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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST – OBLAST
PODPORY 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH
ŠKOLÁCH
Program

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Administrátor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Podporovány budou aktivity ze sedmi tematických oblastí – např. metodické vzdělávání
pedagogických pracovníků, tvorba učebních materiálů, podpora při vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných:

Podporované
aktivity

→ čtenářská a informační gramotnost
→ cizí jazyky
→ využívání ICT
→ matematika
→ přírodní vědy
→ finanční gramotnost
→ inkluzivní vzdělávání
→ základní školy v ČR, mimo území hlavního města Prahy
Projektovou žádost není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT ve spolupráci s
Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) připravilo hotové vzory tzv. šablony klíčových aktivit,
které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím projektovou žádost sestaví.
Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.4, kterou vyhlásí MŠMT
během 1. čtvrtletí 2010. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 4,5 mld. Kč, nejdéle však do
20. prosince 2012.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/o-projektu-5

Žadatel
Informace

Termín výzvy
Zdroj informací

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST – OBLAST PODPORY
4.1 POSILOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITY A EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÉ
SPRÁVY
Program

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ

Administrátor

Ministerstvo vnitra ČR, odbor strukturálních fondů
V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na řízení lidských zdrojů a práci
personalistů v úřadech územních samosprávných celků, konkrétně prostřednictvím
- vzdělávání zaměstnanců, zejména personalistů a vedoucích pracovníků, optimalizace rozvoje
lidských zdrojů apod.
→ obce, kraje
→ min 1 mil.Kč
→ může být poskytnutá dotace ve výši max. 85 % způsobilých výdajů projektu
→ výdaje na nákup služeb nesmí překročit 60 % způsobilých výdajů projektu
Od 15.ledna 2010 do 30.března 2010 do 14:00 hodin
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-gp-4-1-rizeni-lidskych-zdroju-v

Podporované
aktivity
Žadatel
Výše podpory
Termín výzvy
Zdroj informací

PLZEŇSKÝ KRAJ
Program

EKOLOGICKÉ PROJEKTY 2010

Administrátor

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje

Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Americká 29, 301 38 Plzeň
Kontaktní osoba: Tomáš Havránek

tel.: +420 775 764 417, tomas.havranek@cpkp.cz

MAS Ekoregion Úhlava, o.s.
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Kontaktní osoba: Romana Jiříková
tel.: +420 376 571 468, rjirikova@mestonyrsko.cz
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1. Podpora projektů v oblasti vodohospodářské
Program 1.1. Podpora projektů zásobování pitnou vodou.
- Dotace může být poskytnuta na zpracování projektové dokumentace (PD) pro výstavbu nebo
výjimečně rekonstrukci vodovodů pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů,
úpraven pitné vody a zdrojů pitné vody.
- Výše dotace: do 50% ceny PD, max. 100 tis.Kč (stejně tak i u 1.2, 1.3 a 2.)
- Výsledkem bude (stejně jako u 1.2, 1.3, 2.) projednaná PD a pravomocné územní nebo stavební
povolení případně veřejnoprávní smlouva či územní souhlas (pokud ho akce dle stavebního
zákona vyžaduje).
Program 1.2. Podpora projektů kanalizací a čistíren odpadních vod
- zpracování PD pro výstavbu nových nebo výjimečně rekonstrukci stávajících kanalizačních
systémů pro veřejnou potřebu a výstavbu, dostavbu, rekonstrukci nebo intenzifikaci ČOV.
Program 1.3. Podpora projektů protipovodňových opatření
- zpracování PD k záměru, který bude v souladu se Studií protipovodňových opatření Plzeňského
kraje, pro výše uvedený program pro obce a subjekty vzniklé na základě spolupráce mezi obcemi.
Dotace bude poskytována na PD pro výstavbu, realizaci opatření, která sníží negativní účinky
povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření.

Podporované
aktivity

2. Podpora projektů v oblasti odpadového hospodářství
a) na zpracování PD k záměru, který bude v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Plzeňského kraje, na zařízení na dotřiďování a úpravu odpadů vzniklých separací
komunálního odpadu a podobného (např. dotřiďovací linky, sběrné dvory, kompostárny,
fermentační linky na využití organických odpadů apod.) pro obce, subjekty vzniklé na
základě spolupráce mezi obcemi, fyzické a právnické osoby,
b) na zpracování PD k záměru, který bude v souladu se Studií starých ekologických zátěží
Plzeňského kraje a Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje, řešící staré
ekologické zátěže pro obce, které se písemně zaváží i k následné realizaci akce vlastními
prostředky nebo prostřednictvím dotačních titulů od jiných subjektů.
3. Podpora environmentálního poradenství
- Dotace může být poskytnuta na vlastní environmentální poradenskou činnost pro veřejnost pro
stávající sítě environmentálních poraden.
- Výše dotace: do 90% ceny projektu, max 50 tis. Kč
4. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
- Cílem programu je podpořit projekty, činnosti a opatření zaměřená na zvýšení zájmu občanů o
životní prostředí a k zapojení všech cílových skupin do řešení environmentálních problémů, které
jsou obsaženy v akčním plánu Koncepce EVVO Plzeňského kraje (např.environmentálně
vzdělávací a osvětové programy, vydávání odborných publikací a audiovizuálních projektů
zaměřených na environmentální tématiku, budování a údržba naučných stezek, apod.)
- Výše dotace: do 90% ceny projektu, max 50 tis. Kč
5. Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny
- Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou k zlepšení
stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje (podpora konkrétních opatření, které není možné
financovat z jiných zdrojů). Dotace budou poskytovány zejména na opatření ke zvyšování,
případně zachování druhové rozmanitosti, ochranu přírodních biotopů, významných krajinných
prvků, územních systémů ekologické stability, výsadbu a údržbu dřevin (u projektů výsadby a
údržby dřevin nebude předmětem podpory část nákladů určených na kácení dřevin). Dále budou
podporovány záchranné programy ohrožených druhů živočichů a rostlin, vybavení záchranných
stanic pro handicapované živočichy a iniciativy vedoucí k zachování krajových odrůd ovocných
dřevin.

Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Americká 29, 301 38 Plzeň
Kontaktní osoba: Tomáš Havránek

tel.: +420 775 764 417, tomas.havranek@cpkp.cz

MAS Ekoregion Úhlava, o.s.
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Kontaktní osoba: Romana Jiříková
tel.: +420 376 571 468, rjirikova@mestonyrsko.cz
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Žadatel
Termín výzvy
Zdroj informací

- Výše dotace: do 90% ceny projektu, max. 50 tis.Kč
→ obce, nevládní neziskové organizace a jiné fyzické a právnické osoby působící na území
kraje v oblasti ochrany zvířat a životního prostředí
od 11.ledna 2010 do 3.února 2010 do 17.00 hodin
http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=37969

PLZEŇSKÝ KRAJ
Program

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PK 2010 (PSOV)

Administrátor

Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje
Na program je vyčleněno asi 50 mil. Kč.
Podpořeny budou zejména stavební úpravy a technické zhodnocení školských zařízení včetně
zabezpečení havarijního stavu budov do výše 10 milionů Kč.
Cílem je zajistit pro co největší počet menších obcí prostředky na řešení nutných oprav jejich
majetku.
Část A):
dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, opravy a stavební úpravy hmotného
nemovitého majetku obce v oblastech:
- Venkovská zástavba a občanská vybavenost
- Komunikace
- Technická infrastruktura
- Ekologické projekty
- Veřejná prostranství.
Žadatelem jsou obce Plzeňského kraje:
- s počtem obyvatel do 2 tisíc
- obec bez limitu počtu obyvatel, která žádá pro svou část obce do 500 obyvatel.
Část B):
dotace je určena na tři typy integrovaných projektů na akce:
- investičního charakteru (např. cyklostezky, turistická zastavení, informační tabule v rámci
mikroregionu apod.)
Žadatelem jsou svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob nebo obce žádající za více obcí
se sídlem na území Plzeňského kraje.
→ obce Plzeňského kraje do 2000 obyvatel a ostatní obce bez limitu počtu obyvatel, pokud
bude dotovaná akce realizována v jejich části s počtem obyvatel do 500, dále svazky obcí
→ v rozmezí 100 - 500 tis. Kč
→ může být poskytnutá dotace ve výši max. 60 % celkových nákladů projektu
26.února 2010
http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=38054

Podporované
aktivity

Žadatel
Výše podpory
Termín výzvy
Zdroj informací

PLZEŇSKÝ KRAJ
Program
Administrátor

Podporované
aktivity

Žadatel
Výše podpory

Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a
sportovních hal v Plzeňském kraji v roce 2010
Oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje
→ Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem optimální velikosti hrací plochy
40x20 m.
→ Rekonstrukce povrchů tělocvičen a povrchů sportovních hal, které jsou ve vlastnictví obcí,
ve vlastnictví občanských sdružení působících v oblasti tělovýchovy a sportu, nebo které mají
školy a školská zařízení zřízená Plzeňským krajem ve správě ke svému vlastnímu
hospodářskému využití.
→ obce nebo města, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, církve, církevní
společnosti, příspěvkové organizace, další fyzické nebo právnické osoby
→ může být poskytnutá dotace ve výši max. 80 % celkových nákladů projektu

Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Americká 29, 301 38 Plzeň
Kontaktní osoba: Tomáš Havránek

tel.: +420 775 764 417, tomas.havranek@cpkp.cz

MAS Ekoregion Úhlava, o.s.
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Kontaktní osoba: Romana Jiříková
tel.: +420 376 571 468, rjirikova@mestonyrsko.cz
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Termín výzvy
Zdroj informací

22.února 2010
http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=38092

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Oblast podpory
Administrátor
Podporované
aktivity
Žadatel
Výše podpory

Příjem žádostí
Zdroj informací

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
3.2 Realizace úspor energie a využiti odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
3.2.1. Realizace úspor energie
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP)
→ snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí
budov (zatepleni obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce
otvorových výplní)
→ obce, občanská sdružení, církve, nadace
→ max 85% způsobilých výdajů
→ maximální výše na projekt je 0,3 mil. Kč
Od 1.února do 31.března 2010
Žádosti budou přijímány od 1. února 2010. Alokace pro tuto výzvu je 3 miliardy korun a příjem
žádostí o podporu bude ukončen, pokud objem požadované dotace z prostředků EU dosáhne u
písemně došlých žádostí jeden a půl násobek uvedené alokace, tzn. 4,4 miliardy korun.
http://www.opzp.cz/clanek/254/1130/pata-vyzva-pro-zateplovani-verejnych-budo/

NADACE VIA
Program

Fond kulturního dědictví - „Záchrana drobných památek místního významu“ (2010)

Administrátor

Nadace Via
→ Restaurování vnitřního movitého vybavení památek;
→ velké objekty ve vlastnictví státu;
→ dlouhodobé opravy a restaurovaní, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek
z programu činil zanedbatelné procento nákladů;
→ pomníky obětem světových válek;
→ kulturní památky zařazené do některého z programů Ministerstva kultury nebo jiných
programů vázaných na státní rozpočet.
→ občanská sdružení, nadace a nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, dále církevní
právnické osoby a obce
→ Max 50.000 Kč
→ Max 80% z celkových nákladů projektu
→ finanční prostředky žádané od Nadace VIA zároveň musí znamenat více než 40 %
celkového rozpočtu
15.únor 2010
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/aktualni-uzaverky/fond-kulturniho-dedictvizachrana-drobnych-pamatek-mistniho-vyznamu-2010

Podporované
aktivity

Žadatel

Výše podpory
Termín výzvy
Zdroj informací

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (CÍL 3) ČR - BAVORSKO
Program

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Administrátor

Ministerstvo pro místní rozvoj / Plzeňský kraj
1. Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
→ Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
→ Cestovní ruch, volný čas a rekreace
→ Profesní vzdělávání a trh práce
→ Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní

Podporované
aktivity

Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Americká 29, 301 38 Plzeň
Kontaktní osoba: Tomáš Havránek
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Žadatel

Výše podpory
Termín výzvy

Poznámky

Zdroj informací

ochrana a ochrana před katastrofami
2. Rozvoj území a životního prostředí
→ Životní prostředí a ochrana přírody
→ Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
→ Doprava
→ Komunikační a informační systémy (ICT)
→ územní samosprávné celky
→ příspěvková organizace
→ školy a školská zařízení
→ nestátní neziskové organizace
→ max. 90 %, min. 25 tis. EUR
→ propláceno průběžně
9.března 2010 (15. a 16.června 2010 projekty projedná monitorovací výbor)
Podmínkou je spolupráce českého a německého partnera. Nutné je splnění níže uvedených
podmínek (alespoň dvě)
→ společná příprava projektu
→ společná realizace projektu
→ společný personál
→ společné financování
Projekt musí mít prokazatelný přeshraniční dopad na obou stranách!
www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko
www.plzensky-kraj.cz (Fondy a programy EU > Program přeshraniční spolupráce 2007-2013)

ODKAZY A ZDROJE INFORMACÍ
→ www.strukturalni-fondy.cz
informační server o operačních programech financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie
→ www.szif.cz
informační server Státního zemědělského intervenčního fondu, který spravuje operační programy Rybářství
a Program rozvoje venkova
→ www.sfzp.cz
informační server Státního fondu životního prostředí, který je administrátorem operačního programu Životní
prostřední a Národních programů
→ www.kr-plzensky.cz
oficiální stránky Plzeňského kraje
→ granty.ecn.cz
databáze grantů na serveru občanského sdružení Ecconect
→ www.osnoviny.cz/fundraising
databáze grantů na serveru Občanské noviny
→ www.neziskovky.cz
informační server nejen pro neziskové organizace, jehož součástí je i databáze dotačních zdrojů
→ www.edotace.cz
internetový průvodce světem finančních podpor
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