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Výzva č. 25 Knihovny 
Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich 

zpřístupnění. Místem realizace projektů je území celé ČR mimo území hl. m. Prahy (rozhodující není 

sídlo žadatele, ale místo realizace projektu). Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do     

31. 12. 2021. 

Celková alokace pro danou výzvu činí z Evropského fondu pro regionální rozvoj 687 milionů korun 

a ze státního rozpočtu 121,2 milionů korun. 

Základní identifikace 

Obor podnikání:   knihovny 

Dotace na:    zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů 

Výše dotace:    3 – 123,3 mil. Kč 

Stav výzvy:    program je v současné době otevřen 

Datum vyhlášení výzvy:   11. 3. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí:  31. 12. 2017 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. Na hlavní aktivity projektu musí 

být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na vedlejší aktivity projektu 

může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší 

aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá, započítává se však 

do celkových výdajů projektu. 

Hlavní podporované aktivity  

• rekonstrukce stávajících a budování nových knihovních depozitářů, administrativního 
a sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení  

• rekonstrukce a stavební obnova budov knihoven pro zvýšení ochrany a zpřístupnění knihovních 
fondů 

• zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků (stavební obnova a rekonstrukce) 
• odstraňování přístupových bariér (stavební obnova a rekonstrukce, budování, úprava a obnova 

přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů 
a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace)  

• zvýšení ochrany a preventivní konzervace knihovního fondu (stavební obnova a rekonstrukce, 
mechanické bariéry a zábrany, interní a externí osvětlení, systém ochrany proti přepětí 
a elektrickým rázům, elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, 
elektronická ochrana knihovního fondu, hasicí zařízení, systém kontroly vstupu, uzavřený 
televizní okruh, systémy měření a regulace fyzikálních veličin – relativní vlhkosti, teploty, 
světelné intenzity, osvitu, UV radiace, prašnosti, koncentrace vzdušných polutantů) 

• konzervování-restaurování knihovních fondů 
• modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí, pořízení 

technologického zařízení a strojů, zajišťujících stabilní a požadované prostředí pro uložení 
knihovního fondu 

• objekty sociálního zázemí návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační služby, 
klidová zóna pro návštěvníky) 
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• budování konzervátorsko-restaurátorských dílen, pořízení jejich vybavení a zařízení, sociální 
zázemí 

• digitální evidence knihovního fondu, tvorba metadat, digitalizace knihovního fondu nebo jeho 
části, pořízení zařízení, HW a SW nezbytného pro digitalizaci knihovního fondu, jeho 
zabezpečení, dokumentaci a revizi jako součást komplexnějších projektů 

 

Vedlejší podporované aktivity  

• osobní náklady členů projektového týmu 

• projektové řízení (nákup služby)  

• pořízení studie proveditelnosti  

• pořízení projektové dokumentace, EIA  

• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)  

• pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz, restaurátorské záměry  

• zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení  

• přeprava knihovního fondu  

• pořízení kopií knihovních jednotek  

• budování zpevněných obslužných ploch v areálu knihovny, sloužících k realizaci ochrany 

a manipulaci s knihovním fondem a k přístupu požární ochrany  

• nákup pozemků nezbytných pro realizaci projektu  

• nákup staveb nezbytných pro realizaci projektu  

• povinná publicita 

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

• Zvýšení ochrany knihovních fondů  

• Konzervování - restaurování knihovních fondů  

• Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků  

• Odstraňování přístupových bariér  

• Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů  

• Zabezpečení a osvětlení objektů  

• Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů  

• Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí  

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ  

Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu: 

• EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů  

• státní rozpočet 15 % z celkových způsobilých výdajů  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH:  

3 000 000 Kč  

Pokud po vydání právního aktu se na základě soutěže sníží celkové způsobilé výdaje pod minimální 

výši, nejedná se o porušení Podmínek, resp. kritérií přijatelnosti. Jedná se o změnu v projektu. 
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Maximální výše celkových výdajů včetně DPH:  

123 282 000 Kč  

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

• knihovny, zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona 

č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny 

• zřizovatelé knihoven, zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 

odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny 

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

• projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020 

• projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová 

zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení 

• výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám 

• cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu  

• žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 

projektu 

• min. 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu 

• v hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené 

ve výzvě 

• knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

• projekt je zaměřen pouze na digitalizaci části knihovního fondu, která není zdigitalizována, 

a v době podání žádosti o podporu ji nedigitalizuje jiný subjekt 

• digitalizace je jednou ze součástí komplexnějšího projektu 

• harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný  

• v projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 

eliminace. 
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Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení 

ochrany a rozvoje kultur. dědictví - int. proj. 

IPRÚ 
Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového 

dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii 

kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných 

v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také 

být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných 

částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí. Přesné vymezení území 

pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii IPRÚ. Realizace projektu musí být ukončena 

nejpozději 30. 6. 2023. 

Celková alokace pro danou výzvu činí z Evropského fondu pro regionální rozvoj 503,9 milionů korun 

a ze státního rozpočtu 35,9 milionů korun.  

Základní identifikace 
Obor podnikání:   památky, muzea, knihovny 
Dotace na:    revitalizaci a zatraktivnění památek 
Výše dotace:    max. 246,6 mil. Kč 
Stav výzvy:    program je v současné době otevřen 
Datum vyhlášení výzvy:    20. 7. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí:  31. 10. 2022 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. Na hlavní aktivity projektu musí 

být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na vedlejší aktivity projektu 

může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na 

vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá, započítává 

se do celkových výdajů projektu. 

Hlavní podporované aktivity  

 obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních 
a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské 
a konzervační práce)  

 obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy jsou 
podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování, úprava 
a obnova cest, realizace inženýrských sítí)  

 odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, 
určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky 
s omezenou schopností pohybu a orientace)  

 rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí, 
pořízení nezbytného vybavení a zařízení  

 zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení)  

 modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (včetně 
pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění 
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a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické 
infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro 
návštěvníky památky)   

 digitalizace památek a mobiliáře  

 pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení  

 konzervátorsko-restaurátorské dílny  

Vedlejší podporované aktivity  

 osobní náklady projektového týmu  

 pořízení studie proveditelnosti  

 pořízení projektové dokumentace, EIA  

 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)  

 pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz  

 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení  

 služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (přeprava, instalace 
a deinstalace předmětů)  

 pořízení exponátů, modelů a kopií  

 nákup pozemků a staveb nezbytných pro realizaci projektu  

 povinná publicita  

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění:  

 památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,  

 památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní 
dědictví,  

 národních kulturních památek k 1. 1. 2014,  

 památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014.  

Aktivita Muzea  

 zvýšení ochrany sbírkových fondů  

 konzervování-restaurování sbírkových předmětů  

 zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků  

 odstraňování přístupových bariér  

 digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů  

 zabezpečení a osvětlení objektů  

 rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů  

 modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického 
zázemí  

Aktivita Knihovny  

 zvýšení ochrany knihovních fondů  

 konzervování-restaurování knihovních fondů  

 zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků  

 odstraňování přístupových bariér  

 digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů  

 zabezpečení a osvětlení objektů  

 rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů  

 modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technol. zázemí  
Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské 
provozy, ubytovací a stravovací zařízení.  
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STRUKTURA FINANCOVÁNÍ  

Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu: 

 EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů  

 státní rozpočet 15 % z celkových způsobilých výdajů  
 
Minimální výši způsobilých výdajů na jeden projekt ŘO IROP nestanovil.  
 
Maximální výše celkových výdajů: 

 v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO 246,6 milionů korun 

 ostatní projekty 123,3 milionů korun 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Aktivita Památky  

 vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) 
kromě fyzických osob nepodnikajících  

 
Aktivita Muzea  

 vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí  

 podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky:  

 muzeum je zřizováno státem nebo krajem 

 muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; průměrná návštěvnost 
muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků.  

 
Aktivita Knihovny  

 knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 
odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny 

 zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 
odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny 

 
KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 
Aktivita Památky  

 Památka je uvedena na některém ze seznamů:  
o Seznam světového dědictví UNESCO  
o Indikativní seznam světového dědictví UNESCO (kategorie kulturní dědictví)  
o Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014  
o Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014  

 Žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené památky 
Aktivita Muzea  

 muzeum je zřizováno státem nebo krajem 

 muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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 návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 30 000 
návštěvníků 

 žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené sbírky nebo její části 
 
Aktivita Knihovny  

 knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

 projekt je zaměřen pouze na digitalizaci části knihovního fondu, která není zdigitalizována, 
a v době podání žádosti o podporu ji nedigitalizuje jiný subjekt 

 digitalizace je jednou ze součástí komplexnějšího projektu  
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Výzva č. 48  Zefektivnění prezentace, posílení 

ochrany a rozvoje kultur. dědictví  – int. proj. 

ITI 
 
Vyhlášená výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam 
světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO 
v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek evidovaných 
v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. 
Součástí projektu může být zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud 
nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí. 
 
Podpořeny budou projekty v souladu s nařízením Evropské komise č. 651/2014 ze 17. června 2014, 
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 
s vnitřním trhem, Oddíl 11 – Podpora kultury a zachování kulturního dědictví, článek 53 Podpora 
kultury a zachování kulturního dědictví. 
 
Základní identifikace 

Obor podnikání:   Vlastníci kulturního dědictví, knihovny, muzea 
Dotace na: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního dědictví 
Výše dotace:     Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 146 035 000 Kč 

Státní rozpočet – maximálně 202 241 471 Kč 
Stav výzvy:     Program je v současné době otevřen 
Zahájení příjmu žádostí o podporu:  2. 9. 2016  
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2022 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, 

 památky zapsané na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní 
dědictví, 

 národní kulturní památky k 1. 1. 2014, 

 památky zapsané na Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. 
 
Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské 
provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 
 
Hlavní podporované aktivity 

 obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních 
a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské 
a konzervační práce), 

 obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy jsou 
podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování, úprava 
a obnova cest, realizace inženýrských sítí), 
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 odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, 
určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky 
s omezenou schopností pohybu a orientace), 

 rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí, 
pořízení nezbytného vybavení a zařízení, 

 zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení), 

 modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (včetně 
pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění 
a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické 
infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro 
návštěvníky památky) 

 digitalizace památek a mobiliáře, pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, 
mobiliáře a zabezpečení, 

 konzervátorsko-restaurátorské dílny. 
 
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. 
 
Vedlejší podporované aktivity 

 osobní náklady projektového týmu, 

 pořízení studie proveditelnosti, 

 pořízení projektové dokumentace, EIA, 

 zabezpečení výstavby, 

 pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz, 

 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení, 

 služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (přeprava, instalace 
a deinstalace předmětů), 

 pořízení restaurátorských záměrů, libret a projektové dokumentace k expozicím, 

 pořízení exponátů, modelů a kopií, 

 nákup pozemků a staveb nezbytných pro realizaci projektu, 

 povinná publicita. 
 
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů 
projektu.  

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Pro vlastníky kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. 
 

Podpořena mohou být muzea, knihovny splňující následující podmínky: 

 Muzeum je zřizováno státem nebo krajem. 

 Muzeum spravuje sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 
30 000 návštěvníků2, výpočet vychází z údajů za návštěvnost, včetně návštěvnosti akcí 
pořádaných v daném muzeu, které muzea vykazují Národnímu informačnímu 
a poradenskému středisku pro kulturu NIPOS. 

 Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č.257/2001 Sb. o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 

odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny. 
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 Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 

odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny. 

Výše dotace 

Minimální výši celkových způsobilých výdajů na jeden projekt ŘO IROP nestanovil. 
 
Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je: 

 v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO - 246 565 000 Kč 

 v ostatních případech - 123 282 000 Kč 
 
Forma podpory: 
 

 převod finančních prostředků – ex-post financování (pro organizační složky státu a jejich 
příspěvkové organizace) 

 dotace – ex-post financování (pro ostatní příjemce) 

Klíčová hodnotící kritéria 

 výsledky projektu jsou udržitelné  

 projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory 

 projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020 

 výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám  

 minimálně 85% způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu 

 v hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, 

stanovené ve výzvě ŘO IROP 
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Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II 
Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového 

dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii 

kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek 

evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Realizace 

projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2022. 

Celková alokace pro danou výzvu činí z Evropského fondu pro regionální rozvoj více jak 1,5 mld. 

korun a ze státního rozpočtu 273,86 milionů korun.   

Základní identifikace 
Obor podnikání:   památky 
Dotace na:    revitalizaci a zatraktivnění památek 
Výše dotace:    5 – 246,6 mil. Kč 
Stav výzvy:    program je v současné době otevřen 
Datum vyhlášení výzvy:   6. 9. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí:  28. 3. 2017 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 
projektu. Hlavními aktivitami projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů 
projektu. Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých 
výdajů projektu.  

 
Hlavní podporované aktivity  

 obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních 
a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské 
a konzervační práce)  

 obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy jsou 
podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování, úprava 
a obnova cest, realizace inženýrských sítí)  

 odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, 
určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky 
s omezenou schopností pohybu a orientace)  

 rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí, 
pořízení nezbytného vybavení a zařízení  

 restaurování-konzervování movitých předmětů, které jsou součástí podporovaných památek 
(podmínka doložení restaurátorského záměru při žádosti o platbu)  

 zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení)  

 modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (včetně 
pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění 
a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí resp. návštěvnické 
infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro 
návštěvníky památky)   

 digitalizace památek a mobiliáře  

 pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení  

 konzervátorsko-restaurátorské dílny  
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Vedlejší podporované aktivity  
 

 osobní náklady projektového týmu  

 studie proveditelnosti  

 projektová dokumentace, EIA  

 zabezpečení výstavby, inženýring  

 odborné nebo znalecké posudky a analýzy  

 restaurátorské záměry, libreta a projektové dokumentace k expozicím  

 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení  

 služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (balení, přeprava, instalace 
a deinstalace předmětů)  

 pořízení exponátů, modelů a kopií  

 nákup pozemků a staveb nezbytných pro realizaci projektu  

 povinná publicita  

Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. 

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

Revitalizace a zatraktivnění:  

 památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,  

 památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní 
dědictví,  

 nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. 1. 2014,  

 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.  
 
Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské 
provozy, ubytovací a stravovací zařízení.  

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ  

Organizační složky státu a příspěvkové organizace složek státu: 

 EFRR 85 %  

 státní rozpočet 15 %  
 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:  

 5 000 000 Kč  
 
Pokud se po vydání právního aktu na základě soutěže sníží celkové způsobilé výdaje pod minimální 
výši stanovenou výzvou, nejedná se o porušení Podmínek. 
 
Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt:  
Památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, 
Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 a národní kulturní památky k 1. 1. 2014  

 123 282 000 Kč  
 
Památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO  

 246 565 000 Kč  
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PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

 Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) 
kromě fyzických osob nepodnikajících.  

 
KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 

 projekt řeší stavebně-technický stav památky  

 zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky 

 řeší dobu zpřístupnění památky  

 řeší obnovu památkových hodnot památky, parků a zahrad u památek 

 zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení  

 řeší rekonstrukci nebo budování expozic a depozitářů 

 zaměření na digitalizaci památky a/nebo mobiliáře a zpřístupnění výstupů digitalizace 

 harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný 

 v projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace.  
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Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl 3.2  Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 

rozvoje využití a kvality systémů IKT 
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Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost 

Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační 
infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou 
technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické 
informační infrastruktury veřejné správy. Budou podporována opatření jako například fyzická 
bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity 
uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační 
infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů.  

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. Na hlavní aktivitu projektu musí 
být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu. Jedná se o specifické kritérium 
přijatelnosti projektu. 

Hlavní podporované aktivity 
 fyzická bezpečnost 

 nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí 

 nástroj pro ověřování identity uživatelů 

 nástroj pro řízení přístupových oprávnění 

 nástroj pro ochranu před škodlivým kódem 

 nástroj pro zaznamenávání činnosti KII a VIS, jejich uživatelů a administrátorů 

 nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí 

 nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí 

 aplikační bezpečnost 

 kryptografické prostředky 

 nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací 

 bezpečnost průmyslových a řídicích systémů. 

Vedlejší podporované aktivity 
 pořízení studie proveditelnosti 

 výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a 
zadávacích řízení 

 bezpečnostní audit a penetrační testy 

 výdaje na cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu) 

 zabezpečení stavební úpravy (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor) 

 projektová dokumentace stavební úpravy 

 povinná publicita. 

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 
Zvýšení kybernetické bezpečnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické 

informační infrastruktury veřejné správy.  
Projekt musí realizovat jedno či více bezpečnostních technických opatření dle § 5 odst. 3) zákona 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, z těchto oblastí: 
 

 fyzická bezpečnost, 

 nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, 
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 nástroj pro ověřování identity uživatelů, 

 nástroj pro řízení přístupových oprávnění, 

 nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, 

 nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných 
informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, 

 nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 

 nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, 

 aplikační bezpečnost, 

 kryptografické prostředky, které nejsou určeny k ochraně utajovaných skutečností, 

 nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací, 

 bezpečnost průmyslových a řídicích systémů. 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 
 organizační složky státu 

 příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 státní organizace 

 státní podniky 

 kraje 

 organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 obce (kromě Prahy a jejích částí) 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí) 

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 3 000 000Kč 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 300 000 000 Kč 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace 

 Evropská unie 80, 863 %, 
 státní rozpočet 19, 137 %, 
 příjemce 0 %. 

Státní podniky 

 Evropská unie 80, 863 %, 
 státní rozpočet 0%, 
 příjemce 19, 137 %. 

Kraje, organizace zřizované kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované obcemi 
(kromě Prahy a jejích částí):  

 Evropský fond pro regionální rozvoj  85 % 

 státní rozpočet  5 % 
 

Organizace zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí), organizace zakládané kraji  

 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj;  

 0 % státní rozpočet.  

Celková alokace výzvy 
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1 411 764 706 Kč 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 
Projekty organizačních složek státu, příspěvkových organizací organizačních složek státu, státních 
organizací a státních podniků - území celé ČR včetně území hl. m. Prahy  
Projekty krajů a organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji - území kraje  
Projekty obcí a organizací zřizovaných nebo zakládaných obcemi - území obce  
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Výzva č. 26 eGovernment I. 

Výzva se týká rozvoje, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů 
a infrastruktury; budování, rozvoj a modernizaci národních datových center a komunikační 
infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových 
informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizace 
stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační 
systémy pro řízení příspěvkových organizací. 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. Na hlavní aktivitu projektu musí 
být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu. Jedná se o specifické kritérium 
přijatelnosti projektu. 

Hlavní podporované aktivity 
Projektový okruh SRRVS č. 3.4 - eCulture  

 Informační systémy pro snadný přístup odborné i laické veřejnosti ke kulturnímu obsahu 
a dat kulturní povahy v digitální podobě a v podobě open dat a zvýšení využití kulturního 
obsahu  

 Vytvoření informačního systému prezentace digitálního obsahu kulturního dědictví veřejnosti 
a otevřeného portálu kultury – Czechiana  

 
Projektový okruh SRRVS č. 3.5 – eEducation  

 Informační systémy v oblasti vzdělávání  

 Optimalizace a konsolidace dat v oblasti eEducation  

 
Projektový okruh SRRVS č. 3.6 – sociální služby, pojištění, dávky  

 Rozvoj stávajících informačních systémů pro výkon agend v sociální oblasti  

 Informační systémy pro klienty a orgány veřejné moci v sociální oblasti a pro poskytovatele 
sociální péče  

 
Projektový okruh SRRVS č. 3.7 – eHealth  

 Informační systémy v následujících oblastech:  

 sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče  

 informace o zdravotní péči pro pacienty  

 sdílení informací o preskripci, žádankách, čekacích listech na lékařské výkony  

 péče o chronické pacienty  

 telemedicína  

 Vybudování základní informační infrastruktury pro agendu zdravotnictví  

 
Projektový okruh SRRVS č. 3.8 – výběr daní a pojištění  

 Elektronická evidence tržeb  

 Rozšíření přenesené daňové povinnosti  

 Kontrolní hlášení  

 Elektronizace formulářů daňové a celní správy  

 Informační systémy pro výkon státního dozoru hazardního průmyslu  
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Projektový okruh SRRVS č. 3.9 – eJustice  
 Elektronizace agend soudů a státních zastupitelství  

 Sdílení informací složek resortu spravedlnosti  

 Informační systémy sběru statistických dat a evaluací v oblasti justice  

 
Projektový okruh SRRVS č. 3.10 eProcurement  

 Rozšíření Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)  
 
Projektový okruh SRRVS č. 4 Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata  

 Národní katalog a jeho napojení na Evropský katalog a propojení doménových (lokálních) 
katalogů otevřených dat  

 Doplnění agendových informačních systémů o publikaci otevřených dat  
 

Projektový okruh SRRVS č. 5.2 Prostorová data a služby  
 Vybudování národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI), která zajistí 

koordinovanou tvorbu, správu, propojení datového fondu prostorových informací veřejné 
správy a jednotný garantovaný přístup pro data a služby - Národní geoportál (NGP).  

 Vytvoření informačního systému pro tvorbu a prezentaci prostorových informací pro složky 
IZS s ohledem na specifické úkoly v oblasti IZS a krizového řízení.  

 Zkvalitňování, harmonizace a další rozvoj datového fondu prostorových dat České republiky 
nejvyšší míry přesnosti a garance kvality jako podklad pro rozhodovací procesy veřejné 
správy s možností jejich nového pořízení nebo využití a konsolidaci stávajících prostorových 
dat a s tím spojená tvorba nových služeb a nových funkcionalit ve stávajících informačních 
systémech.  

 Zajištění garantovaných informačních systémů veřejné správy a IZS pro efektivní využívání 
prostorových informací pro činnosti veřejné správy a další široké využití celou společností.  

 Zavedení elektronické identity fyzické osoby, oprávnění fyzické osoby, mandát fyzické osoby, 
role fyzické osoby.  

 Zavedení elektronické identity úředníka a profesních identit.  

 Nástroje pro správu životního cyklu elektronické identity.  
 
Projektový okruh SRRVS č. 8.1 – Elektronická identita 

 Zavedení elektronické identity fyzické osoby, oprávnění fyzické osoby, mandát fyzické osoby, 
role fyzické osoby  

 Zavedení elektronické identity úředníka a profesních identit  

 Nástroje pro správu životního cyklu elektronické identity  
 
Projektový okruh SRRVS č. 8.2 – Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS)  

 Služby kvalifikovaného elektronického doporučeného doručování podle nařízení eIDAS  

 Služby právního účinku elektronických dokumentů podle nařízení eIDAS.  

Podporované aktivity, navazující na PO 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9, musí vycházet z platné zastřešující 
resortní strategie nebo z platné zastřešující strategie kraje nebo obce. 

Vedlejší podporované aktivity 
 pořízení studie proveditelnosti,  

 pořízení koncových HW zařízení  

 odborné konzultace a dozor při implementaci  

 stavební úpravy nezbytné pro zajištění bezpečné funkčnosti pořizovaného IS,  
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 výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových 
a zadávacích řízení,  

 povinná publicita,  

 stavební úpravy a stavební práce, které vyžadují stavební povolení, nezbytné pro zajištění 
bezpečné funkčnosti pořizovaného informačního systému a bezprostředně související 
s realizací projektu (kromě liniových staveb).  

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

Pořízený informační systém musí zajišťovat minimálně tři nové funkcionality, pokud 
v modernizovaném informačním systému v době podání žádosti o podporu neexistují. Pokud 
funkcionalita v informačním systému existuje, není možné ji započítat. Jedná se o následující 
funkcionality: 

 samoobslužný proces veřejné správy (modernizovaný nebo nový agendový informační 
systém veřejné správy vytvářející podporu samoobslužných procesů veřejné správy, které 
využívají občané nebo firmy bez nutnosti osobní návštěvy na úřadu a bez nutnosti 
zprostředkování služby veřejné správy úředníkem), a/nebo 

 integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení s dalšími orgány, aby 
bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné správy (provedení integrace datového 
fondu s daty dostupnými prostřednictvím Informačního systému základních registrů nebo 
eGON service bus (eGSB) a/nebo publikace údajů z datového fondu prostřednictvím eGSB 
pro příjemce v jiných agendách) a/nebo 

 interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo modernizace 
univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na existující rozhraní pro 
interoperabilitu) a/nebo 

 celoplošná dostupnost (modernizovaný nebo nový logicky centralizovaný agendový 
informační systém veřejné správy, zajišťující příslušné agendové služby pro občany a firmy 
z celé republiky i z EU s definovanou mírou spolehlivosti a bezpečnosti v režimu 24 x 7 
s automatickým rozlišením místní a věcné příslušnosti příslušného správního orgánu 
v závislosti na agendě a klientovi). 

 zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti (nové funkce informačního systému veřejné 
správy zajišťující bezpečnou, důvěryhodnou a spolehlivou provozní podporu agendových 
informačních systémů podle definovaných provozních parametrů a s příslušnou provozní 
podporou včetně nastaveného provozního a bezpečnostního dohledu) a/nebo 

 dostupnost služeb veřejné správy (modernizovaný nebo nový agendový informační systém 
veřejné správy, zajišťující podporu samoobslužných procesů veřejné správy různými 
dálkovými komunikačními kanály (web, mobilní aplikace, callcentrum atd.) pro různé úrovně. 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

 organizační složky státu, 

 příspěvkové organizace organizačních složek státu, 

 státní organizace, 

 státní podniky, 

 kraje, 

 organizace zřizované nebo zakládané kraji, 

 obce (kromě Prahy a jejích částí), 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 
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VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH:  1 000 000 Kč 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH:  450 000 000 Kč 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace  

 Evropská unie 80, 863 %,  

 státní rozpočet 19, 137 %,  

 příjemce 0 %.  

Státní podniky  

 Evropská unie 80, 863 %,  

 státní rozpočet 0 %,  

 příjemce 19, 137 %.  

Kraje, organizace zřizované kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované obcemi  

 Evropská unie 85 %,  

 státní rozpočet 5 %,  

 příjemce 10 %.  

Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi  

 Evropská unie 85 %,  

 státní rozpočet 0 %,  

 příjemce 15 %.  

Celková alokace výzvy:  

3 012 614 395, 25 Kč,  

z toho činí podíl:  

 EFRR 2 436 000 000, 00 Kč,  

 národního spolufinancování 576 576 395, 25 Kč.  

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Projekty budou realizovány na území celé ČR včetně území hl. m. Prahy. 
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Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání 
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Výzva č. 02_16_028: Rozvoj kapacit pro 

výzkum a vývoj 
Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších 
pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení 
výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně 
konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje 
prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami 
Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků 
a s cílem získání ocenění „HR Award“1. Alokace na výzvu 660 000 000 Kč. 
 
Základní identifikace 
Obor podnikání:   Výzkum 
Velikosti podniků:   pro podniky všech velikostí 
Dotace na:    rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 
Výše dotace:    5 - 70 mil. Kč 
Stav výzvy:    Program je v současné době otevřen 
Termín pro žádosti:  od 3. 11. 2016 do 28. 2. 2017 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání 
ocenění „HR Award“ 

 strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace 
 strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

a internacionalizace výzkumné organizace 
 strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

 subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 

 organizační složky státu a příspěvkové organizace OSS 
 projekt musí být realizován na území České republiky 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 5 a 70 miliony korun. 

Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více 

rozvinutými regiony): 

Místo realizace  Dopad projektu  Méně rozvinutý 
region  

Více rozvinutý 
region  

Méně rozvinutý region  Méně rozvinutý region  100 %  0 %  

Více rozvinutý region i 
méně rozvinutý region  

Méně rozvinutý region  100 %  0 %  

Více rozvinutý region  Méně rozvinutý region  100 %  0 %  

Více rozvinutý region  Více rozvinutý region i Méně 
rozvinutý region  

74 %  26 %  

Více rozvinutý region i 
méně rozvinutý region  

Více rozvinutý region i méně 
rozvinutý region  

74 %  26 %  
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Aby mohl být žadatel/příjemce pro určení míry spolufinancování zařazen do kategorie „Veřejné 
vysoké školy a výzkumné organizace“, je nutné, aby žadatel/příjemce splnil definici organizace pro 
výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací, a zároveň splnil podmínky pro poskytnutí institucionální podpory dle zákona 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že tento subjekt není OSS nebo PO OSS, je jeho míra spolufinancování 
minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.  
V případě, že žadatel/příjemce splňuje výše uvedenou definici a současně se jedná o OSS nebo PO 

OSS, je jeho míra spolufinancování 0%.  

Klíčová hodnotící kritéria 

 posuzuje se, proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům cílových 
skupin, které jsou identifikovány v příslušné (tematické i geografické) oblasti 

 celkový posun řešené problematiky a jak jsou vymezeny odpovídající cíle 
 navržený způsob konkrétní realizace projektu, věcná kvalita a obsah projektu  
 realisticky nastavený rozpočet projektu 
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Výzva č. 02_16_037: Podpora žáků se 

zdravotním postižením I 
Cílem výzvy je umožnit začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných 
škol. Stěžejní je maximální rozvoj dítěte a žáka, kterému škola musí být schopna zajistit vhodné 
podmínky pro vzdělávání. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou 
síťování se zkušenými kolegy. Výzva umožní vznik a šíření chybějících metodických materiálů. Do 
podpory dětí a žáků mohou být zapojeny i školy vzdělávající více jak 40% dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), které se budou podílet na síťování, přípravě materiálů, 
podpoře dětí a žáků se SVP atd. Tato výzva mezi žadatele do roku 2022 rozdělí přibližně 300 ml. Kč. 
 
Základní identifikace 
Obor podnikání:   Vzdělávání 
Velikosti podniků:   pro podniky všech velikostí 
Dotace na:    podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Výše dotace:    5 - 25 mil. Kč 
Stav výzvy:    Program je v současné době otevřen 
Termín pro žádosti:  od 9. 8. 2016 do 12. 1. 2017 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 podpora mateřských, základních a středních škol v roli center kolegiální podpory 
 podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce 
 spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci 

vzdělávací oblasti umění a kultura 
 inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogen. kolektivech škol 
 osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

 subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, OSS, orgány VS, svazky, sdružení, PO 
OSS, PO VS 

 projekt musí být realizován na území České republiky 

Výše dotace 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 5 a 25 miliony korun. 

Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více 

rozvinutými regiony): 

Místo realizace 
projektu  

Místo dopadu 
projektu  

Méně rozvinutý region  Více rozvinutý region  

Méně rozvinutý region  Méně rozvinutý region  100 %  0 %  

Více rozvinutý region  Více rozvinutý region  0 %  100 %  

Více rozvinutý region  Méně rozvinutý region  100 %  0 %  

Více rozvinutý region  Celá ČR  88 %  12 %  
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Míra podpory ze strany žadatele/příjemce z jeho vlastních zdrojů je u Organizační složky státu a jejich 

příspěvkové organizace – 0 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Klíčová hodnotící kritéria 

 posuzuje se, proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům cílových 
skupin, které jsou identifikovány v příslušné (tematické i geografické) oblasti 

 celkový posun řešené problematiky a jak jsou vymezeny odpovídající cíle 
 navržený způsob konkrétní realizace projektu, věcná kvalita a obsah projektu  
 realisticky nastavený rozpočet projektu 
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Připravované výzvy na rok 2017 

Výzva č. 02_16_025: Předaplikační výzkum 
Realizace výzkumných projektů v předaplikační fázi. 
 
Základní identifikace 
Obor podnikání:   Výzkum. 
Velikosti podniků:   Pro podniky všech velikostí. 
Dotace na:    Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. 
Výše dotace:    Celková předpokládaná alokace 2 100 000 000 Kč. 
Stav výzvy:    Program zatím není otevřen. 
Termín pro žádosti:  Od ledna 2017 do května 2017. 
 

 

Výzva č. 02_16_026: Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce 
Příprava a realizace projektů dlouhodobé mezioborové spolupráce výzkumných organizací s aplikační 
sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.  
 
Základní identifikace 
Obor podnikání:   Výzkum 
Velikosti podniků:   Pro podniky všech velikostí. 
Dotace na:    Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. 
Výše dotace:    Celková předpokládaná alokace 2 000 000 000 Kč. 
Stav výzvy:    Program zatím není otevřen. 
Termín pro žádosti:  Od ledna 2017 do června 2017. 
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Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 
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ICT a sdílené služby - vývoj SW 

Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve  ICT a strategické služby) je podpora všech typů 

podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo 

vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program ICT a sdílené služby mezi žadatele do roku 2020 rozdělí 

přibližně 6 mld. Kč. 

Obor podnikání: IT a telekomunikace, Jiné Výše dotace: 1 - 50 mil. Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik 
Stav výzvy: Program je v současné 
době otevřen 

Dotace na: mzdy a investice do dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 

Termín pro plné žádosti: od 16. 11. 
2016 do 16. 2. 2017 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 vývoj či tvorba nových softwarových řešení či aplikací včetně jejich implementace 

 zásadní rozvoj či upgrade stávajících softwarových produktů; zásadní technologická změna 

 vývoj softwarových nástrojů a řešení určených pro interní potřeby příjemce, respektive za 

účelem poskytování služeb na těchto softwarových nástrojích založených 

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

 především superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců na HPP po dobu 24 měsíců 

 nájem kancelářských prostor 

 služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) 

 pořízení potřebného HW, sítí a jiných zařízení pro potřeby vývoje SW 

 nákup software či licencí k vývoji SW 

 poplatky za služby typu cloud, SaaS 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

 podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software 

 projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může 

být v Praze 
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VÝŠE DOTACE 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 50 miliony korun. 

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů  

 střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů  

 velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů  

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 firma působí v oblasti, ve které je projekt realizován, a je schopna prokázat reference 

 podnik vytváří nový či inovuje stávající SW 

 projekt odpovídá existujícím trendům, využívá vývojářských nástrojů 

 doložený tržní potenciál 

 realisticky nastavený rozpočet projektu 
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ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb 

Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve  ICT a strategické služby) je podpora všech typů 

podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo 

vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program ICT a sdílené služby mezi žadatele do roku 2020 rozdělí 

přibližně 6 mld. Kč. 

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, IT 
a telekomunikace, Stavebnictví, Energetika, Obchod a služby, Jiné 

Výše dotace: 1 - 100 
mil. Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik 
Stav výzvy: Program je 
v současné době 
otevřen 

Dotace na: mzdy a investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku 

Termín pro plné 
žádosti: od 16. 11. 2016 
do 16. 2. 2017  

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 zřizování a provoz center sdílených služeb 

 centrum sdílených služeb - podnik zajišťující provozní aktivity jako účetnictví, HR, ICT, 

sofistikované konstrukční, projektantské či grafické činnosti pro externí klienty i v rámci 

majetkově propojené skupiny. Realizované činnosti nemají charakter primární 

ekonomické aktivity zákazníka, ale jsou podpůrným procesem.   

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

 především superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců po dobu 24 měsíců 

 nájem pozemků a budov 

 služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) 

 pořízení potřebného HW, sítí a kancelářského zařízení 

 nákup software či licencí k vývoji SW 

 poplatky za služby typu cloud, SaaS 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

 podniky všech velikostí působící v oblasti center sdílených služeb 

 projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti 

může být v Praze 
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VÝŠE DOTACE 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 100 miliony korun. 

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů  

 střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů  

 velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů  

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 doložený a široký tržní potenciál pro poskytování outsourcingu služeb 

 schopnost zajistit kvalitní lidské zdroje 

 realisticky nastavený rozpočet projektu 
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ICT a sdílené služby - datová centra 

Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve  ICT a strategické služby) je podpora všech typů 

podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo 

vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program ICT a sdílené služby mezi žadatele do roku 2020 rozdělí 

přibližně 6 mld. Kč. 

Obor podnikání: IT a telekomunikace, Jiné Výše dotace: 10 - 120 mil. Kč 

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik 
Stav výzvy: Program je v současné 
době otevřen 

Dotace na: mzdy a investice do dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 

Termín pro plné žádosti: od 16. 11. 
2016 do 16. 2. 2017  

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 budování a modernizace datových center 

 datové centrum - středisko s optimalizovanou spotřebou elektrické energie využívající 

hospodárný HW a virtualizaci. Centrum poskytuje pronájem a provoz aplikací včetně 

výpočetního výkonu ve vysoce bezpečném prostředí, případně je využíváno pro potřeby 

majitele či skupiny.  

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

 pořízení pozemků a budov 

 služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) 

 pořízení potřebného HW a sítí  

 nákup software či licencí 

 stroje, zařízení a technologie 

 stavební náklady, výstavba, rekonstrukce 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

 podniky všech velikostí provozující datová centra 

 projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti 

může být v Praze 

VÝŠE DOTACE 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 10 a 120 miliony korun. 
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Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů  

 střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů  

 velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů  

 podíl nákladů na stavby může činit maximálně 40 % z celkových způsobilých nákladů 

projektu 

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 vysoká technická kvalita HW a SW datového centra 

 doložený tržní potenciál pro uplatnění kapacit centra 

 realisticky nastavený rozpočet projektu 
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ICT a sdílené služby - vývoj SW pro začínající 

podniky 

Cílem programu ICT a sdílené služby pro začínající podniky je podpora začínajících podnikatelských 

subjektů, které se zaměřují na tvorbu nových IS/ICT řešení jako vývoj software, aplikací 

a informačních systémů. Tento program plánuje mezi začínající podniky rozdělit 300 mil. Kč. 

Obor podnikání: IT a telekomunikace, Jiné Výše dotace: 0,5 - 4 mil 

Velikosti podniků:  Stav výzvy: Program je v současné době otevřen 

Dotace na: mzdy, služby poradců, nájem a nákup 
investic 

Termín pro plné žádosti: od 16. 11. 2016 do 16. 
2. 2017  

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 vývoj či tvorba nových softwarových řešení a aplikací včetně jejich implementace 

 zásadní rozvoj či upgrade stávajících softwar. produktů; zásadní technologická změna 

 vývoj softwarových nástrojů a řešení určených pro interní potřeby příjemce, respektive 

za účelem poskytování služeb na těchto softwarových nástrojích založených 

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

 především superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců (podpora až 24 měsíců na 

každou pozici) 

 nájem kancelářských prostor 

 služby poradců a expertů (dotace max. 240 tis. Kč) 

 pořízení HW a SW pro potřeby projektu (dotace max. 240 tis. Kč) 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Příjemce dotace mohou být podnik. subjekty i podnikající fyzické osoby splňující následující kritéria: 

 nemají více jak 1 účetně uzavřené období 

 jedná se o tzv. mikropodniky (= mají méně než 10 zaměstnanců včetně započítání 

zaměstnanců majetkově propojených subjektů) 

 projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti 

může být v Praze 

VÝŠE DOTACE 

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 4 miliony korun. 

Míra dotace činí 60 % způsobilých výdajů. 
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Operační program Životní prostředí 
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Výzva č. 31 Ochrana a péče o přírodu 

a krajinu 

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, 
jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených 
opatření.  

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 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. 

Podporovaná opatření: 

I. Implementace soustavy Natura 2000 

Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007-2013 a zajištění sledování stavu 
dle požadavků směrnice 92/43/EHS: 

 sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlašení a péče,  
 příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované 

ZCHÚ, 
 příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování 

hranic, 
 vyznačení lokalit v terénu, 
 sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS. 

II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území 
národního významu) 

 sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování péče 
o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních fenoménů 
a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích 
studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů 
sloužících k ochraně a péči o území národního významu, 

 příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování 
hranic, 

 vyznačení lokalit v terénu, 
 příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených opatření 

pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 
 osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 

III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území 
národního významu) 
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Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, 
souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů 
(jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak: 

 péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy, 
 péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového 

složení, 
 péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu, 
 péče o dřeviny mimo les, 
 speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových 

stanovišť a druhů, 
 likvidace invazních a expanzivních druhů, 
 zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 
 opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět 

ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, 
lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci 
chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.), 

 ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu. 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 

 Kraje  

 Lokality soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy. 

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 250 000 Kč 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: Maximálně 100 % způsobilých nákladů  

Celková alokace výzvy 

250 mil. Kč 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Území celé České republiky. 

Povinné indikátory:  

 45101 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu)  

 45201 Celkový počet opatření (včetně mapovaní či monitoringu) pro podporu druhů a 

stanovišť  

 45405 Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště 

chráněnými druhy  

 45601 Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury  

 45701 Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a Natura 2000  
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Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře 
Ministerstva kultury. 

Výzva č. 38 Zlepšování kvality vod a snižování 

rizika povodní 

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

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či 
potenciálem. 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 Aktivita 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami 
(eutrofizace vod) – je podporována zejména u vypouštění odpadních vod do vodárenských 
nádrží, nadrží koupacích vod a přítoků do těchto nádrží.  

V rámci této aktivity bude možno podporovat opatření na čistírnách odpadních vod a kanalizaci pro 
veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích:  

 Dodávky a instalace technologie na dodatečné odstraňování (srážení) fosforu na stávajících 
čistírnách odpadních vod plnících limity platného povolení k vypouštění odpadních vod, 
přičemž u čistíren odpadních vod nad 10 000 EO pouze technologie oddílného srážení fosforu 
s následnou separací sraženiny, se zaručenou odtokovou koncentrací celkového fosforu pod 
0,5 mg/l.  

 Realizace záchytných nádrží na jednotné kanalizaci.  

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 

 Obce/města  

 Dobrovolné svazky obcí  

 Městské části hl. města Prahy  

 Příspěvkové organizace  

 Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty  

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 50 tis. Kč 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. 

Celková alokace výzvy 

100 000 000 Kč 



43 
 

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře 
Ministerstva kultury. 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Území celé České republiky. 

Povinné indikátory:  

 42208 Nově vybudované záchytné nádrže 

 42400 Počet opatření realizovaných pro snížení eutrofizace. 45701 Celkový počet opatření na 

podporu ZCHÚ a Natura 2000  

 45711 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou  
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Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře 
Ministerstva kultury. 

Výzva č. 39 Energetické úspory 

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 

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

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: 
o Zateplení obvodového pláště budovy, 
o Výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 
o Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost 

budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, 
o Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
o Realizace systémů využívajících odpadní teplo, 
o 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.  

o Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV. 
 Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní 

paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje 
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-
termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému 
nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny 
vzduchu. 

V rámci specif. cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech. 

V rámci renovace budov definovaných Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném 
znění jako kulturní památka nebo budov, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité 
národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (dále jen „památkově 
chráněné budovy“) budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické 
náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy 
dle příslušných norem. 

Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především 
zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby 
energie. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících 
technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření s kratší dobou 
návratnosti je vhodné realizovat jinými finančními nástroji, případně prostřednictvím metody EPC. 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Vlastníci veřejných budov.  
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Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře 
Ministerstva kultury. 

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 100 000 Kč 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. 

Celková alokace výzvy 

3 000 000 000 Kč 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Území celé České republiky. 

Povinné indikátory:  

 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách.  

 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů.  

 Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.  

 Výroba tepla z obnovitelných zdrojů.  

 Snížení emisí tuhých znečišťujících látek.  
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Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře 
Ministerstva kultury. 

Výzva č. 40 Odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika 

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro 
opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů V rámci podporované aktivity 
bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů 
pro občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní 
kompostárny). V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační 
techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. V rámci 
projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze 
v souvislosti s předmětem projektu. 

 Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření /vybudování 
sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek 

 Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení 
vzniku komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického vybavení).V analýze 
potenciálu musí být jasně prokázána souvislost softwaru s předcházením vzniku komunálních 
odpadů a plněním indikátorů projektu 

 Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či 
propojení, které budou napojeny na konkrétní obce. Toto žadatel musí doložit písemným 
souhlasem obcí o zapojení do projektu. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou 
a manipulační techniku. 

Pro podporovanou aktivitu 3.1.1 dále platí, že Svozový prostředek v rámci projektů předcházení 
vzniku odpadů nesmí být používán k jiným účelům než těm, které jsou specifikovány v rámci 
projektového záměru žádosti. Nákladovost projektového záměru musí odpovídat charakteru 
předmětu a rozsahu projektu, cenám obvyklým v daném odvětví a místě realizace a zásadám 3 E. 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 

Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů 
pro občany budou moci předkládat pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky 
obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními 
veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100% městy a ostatními veřejnoprávními 
subjekty). 

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 500 tis. Kč 
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Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. 

Celková alokace výzvy 

100 000 000 Kč 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Území celé České republiky. 

Povinné indikátory:  

 40106 Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu (H) 
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Výzva č. 41 Odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika 

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj 
druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke 
zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně 
sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz 
a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, 
nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), 

 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, 
 výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, 
 výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně 

zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 

Kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty. 

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 500 tis. Kč 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. 

Celková alokace výzvy 

1 850 000 000 Kč 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Území celé České republiky. 

Povinné indikátory:  

 40102 Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (H) 

 40103 Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů (H) 

 40107 Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití komunálního odpadu (I) 

 40701 Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití 

ostatních odpadů (H) 
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 40601 Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití 

komunálních odpadů (I) 

 40901 Kapacita nově podpořených nebo zmodernizovaných zařízení pro nakládání s 

nebezpečnými odpady (H) 

 CO17 Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů (H) 
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CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře 
Ministerstva kultury. 

Výzva č. 42 Zlepšování kvality vod a snižování 

rizika povodní 

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

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či 
potenciálem. 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 aktivita 1.1.1:  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 (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány), 

 aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.  

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 

 Obce/města  

 Dobrovolné svazky obcí  

 Městské části hl. města Prahy  

 Příspěvkové organizace  

 Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty  

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 50 tis. Kč 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. 

Celková alokace výzvy 

3 600 000 000 Kč 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Území celé České republiky. 

Povinné indikátory:  

 42112 Množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr v rámci podpořených projektů – 

povinný pro všechny projekty  
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 42201 Délka vybudovaných kanalizací 

 42202 Délka kanalizačních řadů 

 42205 Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV 

 42206 Nově vybudované ČOV 

 42207 Rekonstruované ČOV 

 42208 Nově vybudované záchytné nádrže 

 42215 (CO19) Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod 

Výběr konkrétních indikátorů u projektu závisí na typu aktivity a opatření. 
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Výzva č. 43 Zlepšování kvality vod a snižování 

rizika povodní 

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení 
stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou 
kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.  

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

 Aktivita 1.2.1: 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, sloužících veřejné potřebě,  

 Aktivita 1.2.2: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně 
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.  

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 

 Obce/města  

 Dobrovolné svazky obcí  

 Městské části hl. města Prahy  

 Příspěvkové organizace  

 Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty  

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 3 mil. Kč 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. 

Celková alokace výzvy 

1 200 000 000 Kč 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Území celé České republiky. 

Povinné indikátory:  

 42001 (CO18) Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou – povinný pro 

všechny projekty  

 42003 Délka vodovodní sítě (včetně přípojek)  
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 42004 Délka vodovodní sítě (bez přípojek)  

 42008 Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných úpraven pitné vody  

 42009 Nově budované nebo rekonstruované zdroje pitné vody  

 42010 Počet obyvatel nově připojených na vodovod  

 42011 Množství dodávané pitné vody ve zlepšené kvalitě  

 42012 Množství nově dodávané pitné vody.  

Výběr konkrétních indikátorů u projektu závisí na typu aktivity a opatření 

  



54 
 

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře 
Ministerstva kultury. 

Výzva č. 44 Odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika 

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat:  

Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 

V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro 
životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré 
ekologické zátěže odstranit.  

Popis podporovaných aktivit: 

Podporovaná aktivita 3.4.2: Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy 
rizik. V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných 
nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce 
mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum 
kontaminovaného území.  

Podporovaná aktivita 3.4.3: Sanace vážně kontaminovaných lokalit 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena 
kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým 
byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních 
technologií. 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Bez omezení 

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 500 tis. Kč 

Alokace je dále rozdělena: 

Podporovaná aktivita 3.4.2: realizace průzkumných prací, analýzy rizik – 30 mil.Kč. 

Podporovaná aktivita 3.4.3: sanace vážně kontaminovaných lokalit – 470 mil.Kč 
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Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. 

Celková alokace výzvy 

500 000 000 Kč 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Území celé České republiky 

Povinné indikátory:  

 41101 Počet zpracovaných analýz rizik 

 44101 Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu 
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Výzva č. 48 Zajistit příznivý stav předmětu 

ochrany národně významných chráněných 

území 

Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační 
infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou 
technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické 
informační infrastruktury veřejné správy. Budou podporována opatření jako například fyzická 
bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity 
uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační 
infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů.  

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. Na hlavní aktivitu projektu musí 
být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu. Jedná se o specifické kritérium 
přijatelnosti projektu. 

Hlavní podporované aktivity 

 fyzická bezpečnost 

 nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí 

 nástroj pro ověřování identity uživatelů 

 nástroj pro řízení přístupových oprávnění 

 nástroj pro ochranu před škodlivým kódem 

 nástroj pro zaznamenávání činnosti KII a VIS, jejich uživatelů a administrátorů 

 nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí 

 nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí 

 aplikační bezpečnost 

 kryptografické prostředky 

 nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací 

 bezpečnost průmyslových a řídicích systémů. 

Vedlejší podporované aktivity 

 pořízení studie proveditelnosti 

 výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových 
a zadávacích řízení 

 bezpečnostní audit a penetrační testy 

 výdaje na cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu) 

 zabezpečení stavební úpravy (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor) 

 projektová dokumentace stavební úpravy 

 povinná publicita. 
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NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 

Zvýšení kybernetické bezpečnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační 
infrastruktury veřejné správy.  
Projekt musí realizovat jedno či více bezpečnostních technických opatření dle § 5 odst. 3) zákona 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, z těchto oblastí: 

 

 fyzická bezpečnost, 

 nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, 

 nástroj pro ověřování identity uživatelů, 

 nástroj pro řízení přístupových oprávnění, 

 nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, 

 nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných 
informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, 

 nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 

 nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, 

 aplikační bezpečnost, 

 kryptografické prostředky, které nejsou určeny k ochraně utajovaných skutečností, 

 nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací, 

 bezpečnost průmyslových a řídicích systémů. 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

 organizační složky státu 

 příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 státní organizace 

 státní podniky 

 kraje 

 organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 obce (kromě Prahy a jejích částí) 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí) 

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 3 000 000Kč 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 300 000 000 Kč 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace 

 Evropská unie 80, 863 %, 
 státní rozpočet 19, 137 %, 
 příjemce 0 %. 

Státní podniky 

 Evropská unie 80, 863 %, 
 státní rozpočet 0%, 
 příjemce 19, 137 %. 
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Kraje, organizace zřizované kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované obcemi 
(kromě Prahy a jejích částí):  

 Evropský fond pro regionální rozvoj  85 % 

 státní rozpočet  5 % 
 

Organizace zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí), organizace zakládané kraji  

 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj;  

 0 % státní rozpočet.  

Celková alokace výzvy 

1 411 764 706 Kč 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Projekty organizačních složek státu, příspěvkových organizací organizačních složek státu, 
státních organizací a státních podniků - území celé ČR včetně území hl. m. Prahy  

Projekty krajů a organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji - území kraje  
Projekty obcí a organizací zřizovaných nebo zakládaných obcemi - území obce  
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Výzva č. 49 Ochrana a péče o přírodu 

a krajinu 

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat:  

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. 
obnovy a tvorby těchto biotopů  

Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba  

Podporovaná opatření pro 4.2.1 a 4.2.2:  

 speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, 
cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních 
a expanzivních druhů),  

 speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných 
stanovišť,  

 opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném 
prostředí včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,  

 ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu 
cenných stanovišť,  

 jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity 
opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,  

 interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. 
naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky) a/nebo naučné tabule.  

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, 
hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)  

Podporovaná opatření:  

 eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů 
apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti 
na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování 
invazních druhů.  

 obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze 
v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních 
druhů,  

 jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.  
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Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy 
živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci 
akvakultury prostřednictvím OP Rybářství) 3  

Podporovaná opatření:  

 realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště 
chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, 
stavbách, vodních dílech apod.  

 jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými 
subjekty.  

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 

Vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody 
a krajiny  

VÝŠE DOTACE 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 250 000Kč 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 300 000 000 Kč 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. 

Celková alokace výzvy 

102 000 000 Kč 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ 

Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy. 

Povinné indikátory:  

 45101 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu)  

 45201 Celkový počet opatření (včetně mapovaní či monitoringu) pro podporu druhů 

a stanovišť  

 45405 Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště 

chráněnými druhy  

 45601 Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury  

 45701 Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a Natura 2000  

 45711 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou  
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Žadatel je povinen vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu. Není-li povinný 

indikátor pro daný typ opatření relevantní, vyplní žadatel v IS KP14+ nulovou hodnotu. Minimálně 

jeden indikátor je vždy relevantní a musí být vyplněn konkrétními daty.  

Povinně volitelné indikátory:  

 45102 Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně mapovaní či monitoringu) proti 

nepůvodním druhům  

 45210 Celková plocha dotčená realizací opatření (včetně mapovaní či monitoringu) pro 

podporu druhů a stanovišť  

 45404 Počet podkladů pro zajištění odborné ochrany ohrožených druhů, stanovišť a pro 

řešení problematiky nepůvodních druhů  

 45510 Celková plocha dotčená opatřeními na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000  

 45610 Plocha chráněných území, kde byly vytvořeny podmínky pro usměrnění návštěvnosti  

 

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu. 

 


