ukončení příjmu žádostí 2/2017)

Stavební úpravy, pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce 
s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 

52. Infrastruktura pro zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) 
(vyhlášení výzvy 7/2016, ukončení příjmu žádostí 2/2017)

Stavební úpravy, pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce 
s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 

46. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – IPRÚ  
(vyhlášení výzvy 6/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin 
a mateřských škol.
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(vyhlášení výzvy 7/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby, vybudování zázemí pro terénní 
služby, ambulantní sociální služby, pobytové sociální služby, pořízení bytů, bytových domů, nebytových 
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, 
stavby, stavební úprav, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.

55. Komunitně vedený místní rozvoj – kulturní dědictví  
(vyhlášení výzvy 7/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Revitalizace památek a parků NKP, UNESCO.

59. Komunitně vedení místní rozvoj – sociální podnikání  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, vznik nového sociálního podniku, aktivity osob 
samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání.

67. Komunitně vedený místní rozvoj – vzdělávání  
(vyhlášení výzvy 11/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Podpora vzdělávání dětí v předškolním věku, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje 
žáků a rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění rozvoje studentů, 
rozšiřování kapacit středních škol, zajištění vnitřní konektivity škole a připojení k internetu, stavební 
úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního 
vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd 
a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování 
a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání.

68. Komunitně vedený místní rozvoj – řešení rizik  
(vyhlášení výzvy 11/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Stavební úpravy stanice základních složek IZS ve stávající dislokaci, výstavba nových garážových 
prostor, pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz 
stanice, vybudování stanice základní složky IZS se změnou její dislokace na místo pro zajištění rychlého 
výjezdu složek, podpořena bude stavba a její vybavení, bude uvedena úprava vnějších prostor, pořízení 
odpovídající techniky a věcných prostředků pro konkrétní území.

(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 1/2017)

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. 

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

23. Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.  
(vyhlášení výzvy 2/2016, ukončení příjmu žádostí 12/2017)

Modernizace komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy, technologická a komunikační 
infrastruktura (datová centra), bezpečnost a krizové řízení, rozvoj radiokomunikační infrastruktury 
státu, elektronizace podpůrných procesů.

26. eGovernment 
(vyhlášení výzvy 3/2016, ukončení příjmu žádostí 3/2017)

Elektronizace odvětví: eCulture, eEducation, elektronická identita, eIDAS. Ociální služby, pojištění, 
dávky, eHealth, výběr daní a pojištění, eJustice.

29. Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.  
(vyhlášení výzvy 4/2016, ukončení příjmu žádostí 5/2017)

Modernizace komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy, technologická a komunikační 
infrastruktura (datová centra), bezpečnost a krizové řízení, rozvoj radiokomunikační infrastruktury 
státu, elektronizace podpůrných procesů.

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

40. Komunitně vedený místní rozvoj – dokumenty územního rozvoje  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Pořízení územních plánů, pořízení regulačních plánů, pořízení územních studií.

41. Komunitně vedený místní rozvoj – dopravní obslužnost  
(vyhlášení výzvy 5/2016, ukončení příjmu žádostí 6/2023)

Výstavba a rekonstrukce přestupních uzlů, souvisejících záchytných parkovišť, parkovacích v návaznosti 
na veřejnou dopravu, stavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, doprovodná infrastruktura, 
zvyšování bezpečnosti železniční, silniční cyklistické a pěší dopravy, výstavba, zavedení rekonstrukce 
nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, 
modernizace informačních systémů pro cestující, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, 
využívajících alternativní zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské 
dopravy.

54. Komunitně vedený místní rozvoj – sociální infrastruktura  
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4.3.2 Lesnická infrastruktura  
(vyhlášení výzvy 1. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 10. 2016)

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

M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Výdaje do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých 
zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu.

6.4.1 Investice do nezemědělských činností  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Operace má vést k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních 
míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných 
ekonomických činností. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, 
papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny 
budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje atd. 

6.4.2 Podpora agroturistiky  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění 
diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího 
využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů – záměr A  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Podpora investic do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

8.1.1 Příjem žádostí na plošná opatření – Zalesňování a zakládání lesů  
(vyhlášení výzvy 20. 2. 2016, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2016)

Podporováno bude založení lesního porostu. Podpora je cílena na vymezenou zemědělskou půdu 
v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění a způsobilá pro přímou platbu SAPS.

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

V rámci tohoto opatření jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční 
nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti 
vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží se zacílením na PUPFL a vodní toky.

7   Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova se zaměřuje především na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých 
na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podporu krajinné 
infrastruktury a zvýšení hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

M01 Předávání znalostí a informační akce

1.1.1 Vzdělávací akce  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Podporováno bude realizování vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání) v oblasti 
zemědělství a lesnictví. Účelem vzdělávacích akcí je odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků, které 
by mělo směřovat ke zvyšování kvalifikace pracovníků v resortu zemědělství a lesnictví (např. získání 
min. zemědělské kvalifikace, dosažení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, absolvování inseminačních kurzů, bezpečnost potravin, hygiena provozů, kvalita potravin, 
související problematika životního prostředí a změny klimatu atd.).

1.2.1 Informační akce  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Podporována bude realizace vzdělávacích projektů (tj. informačních akcí) v oblasti zemědělství 
a lesnictví. Klíčové oblasti: udržitelné a efektivní zemědělské, potravinářské a lesnické výroby, 
ekonomika zemědělské výroby, krátkých dodavatelských řetězců, zemědělských postupů příznivých 
pro klima a životní prostředí, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, biologické 
rozmanitosti, ochrany vod a půdy, péče o půdu a vodu, Cross–Compliance, bezpečnosti potravin 
a hygieny při manipulaci s potravinami, obnovitelných zdrojů energie, ekologie, krajinotvorby – 
tvorby životního prostředí, zakládání nových lesních porostů s vyhovující druhovou skladbou a péče 
o geneticky kvalitní porosty, integrované ochrany rostlin, hospodářského a environmentálního profilu 
lesnických podniků, udržitelného lesního hospodářství, šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření 
v teorii a praxi atd.

M04 Investice do hmotného majetku

4.1.1 Investice do zemědělských podniků  
(vyhlášení výzvy 1. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 10. 2016)

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

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  
(vyhlášení výzvy 1. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 10. 2016)

Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální 
úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, 
a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.
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M11 Příjem žádostí na plošná opatření – Ekologické zemědělství  
(vyhlášení výzvy 15. 4. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Platba na přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství (cílem je podpora konverze 
z konvenčního způsobu hospodaření na způsob ekologický) a platba na zachování postupů a způsobů 
ekologického zemědělství

M12 Příjem žádostí na plošná opatření – Platby v rámci sítě Natura 2000 
(vyhlášení výzvy 15. 4. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů způsobených omezením hospodaření a tedy 
i zachováním biologické rozmanitosti v oblastech Natura 2000 nebo v územích, které na ně mohou 
navazovat („stepping stones“), při vhodném způsobu obhospodařování zemědělské půdy.

M13 Příjem žádostí na plošná opatření – Platby pro oblasti s přírodními či 
jinými zvláštními omezeními  
(vyhlášení výzvy 15. 4. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

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

M14 Příjem žádostí na plošná opatření – Dobré životní podmínky zvířat 
(vyhlášení výzvy 15. 4. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic, zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic (desinsekce 
objektů, používání alkalizované slámy nebo separátu při nastýlání), zajištění přístupu do výběhu pro 
suchostojné krávy, zlepšení životních podmínek v chovu prasat, zvětšení plochy pro odstavená selata

M15 Příjem žádostí na plošná opatření – Lesnicko–environmentální platby 
(vyhlášení výzvy 15. 2. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 10 2016)

Zachování porostního typu hospodářského souboru, ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

M16 Spolupráce

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP  
(vyhlášení výzvy 1. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 10 2016)

Cílem je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností spadají pod Evropské inovační 
partnerství. Zároveň bude poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u 
podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství a potravinářství.

Vyhlášenými tématy jsou: zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, 
udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů a otevření nových příležitostí v oblasti produktů 
a trhů pro prvovýrobce.

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými 
událostmi se zacílením na lesní pozemky.

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými 
událostmi se zacílením na PUPFL a vodní toky.

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Operace je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) 
od doby výsadby do stádia zajištění.

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou 
činností využívajících společenského potenciálu lesů.

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  
(vyhlášení výzvy 1. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 10. 2016)

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou 
hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, 
omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních 
porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních 
úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

M10 Příjem žádostí na plošná opatření – Agroenvironmentálně–klimatické 
opatření  
(vyhlášení výzvy 15. 4. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Integrovaná produkce ovoce, révy vinné, zeleniny, ošetřování travních porostů, zatravňování orné 
půdy, biopásy, ochrana čejky chocholaté, zatravňování drah soustředěného odtoku
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M19 LEADER

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního 
rozvoje  
(vyhlášení výzvy 27. 4. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 10 2016)

Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány aktivity 
a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, 
jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013.

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny  
(vyhlášení výzvy 27. 4. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 10 2016)

Pro realizaci projektů spolupráce bude podporována předběžná technická podpora, vlastní realizace 
projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné 
MAS vč. zajištění jejich řízení.

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě  
(vyhlášení výzvy 2. 3. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 5. 2016)

Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie 
s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí 
být tedy minimálně pro podnik nové nebo podstatně zdokonalené (zlepšení technických vlastností, 
komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti).

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh  
(vyhlášení výzvy 1. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 10 2016)

Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie 
s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí 
být tedy minimálně pro podnik nové nebo podstatně zdokonalené (zlepšení technických vlastností, 
komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti).

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů  
(vyhlášení výzvy 1. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 10 2016)

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Podporován 
bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů a také společné investice, tzn. pořízení konkrétní 
technologie či stroje k výkonu jejich činnosti nebo modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních 
prostor nebo provedení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. 
přírodních, energetických či genetických zdrojů).

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů  
(vyhlášení výzvy 1. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 10 2016)

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských 
řetězců (KDŘ) a místních trhů. Formou takovéto spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, 
společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej).

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování 
biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech  
(vyhlášení výzvy 1. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 15. 10 2016)

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních 
zdrojů biomasy v procesech výroby potravin, energie a v průmyslových procesech. Podporována je 
spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování 
a využívání lokálních zdrojů biomasy. Podporovány jsou rovněž výdaje na mzdu koordinátora projektu.
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8   Operační program Rybářství

Operační program Rybářství se zaměřuje na udržitelnou a konkurenceschopnou akvakulturu založenou 
na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů.

2. výzva OP Rybářství  
(vyhlášení výzvy 10/2015, ukončení příjmu žádostí 31. 12 2023)

Opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby podporuje vysazování úhoře říčního 
(Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.

3. výzva OP Rybářství  
(vyhlášení výzvy 4/2016, ukončení příjmu žádostí 31. 12 2023)

Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh záměr b) – Propagační kampaně je zacíleno na poskytování 
podpory k zajištění široké informovanosti spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a 
zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury, opatření je dále zaměřeno na přípravu 
strategie a realizaci regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních 
kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní, zlepšujících povědomí veřejnosti 
o odvětví rybolovu a akvakultury.

4. výzva OP Rybářství  
(vyhlášení výzvy 4/2016, ukončení příjmu žádostí 17.5 2016)

Opatření 2.3 Podpora nových chovatelů je zaměřeno na umožnění vstupu nových subjektů do odvětví 
a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti, podpora bude směrována do investic souvisejících 
se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo 
malé podniky akvakultury. Opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury záměr b) Diverzifikace 
akvakultury je zaměřeno na podporu diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím 
rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu, tj. rozšíření 
možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností 
v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, 
včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo 
vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury.

5. výzva OP Rybářství  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí 10–11/2023)

Opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury záměr a) Investice do akvakultury je zaměřeno 
na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem 
zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské 
a sociální struktury a životního prostředí, opatření 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s 
dočišťováním zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných 
systémů s dočišťováním., 3.2 Sledovatelnost produktů.

6. výzva příjmů o podporu z OP Rybářství  
(vyhlášení výzvy 8/2016, ukončení příjmu žádostí31.12 2018)

Opatření 5.2 Uvádění produktů na trh, záměr a) Vytváření organizace producentů
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Regionální rozvojová agentura Vysočina

RRA Vysočina je společností pro podporu a koordinaci komplexního 
hospodářského a sociálního rozvoje na území kraje Vysočina. 

Zaměst nanci firmy i naši externí spolupracovníci poskytují 
své odborné služby již od roku 1999 a mají tedy bohaté 
zkušenosti v oblasti poradenství, konzultací, zpracování 
projektových žá–dostí, strategického plánování a rovněž 

i ve spolupráci s veřejným sektorem. RRA Vysočina je založena 
třemi subjekty – Sdružením obcí Vysočiny, Krajem Vysočina 

a Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina.

Matky Boží 9, 586 01 Jihlava, T: +420 606 706 823, E: region@rrav.cz
www.rrav.cz

›  Konzultace rozvojových záměrů

›  Dotační poradenství

›  Dotační management

›  Technická asistence evropských 
programů

›  Audit projektového záměru, 
projektu i žadatele

›  Komplexní zpracování veškeré agendy 
veřejných zakázek

›  Navrhování a realizaci cyklotras 
včetně značení

›  Pasportizace dopravního značení

›  Realizace dopravního značení 
a informačních systémů v obcích

›  Grafické zpracování www stránek 
a publikací včetně tisku

›  Zpracování:
 – Projektových žádostí
 – Finančních analýz
 – Ekonomických analýz
 – Studií proveditelnosti
 – Strategických dokumentů
 – Analytických dokumentů
 – Podnikatelských plánů

Pro klienty nabízíme tyto služby:

Regionální 
partner:

Administrace 
projektů:

Použité zdroje: 

www.strukturalni–fondy.cz
webové stránky řídících orgánů jednotlivých operačních programů, webové stránky operačních programů 
(uvedeny v úvodu této brožury)

Seznam zkratek a pojmů:

BS......................................Bioplynové stanice
Centrum REACH ...............Regionální a výukové centrum
CLP ....................................nařízení o klasifi kaci, označování a balení
CLLD .................................Community–led Local Development – komunitně vedený místní rozvoj
CNG ..................................Stlačený zemní plyn
ČOV...................................Čistí rny odpadních vod
CHKO ................................Chráněná krajinná oblast
CZ NACE ...........................Klasifi kace ekonomických činností 
DVPP .................................Další vzdělávání pedagogického pracovníka
ESI fondy...........................Evropské strukturální a investi ční fondy
EURO 6 .............................Emisní norma
GHS ...................................Globálně harmonizovaný systém klasifi kace a označování chemikálií
ITS .....................................Inteligentní dopravní systém
IZS .....................................Integrovaný záchranný systém
KO .....................................Komunální odpad
KPSLV ................................Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
KVET .................................Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
LHP ...................................Lesní hospodářský plán
LPG ...................................Zkapalněný ropný plyn
LPIS ...................................Systém evidence užívání půdy pro zemědělské dotace
MVE ..................................Malá vodní elektrárna
MSP ..................................Malé a střední podniky
MŠ ....................................Mateřská škola
Natura 2000 .....................Soustava chráněného území
NP .....................................Národní park
NPP ...................................Národní přírodní památka
NPR ...................................Národní přírodní rezervace
Osoby se SP ......................Osoby se specifi ckými potřebami
PUPFL ...............................Pozemek určený k plnění funkcí lesa
SAPS .................................Jednotná platba na plochu u zemědělských dotací
SŠ ......................................Střední školy
SVL ....................................Sociálně vyloučené lokality
SZT ....................................Systém zabezpečovací techniky
TEN–T ...............................Transevropská dopravní síť
UNESCO ............................Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
VOŠ ...................................Vyšší odborná škola
VŠ .....................................Vysoká škola
ZEVO .................................Zařízení na energeti cké využití  odpadů
ZCHÚ ................................Zvláště chráněná území
ZŠ ......................................Základní škola
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