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PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 20.4.2010

1. ÚVOD
Přehled otevřených výzev poskytuje informace o otevřených výzvách k 20. dubnu 2010 v operačních
programech Cíle 1 Konvergence, Cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a v operačním
programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika (Cíl 3).
Cílem dokumentu je poskytnout žadatelům o dotaci základní přehled o aktuálních možnostech čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Závěrem dokumentu jsou uvedeny základní kroky
spojené s realizací projektů financovaných z fondů EU.
Zveřejňované informace o otevřených výzvách jsou rozděleny dle jednotlivých operačních programů.
U každého OP je uvedena tabulka s otevřenými výzvami, která obsahuje název oblasti podpory,
ve které je aktuálně otevřená výzva, termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí, typ oprávněného
žadatele, výše alokace (tzn. objem finančních prostředků) na vyhlášenou výzvu a odkaz na internetové
stránky, kde je zveřejněn obsah výzvy v úplném znění. Následně publikujeme odkaz na internetové
stránky s indikativním harmonogramem výzev.
Informace o otevřených výzvách v tomto dokumentu poskytují pouze orientační přehled možností
pro žadatele. Pro detailnější informace je nutné se seznámit s aktuální výzvou v úplném znění
zveřejněnou na internetových stránkách ŘO (sloupec „Odkaz na web“). Přehled otevřených výzev
neobsahuje výzvy z prioritních os, které jsou určeny na technickou pomoc operačního programu
(mezi oprávněné příjemce patří subjekty implementační struktury OP), stejně tak v tomto dokumentu
nejsou uvedeny výzvy operačního programu Technická pomoc.
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2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ
Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU DOPRAVA
Oblast podpory
1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí
sítě TEN-T, vč. železničních uzlů
1.2 Zajištění interoperability na stávajících
železničních tratích, zajištění souladu s TSI a
rozvoj telematických systémů
2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě
TEN-T
3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí
mimo síť TEN-T
4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích
I. třídy mimo TEN-T
5.1 Rozvoj sítě metra v Praze
5.2 Zavádění systémů řízení a regulace
silničního provozu v Praze
6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských
vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zahájení
příjmu
žádostí
9.7.2007
9.7.2007
4.3.2010

Ukončení
příjmu
žádostí

Typ oprávněného žadatele

30.6.2015 Vlastníci/správci dotčené infrastruktury, či SŽDC s.o.
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury, či SŽDC s.o,
30.6.2015 vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní
dopravy
Licencovaní dopravci dle § 24 zákona č. 266/1994 Sb.,
30.4.2010
o drahách ve znění pozdějších předpisů, SŽDC s.o.

Alokace na
výzvu (EU+NZ)
v mil. Kč

Odkaz na web

N/A http://www.opd.cz/cz/Vyzvy
N/A http://www.opd.cz/cz/Vyzvy
454,7 http://www.opd.cz/cz/Vyzvy

9.7.2007

30.6.2015 Vlastníci/správci dotčené infrastruktury

N/A http://www.opd.cz/cz/Vyzvy

9.7.2007

30.6.2015 Vlastníci/správci dotčené infrastruktury, či SŽDC s.o

N/A http://www.opd.cz/cz/Vyzvy

9.7.2007

30.6.2015 Vlastníci/správci dotčené infrastruktury

N/A http://www.opd.cz/cz/Vyzvy

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury (Dopravní
15.10.2009 30.6.2015 podnik hl. m. Prahy, a. s.), případně Magistrát hl. m.
Prahy
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury, případně
30.11.2007 30.6.2015
Magistrát hl. m. Prahy
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské
9.7.2007 30.6.2015
vodní dopravy a ŘVC ČR

9 436,3 http://www.opd.cz/cz/Vyzvy
1 025,2 http://www.opd.cz/cz/Vyzvy
N/A http://www.opd.cz/cz/Vyzvy

Poznámka:
N/A Řídící orgán stanovil ve výzvě ze dne 9.7.2007 souhrnnou alokaci pro všechny vyhlášené oblasti podpory, a to ve výši 6 210,5 mil EUR (příspěvek Společenství a národní zdroje).
Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, webové stránky OP D

Řídící orgán OP D harmonogram výzev neuvádí.
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Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Oblast podpory

2.1. Zlepšení kvality ovzduší

2.2 Omezování emisí

Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

1.3.2010

30.4.2010

4 000,0

1.3.2010

30.6.2011
(VP)

4 000,0

1.3.2010

30.4.2010

dtto 2.1

1.3.2010
4.1.2010

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce
1.3.2010
stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE
pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované
1.3.2010
výroby tepla a elektřiny
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního
1.3.2010
tepla
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
4.2 Odstraňování Starých ekologických zátěží

Typ oprávněného
žadatele*

30.6.2011
(VP)
30.6.2011
(VP)

Alokace na výzvu
(EU)
v mil. Kč

dtto 2.1
2 000,0

30.4.2010

4 000,0

30.6.2011
(VP)

1 000,0

30.4.2010

dtto 3.1

4.1.2010

30.6.0211
(VP)

6 000,0

3.5.2010

2.6.2010

1 500,0

3.5.2010

2.6.2010

500,0

Odkaz na web
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/24/7301xvii_vyzva.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/24/7326xviii_vyzva.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/24/7301xvii_vyzva.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/24/7326xviii_vyzva.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/20/6190opzp_xv_vyzva_5_12_2009.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/24/7301xvii_vyzva.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/24/7326xviii_vyzva.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/24/7301xvii_vyzva.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/20/6190opzp_xv_vyzva_5_12_2009.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/25/7767xix_vyzva_text.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/25/7767xix_vyzva_text.pdf

Poznámka:
*Přesný výčet oprávněných žadatelů v rámci jednotlivých oblastí podpory naleznete v implementačním dokumentu (k dispozici na http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/10/3040ID_2009_12_03_doplneno_po_MV_23_12_09.pdf). V jednotlivých oblastech podpory jsou jako oprávnění žadatelé např. obce, města a kraje a jejich příspěvkové organizace a organizační složky;
svazky obcí; státní podniky a organizace; ČR prostřednictvím organizačních složek státu; příspěvkové organizace – stát; občanská sdružení; církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné
společnosti; ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více jak 50 % majetku obcemi/jinými veřejnopráv. subjekty; obch. společnosti spoluvlastněné obcemi/jinými veřejnopráv. subj.;
družstva; podnikatelské subj.- fyzické osoby. veřejné a státní VŠ; veřejné výzkumné instituce; VZP.
Zdroj: MSC2007 – 6.4.2010, webové stránky OPŽP

Přehled plánovaných výzev OP ŽP naleznete na http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/20/6071-plan_vyzev_aktualizace_9_4_2010.pdf
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Tab. 3 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
Oblast podpory
1.1 Podpora začínajícím
podnikatelům (Start)
2.1 Bankovní nástroje podpory MSP
(Progres)
2.1 Bankovní nástroje podpory MSP
(Záruka)
2.2 Podpora nových výrobních
technologií, ICT a vybraných
strategických služeb
(ICT v podnicích)
2.2 Podpora nových výrobních
technologií, ICT a vybraných
strategických služeb
(ICT a strategické služby)
2.2 Podpora nových výrobních
technologií, ICT a vybraných
strategických služeb
(Rozvoj)
3.1 Úspory energie a obnovitelné
zdroje energie (Eko-energie)
4.1 Zvyšování inovační výkonnosti
podniků (Patent)
4.1 Zvyšování inovační výkonnosti
podniků (Inovační projekt)
4.2 Kapacity pro průmyslový
výzkum a vývoj (Potenciál)
5.1 Platformy spolupráce
(Prosperita)

Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

5.1.2010

31.12.2010

Drobný podnikatel*

150,0 http://www.mpo.cz/dokument31887.html

5.1.2010

31.12.2010

MSP (specifické OKEČ)

600,0 http://www.mpo.cz/dokument31893.html

5.1.2010

31.12.2010

MSP (specifické OKEČ)

1 100,0 http://www.mpo.cz/dokument68939.html

1.1.2010

15.2.2011

MSP

15.4.2010

1.2.2011

PO (a.s, s.r.o, k.s, v.o.s, a družstvo),
FO, MSP

1.5.2010

1.10.2010

1.3.2010

30.9.2010

MSP, VP

1.6.2009

31.8.2010

MSP, FO, veřejná výzkumná instituce,
instituce terciárního vzdělávání

1.5.2010

31.1.2011

26.2.2010

1.11.2009

Typ oprávněného žadatele

Alokace na
výzvu (EU+NZ)
v mil. Kč

Odkaz na web

500,0 http://www.mpo.cz/dokument29921.html

MSP

1 500,0 http://www.mpo.cz/dokument38162.html

2 000,0

http://www.czechinvest.org/data/files/rozvojiii-vyzva-2037-cz.pdf

3 000,0

http://www.mpo.cz/dokument29993.html

50,0

http://www.mpo.cz/dokument48304.html

MSP, VP

4 000,0

http://www.mpo.cz/dokument44256.html

30.11.2011

MSP, VP

3 000,0

http://www.mpo.cz/dokument39247.html

31.12.2010

Podnikatelské subjekty, VŠ, veřejné
výzkumné instituce, samostatné
územně správní jednotky, NNO,
právnická osoba dle Občanského
zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb, par.

4 000,0

http://www.mpo.cz/dokument64687strana1.html
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5.1 Platformy spolupráce (Klastry)
5.2 Infrastruktura pro rozvoj
lidských zdrojů
(Školící střediska)
5.3 Infrastruktura pro podnikání
(Nemovitosti)
6.2 Podpora marketingových služeb
(Marketing)

1.3.2010

30.9.2010

1.11.2009

30.6.2010

1.9.2010

31.3.2010

1.3.2010

31.10.2010

18, odst. 2, pís. a,c,d
Právnická osoba (MSP a organizace
VaV základny)
Podnikatel (FO, PO), obecně
prospěšná společnost nebo občanské
sdružení, sdružení PO nebo
podnikatelská, oborová, odvětvová
nebo profesní komora
Podnikatel (FO i PO) zapsaná v
obchodním rejstříku, obec, kraj
MSP, velké podniky (za určitých
podmínek), uskupení MSP

750,0

http://www.czechinvest.org/spolupraceklastry-vyzva-ii

1 000,0

http://www.mpo.cz/dokument67183strana1.html

4 000,0

http://www.mpo.cz/dokument38212.html

500,0

http://www.czechinvest.org/marketing-vyzva-ii

Poznámka:
*
Zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a musí splňovat další podmínky dle nařízení EK.
Projektová žádost v OP PI se podává elektronicky ve dvou stupních. První stupeň je tzv. registrační žádost, což je zjednodušená žádost o dotaci k ověření předběžné přijatelnosti žadatele a
projektu. Pokud je registrační žádost schválena, podává se tzv. plná žádost, což je žádost o dotace obsahující podrobné údaje o žadateli a projektu. Ve sloupci „zahájení příjmu žádostí“ je datum,
kdy se začíná příjem registrační žádostí na tuto výzvu. Ve sloupci „ukončení příjmu žádost“ je datum, kdy končí příjem plných žádostí na tuto výzvu .
Zdroj: webové stránky ŘO a ZS OP PI k 20.4.2010

Přehled plánovaných výzev OP PI na rok 2010 naleznete zde http://www.mpo.cz/dokument69820.html
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Tab. 4 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE
Oblast podpory
3.2 Propagace a informovanost
o výsledcích VaV
4.1 Infrastruktura pro výuku na
VŠ spojenou s výzkumem

Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

1.5.2010

30.6.2010

1.3.2010

29.4.2010

15.9.2010

31.12.2010

Typ oprávněného žadatele
Právnické osoby
(výzkumné organizace)

Vysoké školy

Alokace na
výzvu (EU+NZ)
v mil. Kč

Odkaz na web

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VaVpI/Vyzvy_PO_3/Vy
zva_PO3.2_1/20091215_VYZVA_PO3.2_1_OP_VaVpI.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VaVpI/Vyzvy_PO_3/Vy
800,0
zva_PO3.2_2/20091215_VYZVA_PO3.2_2_OP_VaVpI.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VaVpI/vyzva_PO_4/2
10 000,0
0090817_Vyzva_OP_VaVpI_PO4.pdf
2 200,0

Poznámka:
Výzva v oblasti podpory 3.2 s celkovou alokací 2,2 mld. Kč je zaměřena na popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky; zatímco druhá výzva v oblasti podpory 3.2 s celkovou alokací
800 mil. Kč je zaměřena na informační infrastruktury pro výzkum a vývoj.
Zdroj: webové stránky ŘO OP VaVpI k 20.4.2010

Přehled plánovaných výzev OP VaVpI na rok 2010 naleznete zde http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
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Tab. 5 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Oblast podpory

1.1. Zvyšování kvality ve
vzdělávání

1.2. Rovné příležitosti
dětí a žáků, včetně dětí
a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

Vyhlašovate
l/ typ
projektů

Alokace
na výzvu
(EU+NZ)
v mil. Kč

Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

ZS-VYS/GP

12.4.2010

23.4.2010

ZS-PA/GP

22.3.2010

7.5.2010

ZS-OL/GP

26.4.2010

14.5.2010

ZS-JM/GP

10.5.2010

24.5.2010

ZS-ÚS/GP

19.5.2010

28.5.2010

53,5

ZS-VYS/GP

12.4.2010

23.4.2010

30,0

ZS-PA/GP

22.3.2010

7.5.2010

ZS-OL/GP

26.4.2010

14.5.2010

ZS-JM/GP

10.5.2010

24.5.2010

ZS-ÚS/GP

19.5.2010

28.5.2010

Typ oprávněného
žadatele

34,5
Školy a školská zařízení,
VŠ, sdružení a asociace
škol, města, obce, svazky
obcí, NNO, PO ve
vzdělávání a kariérovém
poradenství, odborové
organizace a organizace
zaměstnavatelů, profesní
a oborová sdružení,
zaměstnavatelé

Školy a školská zařízení,
VŠ, sdružení a asociace
škol, města, obce, svazky
obcí, NNO, PO ve
vzdělávání a kariérovém
poradenství, organizace
v oblasti volného času
dětí a mládeže

85,7
49,9

103,8

30,0
24,4

16,9
73,5
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Odkaz na web
http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&i
d=4025597&p1=7061
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=4099
&item=61060
http://www.krolomoucky.cz/OlomouckyKraj/Evropská+unie/Globální+
granty+v+rámci+OPVK/Výzvy/Výzvy+č.+03/výzvy+č.+03
_CZ.htm?lang=CZ
http://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=110029&TypeID=
2
http://www.krustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=
1652617&p1=176458
http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&i
d=4025608&p1=7061
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=4099
&item=61061
http://www.krolomoucky.cz/OlomouckyKraj/Evropská+unie/Globální+
granty+v+rámci+OPVK/Výzvy/Výzvy+č.+03/výzvy+č.+03
_CZ.htm?lang=CZ
http://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=110029&TypeID=
2
http://www.krustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=
1652619&p1=176458
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1.3. Další vzdělávání
pracovníků škol a
školských zařízení

ZS-VYS/GP

12.4.2010

23.4.2010

38,6

ZS-PA/GP

22.3.2010

7.5.2010

54,6

Školy a školská zařízení,
VŠ, sdružení a asociace
škol, města, obce, svazky
obcí, NNO

ZS-OL/GP

26.4.2010

14.5.2010

ZS-JM/GP

10.5.2010

24.5.2010

86,0

ZS-ÚS/GP

19.5.2010

28.5.2010

19,9

ŘO/IP
31.3.2010

28.5.2010

Příspěvkové organizace a
organizační složky státu
podřízené MŠMT, orgány
státní správy, školy,
školská zařízení, VŠ,
vzdělávací instituce,
kraje, hospodářská a
agrární komora,
zaměstnavatelé,
organizace
zaměstnavatelů, profesní
a oborová sdružení,
NNO

9

30,3

http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&i
d=4025626&p1=7061
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=4099
&item=61062
http://www.krolomoucky.cz/OlomouckyKraj/Evropská+unie/Globální+
granty+v+rámci+OPVK/Výzvy/Výzvy+č.+03/výzvy+č.+03
_CZ.htm?lang=CZ
http://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=110029&TypeID=
2
http://www.krustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=
1652619&p1=176458

130,0
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/3._vyzva_1.
3/3.vyzva_1.3.pdf
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2.2 Vysokoškolské
vzdělávání

ŘO/IP

2.4 Partnerství a sítě

ŘO/IP

6.1.2010

ŘO/GG

14.11.2008

ŘO/IP

15.12.2010

ZS-MS/GP

28.4.2010

5.5.2010

ZS-LIB/GP

26.4.2010

7.5.2010

ZS-OL/GP

26.4.2010

14.5.2010

ZS-KH/GP

21.4.2010

4.6.2010

3.2 Podpora nabídky
dalšího vzdělávání

6.4.2010

28.5.2010

VŠ

300,0

20.12.2010

VŠ

250,0

Do
vyčerpání
prostředků
Do
vyčerpání
prostředků

Kraje (krajské úřady)
MŠMT (skupina II)

3 607,8

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/vyzva_3_2_
GG_OP_VK/081111_VYZVA_prilohy_3.2_GG_FINAL.pdf

300,0

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/Text_vyzvy
_3.2.pdf

200.0
VŠ, vzdělávací instituce,
NNO, hospodářská
komora, města, obce,
svazky obcí

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/3._vyzva_2.
2/3.vyzva_2.2.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/vyzva_2.4_
OP_VK/2.4_full_cost/Text_vyzvy2.4.pdf

48,8
69,2

80.0

http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/zip/uplne_zneni_
2_kola_vyzvy_do_oblasti_podpory_3.2_opvk.pdf
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=4099
&item=61062
http://www.krolomoucky.cz/OlomouckyKraj/Evropská+unie/Globální+
granty+v+rámci+OPVK/Výzvy/Výzvy+č.+03/výzvy+č.+03
_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-voleneorgany/evropska-unie-ehp/eu-granty-op-vk/euvyzvy/*kopie-1:-vyzva-c--1---prioritni-osa-3-34726/

Poznámka:
Výzva ŘO na GG v oblasti podpory 3.2 byla vyhlášena ve výši cca 141,8 EUR; alokace na tuto výzvu v tabulce je přepočítána platným kurzem k dubnu 2010 z MSC2007, tj. 1 EUR = 25,443 CZK.
ŘO=řídící orgán; ZS=zprostředkující subjekt; PA=Pardubický kraj; OL=Olomoucký kraj; ÚS=Ústecký kraj; JM= Jihomoravský kraj; MS=Moravskoslezský kraj; LIB=Liberecký kraj;
KH=Královéhradecký kraj
Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, webové stránky ŘO a ZS OP VK

Aktuální přehled plánovaných výzev OP VK na rok 2010 naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/plan-vyzev-op-vk-2009-2010
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Tab. 6 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Oblast podpory

1.1 Zvýšení adaptability
zaměstnanců a
konkurenceschopnosti
podniků

1.2 Zvýšení adaptability
zaměstnanců a
zaměstnavatelů
restrukturalizovaných
podniků
2.1 Posílení aktivních
politik zaměstnanosti
2.2 Modernizace institucí a
zavedení systému kvality
služeb zaměstnanosti a
jejich rozvoj
3.1 Podpora sociální
integrace a sociálních

Typ
Zahájení
Ukončení
přijímaných
příjmu
příjmu
Typ oprávněného žadatele
projektů
žádostí
žádostí
IP
16.10.2009 31.12.2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
GG
7.5.2009 31.12.2011 N/A
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR,
GP
15.2.2008 31.12.2011
Českomoravská konfederace odborových svazů,
Asociace samostatných odborů
IP
30.6.2009 31.12.2010 Ministerstvo zdravotnictví ČR
GP
16.10.2009 31.12.2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zaměstnavatelské svazy, Sdružení podniků, Zájmová
sdružení právnických osob, Hospodářská komora,
30.4.2010
Agrární komora České republiky, Svazy výrobních a
spotřebních družstev

Alokace na
výzvu (EU+NZ)
Odkaz na web
v mil. Kč
550,0 http://www.esfcr.cz/file/7617
5 653,0 N/A
440,0 http://www.esfcr.cz/file/7474
950,0 http://www.esfcr.cz/file/7445
550,0 http://www.esfcr.cz/file/7617/

GP

16.10.2009

GP

14.04.2010 31.10.2011

IP

24.2.2009

28.12.2011 Úřady práce mimo Úřad práce hl. m. Prahy

698,0 http://www.esfcr.cz/file/7366

GP

8.3.2010

Profesní a podnikatelská sdružení , Hospodářská
31.8.2012 komora, Agrární komora České republiky a jejich
obvodní komory

300,5 http://www.esfcr.cz/file/7753

IP

15.2.2008

31.12.2013 Odbor implementace programů ESF

9 070,0 http://www.esfcr.cz/file/7357

IP

28.4.2008

31.12.2011 Úřady práce

3 096,0 http://www.esfcr.cz/file/7642

IP

14.4.2008

31.12.2013 Odbor implementace programů ESF, odbor 45 MPSV

2 699,5 http://www.esfcr.cz/file/7640

IP

5.3.2008

31.12.2013 Odbor sociálních služeb MPSV

podnikatelské subjekty – detailně specifikovány
v rámci vyhlášené výzvy
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700,0 http://www.esfcr.cz/file/7619

700,0 http://www.esfcr.cz/file/7786/

402,9 http://www.esfcr.cz/file/7635
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integrace a sociálních
služeb

3.2 Podpora sociální
integrace romských lokalit

GP

16.2.2009

IP

5.3.2008

Ve výzvě specifikovány fyzické osoby (OSVČ), formy
30.11.2012 podnikatelských právnických osob, nestátní neziskové
organizace
31.12.2013 Kraje, mimo hlavního města Prahy

IP

4.6.2008

31.12.2012 Kraje, mimo hlavního města Prahy

IP

4.7.2008

GP
GP

3.4 Rovné příležitosti žen a
mužů na trhu práce a
sladění rodinného a
pracovního života

IP

31.12.2012 Odbor sociálních služeb, odbor 22 MPSV
15.12.2009 31.12.2012 Obce dle seznamu v bodě 2.2 této výzvy
Kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální
oblasti,obce a organizace zřizované obcemi působící v
21.7.2008 31.12.2013
sociální oblasti,nestátní neziskové organizace působící
v sociální oblasti, vzdělávací instituce

8.4.2008

31.12.2013 Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

Poznámka:
N/A Řídící orgán informace neuvádí
Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, IS ŘO Monit 7+ a webové stránky MPSV

Aktuální přehled plánovaných výzev OP LZZ na rok 2010 naleznete na http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
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248,8 http://www.esfcr.cz/file/7332
5 720,7 http://www.esfcr.cz/file/7476
95,5 http://www.esfcr.cz/file/7670
5 329,0 http://www.esfcr.cz/file/7671
200,0 http://www.esfcr.cz/file/7700
477,5 http://www.esfcr.cz/file/7589

150,0 http://www.esfcr.cz/file/7309
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Tab. 7 - OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OPERAČNÍM PROGRAMU
Oblast podpory

2.1 Zavádění ICT v územní
veřejné správě

3.1 Služby v oblasti sociální
integrace

3.3 Služby v oblasti
zaměstnanosti
3.4 Služby v oblasti bezpečnosti
prevence a řešení rizik
4.1 Národní podpora rozvoje
cestovního ruchu
5.2 Zlepšení prostředí
v problémových sídlištích
5.3 Modernizace a rozvoj
systémů tvorby územních politik

Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

Typ oprávněného žadatele

Alokace na
výzvu (EU+NZ)
v mil. Kč

27.10.2009

31.5.2010

Obce s rozšířenou působností

1 295,9*

29.1.2010

30.9.2010

Kraje

15.4.2010

1.12.2010

Statutární města

10.4.2009

30.11.2012

13.7.2009

30.6.2013

30.9.2009

30.6.2013

11.11.2009

30.6.2013

11.11.2009

30.6.2013

1.7.2009

31.12.2010

31.10.2008

31.12.2013

22.5.2009

N/A

30.10.2010

N/A

FO (OSVČ), PO (s.r.o., a.s., k.s.,
družstvo, v.o.s.,), NNO (o.s. a
církevní právnická osoba)
Kraje, obce
Obce,,NNO (o.s., o.p.s., církevní
právnické osoby)
Kraje a jimi zřizované organizace
Organizační složky státu v oblasti
služeb zaměstnanosti
Útvary Policie ČR

http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/2-1-zavadeni-ict-vuzemni-verejne-sprave-rijen-2009
http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/2-1-zavadeni-ict-v2 064,7*
uzemni-verejne-sprave-leden-2010
http://www.strukturalni1 176,5* fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=560f53d4-eb2c440a-bdf7-f216614ce256
383,9 http://www.mpsv.cz/cs/6748
1 338,5 http://www.mpsv.cz/cs/7390
557,7 http://www.mpsv.cz/cs/7613
168,0 http://www.mpsv.cz/cs/7798
961,3 http://www.mpsv.cz/cs/7794
450,0

MMR, Česká centrála cestovního
ruchu - Czech Tourism
Obce, vlastníci bytových domů,
NNO
Obce od 500 obyvatel (včetně)

Odkaz na web

988,5
4 111,8
(podíl ERDF)
158,7

http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/3-4-sluzby-v-oblastibezpecnosti-prevence-a-reseni-rizik-5
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlasenivyzvy-v-oblasti-intervence-4-1http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---kpodavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseninove-vyzvy-v-oblasti-intervence-5-3b)-IO

Poznámka:
* Alokace na druhou vyhlášenou výzvu v oblasti podpory 2.1 zahrnuje pouze příspěvek z ERDF (1 101,5 mil. Kč). Celková alokace, včetně podílu národních zdrojů, činí 1 295,9 mil. Kč.
Alokace na třetí vyhlášenou výzvu v oblasti podpory 2.1 zahrnuje pouze příspěvek z ERDF (1 755,0 mil. Kč). Celková alokace, včetně podílu národních zdrojů, dosahuje 2 064,7) mil. Kč. Alokace na
třetí vyhlášenou výzvu v oblasti podpory 2.1 zahrnuje pouze příspěvek z ERDF (1 000,0 mil. Kč).;
N/A Ukončení příjmu žádostí není v textu výzvy uvedeno.; Zdroj: webové stránky ŘO a ZS IOP k 20.4.2010

Přehled plánovaných výzev IOP na rok 2010 naleznete zde http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacniprogram/Novinky_article/Aktualizovany-harmonogram-vyzev-(1)
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Tab. 8 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROZÁPAD
Oblast podpory

1.1 Podpora rozvojových pólů
regionu

Zahájení
příjmu
žádostí

17.3.2010

Ukončení
příjmu
žádostí

16.6.2010

Typ oprávněného žadatele

Alokace na výzvu
(ERDF)
v mil. Kč

Dílčí projekty v rámci schválených IPRM:
Alokace na
kraje, organizace zřizované nebo
výzvu - různá pro
zakládané městem od 50 000 obyvatel
jednotlivá města
nebo krajem, dobrovolné svazky obcí,
- Chomutov,
nestátní neziskové organizace, školská a
Karlovy Vary,
vzdělávací zařízení s právní subjektivitou
Ústí nad Labem.
zařazená do školského rejstříku

Odkaz na web

http://www.nuts2severozapad.cz/pro_za
datele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vy
zvy/

Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, webové stránky ROP SZ

Přehled plánovaných výzev ROP SZ na rok 2010 naleznete zde

http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/plan_vyzev/harmonogram_vyzev_1_2_2010.pdf

,
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Tab. 9 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP MORAVSKOSLEZSKO
Oblast podpory/Podoblast podpory

Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

8.4.2010

21.5.2010

8.4.2010

21.5.2010

2.2, 2.2.4 Organizace a kooperace
v cestovním ruchu

12.3.2010

27.4.2010

3.1 Rozvojové póly regionu

4.1.2010

31.12.2011

2.1, 2.1.2 Rozvoj infrastruktury
sociálních služeb

Typ oprávněného žadatele
MSK a organizace jím zřízené a založené, obce
nad 50 tis. obyvatel a organizace jimi zřízené a
založené, NNO realizující projekt v obci nad 50
tis. obyv., organizace zřízené státem a
podnikatelské subjekty realizující projekt v obci
nad 50 tis. obyv.
MSK a organizace jím zřízené a založené, obce
nad 50 tis. obyvatel a organizace jimi zřízené a
založené, NNO realizující projekt v obci nad 50
tis. obyv., organizace zřízené státem a
podnikatelské subjekty realizující projekt v obci
nad 50 tis. obyv.
Obce, dobrovolné svazky obcí a organizace
zřízené nebo založené obcemi a dobrovolnými
svazky obcí, nestátní neziskové organizace,
zájmová sdružení právnických osob, obchodní
společnosti poskytující služby v závazku veřejné
služby
Dílčí projekty v rámci schválených IPRM: obce
nad 50 000 obyvatel, organizace zřízené nebo
založené obcemi nad 50 000 obyvatel, nestátní
neziskové organizace, Moravskoslezský kraj,
podniky

Alokace na výzvu
(ERDF+SR)
v mil. Kč

Odkaz na web

150,0

http://www.rrmoravskoslezsko.cz/file/2133/

40,0

http://www.rrmoravskoslezsko.cz/file/2134/

14,0

http://www.rrmoravskoslezsko.cz/file/2107/

1 000,0

http://www.rrmoravskoslezsko.cz/file/1946/

Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, webové stránky ROP MSK

Přehled plánovaných výzev ROP MSK na rok 2010 naleznete zde http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/plan-vyzev
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Tab. 10 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOVÝCHOD
Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

3.7.2008

31.12.2013

Kraje, organizace zřizované nebo
zakládané krajem

5 262,7

5.5.2008

31.12.2013

Kraje, organizace zřizované nebo
zakládané krajem

196,0

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

30.3.2010

31.5.2010

3.1 Rozvoj urbanizačních center

5.5.2008

31.12.2013

3.4 Veřejné služby regionálního
významu

5.5.2008

31.12.2013

Oblast podpory

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v
regionu

Typ oprávněného žadatele

Obce, svazky obcí, kraje, NNO, organizace
zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,
právnické osoby s účastí samosprávy, MSP
Statutární města regionu soudržnosti
Jihovýchod (Brno, Jihlava), organizace
zřizované nebo zakládané statutárními
krajskými městy regionu soudržnosti
Jihovýchod (Brno, Jihlava) se souhlasem
zřizovatele, nestátní neziskové organizace,
vzdělávací instituce, malí a střední
podnikatelé. Projekt musí být realizován
na území vymezených měst – Brno a
Jihlava
Kraje, organizace zřizované nebo
zakládané krajem

Alokace na výzvu
(ERDF+SR)
v mil. Kč

50,0

1 200,0

312,0

Odkaz na web
http://www.jihovychod.cz/cs/prozadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-kvyzve-1-1
http://www.jihovychod.cz/cs/prozadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-kvyzve-1-1
http://www.jihovychod.cz/cs/prozadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-kvyzve-2-2/2-2-vyzva-k-30-3-2010

http://www.jihovychod.cz/cs/prozadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-kvyzve-3-1/3-1-vyzva-k-5-5-2008

http://www.jihovychod.cz/cs/prozadatele/aktualni-vyzvy

Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, webové stránky ROP JV

Přehled plánovaných výzev ROP JV na rok 2010 naleznete zde http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
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Tab. 11 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ MORAVA
Oblast podpory/podoblast podpory

Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

Typ oprávněného žadatele

Alokace na výzvu
(ERDF+SR)
v mil. Kč

Odkaz na web

K datu 20.4.2010 nebyla v ROP SM aktuálně otevřena žádná výzva.
Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, webové stránky ROP SM

Přehled plánovaných výzev ROP SM na rok 2010 naleznete zde http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy

Tab. 12 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROVÝCHOD
Oblast podpory
1.1 Rozvoj regionální silniční
dopravní infrastruktury

Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

11.1.2010

30.4.2010

1.4.2010

28.5.2010

9.2.2009

13.12.2013

1.4.2010

30.7.2010

2.1 Rozvoj městských a venkovských
oblastí
4.2 Podpora rozvoje spolupráce
firem se středními školami a učilišti,
dalšími regionálními vzdělávacími
institucemi a úřady práce, rozvoj
inovačních aktivit v regionu

Typ oprávněného žadatele

Alokace na výzvu
(ERDF)
v mil. Kč

Odkaz na web

Kraje

880,0

http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-adokumenty/aktualni-vyzvy

Obce s více než 50 tis. obyvateli (IPRM
Hradec Králové, Liberec, Pardubice)
Dílčí projekty v rámci schválených IPRM:
Kraje, obce s více než 50 000 obyvateli,
organizace zřizované nebo zakládané kraji
a obcemi, nestátní neziskové organizace.

540,0

http://www.rada-severovychod.cz/file/694

1 498,3

http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-adokumenty/aktualni-vyzvy

47,5

http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-adokumenty/podpora-rozvoje-spolupracefirem-se-strednimi-skolami-a-1

Kraje a organizace jimi zřizované nebo
zakládané, střední školy

Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, webové stránky ROP SV

Přehled plánovaných výzev ROP SV na rok 2010 naleznete zde http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/plan-vyzev
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Tab. 13 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOZÁPAD
Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

1.1 Modernizace regionální silniční
sítě

19.2.2010

14.5.2010

1.3 Modernizace vozového parku
veřejné dopravy

6.11.2009

30.6.2010

19.2.2010

14.5.2010

19.2.2010

14.5.2010

Oblast podpory

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu

Typ oprávněného žadatele
Kraje, organizace zřizované nebo
zakládané kraji
Podniky poskytující služby veřejné drážní
osobní dopravy v rámci smlouvy o
závazku veřejné služby
Kraje, obce, organizace zřizované nebo
zakládané kraji a obcemi, dobrovolné
svazky obcí, nestátní neziskové
organizace, malé a střední podniky,
zájmová sdružení právnických osob
Kraje, obce, organizace zřizované nebo
zakládané kraji a obcemi, dobrovolné
svazky obcí, nestátní neziskové
organizace, malé a střední podniky,
zájmová sdružení právnických osob

Alokace na výzvu
(ERDF+SR)
v mil. Kč
850,0
378,1

Odkaz na web
http://www.rrjihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org
=200047&id_ktg=1166&archiv=0&p1=3258
http://www.rrjihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org
=200047&id_ktg=1162&p1=3105

400,0

http://www.rrjihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org
=200047&id_ktg=1169&archiv=0&p1=3258

10,0

http://www.rrjihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org
=200047&id_ktg=1170&archiv=0&p1=3258

Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, webové stránky ROP JZ

Přehled plánovaných výzev ROP JZ na rok 2010 naleznete zde www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1074&p1=1699
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Tab. 14 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ ČECHY
Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

1.3.2010

31.12.2012

15.4.2010

15.6.2010

15.4.2010

15.6.2010

15.4.2010

15.6.2010

15.4.2010

15.6.2010

3.1 Rozvoj regionálních center

6.10.2008

31.12.2012

3.2 Rozvoj měst

15.4.2010

15.6.2010

15.4.2010

15.6.2010

Oblast podpory
1.1 Regionální dopravní
infrastruktura
1.2 Udržitelné formy veřejné
dopravy
2.2 Veřejná infrastruktura a služby
cestovního ruchu
2.3 Propagace a řízení turistických
destinací

Typ oprávněného žadatele
Kraj, organizace zřizované nebo zakládané
kraji
Kraj a obce a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, dobrovolné svazky
obcí, obecně prospěšné společnosti
Podnikatelé
Kraj a jím zřizované a zakládané
organizace
Kraj a obce a jimi zřizované a zakládané
organizace, dobrovolné svazky obcí
Dílčí projekty v rámci schválených IPRM:
Statutární města (Kladno, Mladá
Boleslav); organizace zřizované nebo
zakládané statutárními městy, kraj,
organizace zřizované nebo zakládané
kraji, nestátní neziskové organizace,
hospodářská komora ČR a její složky,
podnikatelé
Obce s rozšířenou působností, obce nad
5 000 obyvatel, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi s rozšířenou
působností, kraj a jím zřizované nebo
zakládané organizace, o.s., o.p.s., církevní
právnické osoby, nadace a nadační fondy
Obce s rozšířenou působností, obce nad
5 000 obyvatel, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi s rozšířenou
působností, kraj a jím zřizované nebo
zakládané organizace
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Alokace na výzvu
(ERDF)
v mil. Kč

Odkaz na web

1 500,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

310,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

100,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

340,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

10,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

1 073,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

70,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

150,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 20.4.2010
15.4.2010

15.6.2010

15.4.2010

15.6.2010

15.4.2010

15.6.2010

15.4.2010

15.6.2010

6.10.2008

31.12.2012

3.3 Rozvoj venkova

3.1 Rozvoj regionálních center

Kraj a jím zřizované nebo zakládané
organizace
Kraj a jím zřizované nebo zakládané
organizace, obce (500 – 5 000 obyv.) a jimi
zřizované nebo zakládané organizace,
dobrovolné svazky obcí, o.s., o.p.s,
církevní právnické osoby, nadace a
nadační fondy
Obce (500 – 5 000 obyv.) a jimi zřizované
nebo zakládané organizace, kraj a jím
zřizované nebo zakládané organizace
Kraj a obce a jimi zřizované nebo
zakládané organizace
Dílčí projekty v rámci schválených IPRM:
Statutární města (Kladno, Mladá
Boleslav); organizace zřizované nebo
zakládané statutárními městy, kraj,
organizace zřizované nebo zakládané
kraji, nestátní neziskové organizace,
hospodářská komora ČR a její složky,
podnikatelé

450,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

50,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

120,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

20,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

1 073,0

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

Poznámka:
Výzva v oblasti podpory 3.1 byla vyhlášena ve výši 41 372 204 EUR; alokace na tuto výzvu v tabulce je přepočítána platným kurzem 1 EUR = 25,935 CZK
Zdroj: MSC2007 – 20.3.2010, webové stránky ROP SČ

Přehled plánovaných výzev ROP SČ na rok 2010 naleznete zde http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=5be16978-949e-102b-acac-00e0814daf34
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Tab. 15 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PRAHA-KONKURENCESCHOPNOST

Oblast podpory

Zahájení
příjmu
žádostí

Ukončení
příjmu
žádostí

1.1 Podpora ekologicky
příznivé povrchové
veřejné dopravy

15.3.2010

14.5.2010

3.3 Rozvoj malých a
středních podniků

1.3.2010

28.4.2010

N/A

Typ oprávněného žadatele
Hlavní město Praha, Provozovatel
městské hromadné dopravy
(Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.,
apod.), Vlastníci železniční
infrastruktury, stanic a zastávek.
(Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace apod.)
Podnikatelské subjekty (malé
a střední podniky)

Alokace na
výzvu
(EU+NZ)
v mil. Kč

Odkaz na web

950,0

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/aktuality/413_6.vyzva-oppk.html?strana=1

250,0

http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPK%205%20
Vyzva/5_%20vyzva%20OPPK.doc

Řídící orgán informace neuvádí

Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, webové stránky OP PK

Aktuální přehled plánovaných výzev OP PK na rok 2010 naleznete na http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/307_harmonogram-vyzev-oppk-.html
Tab. 16 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PRAHA-ADAPTABILITA

Oblast podpory

1.1 Podpora rozvoje
ekonomiky znalostí*

Zahájení
příjmu
žádostí

19.5.2010

Ukončení
příjmu
žádostí

Typ oprávněného žadatele

30. 6.2010

Podnikatelské subjekty pouze
pokud patří mezi mikropodniky,
malé a střední podniky
Nestátní neziskové organizace
Veřejné instituce
Profesní a zájmová sdružení

Alokace na
výzvu
(EU+NZ)
v mil. Kč

300,00

Odkaz na web

http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%203%20
vyzva/PO1_3_vyzva.doc

Poznámka: *Výzva vyhlášena 21. dubna 2010, Zdroj: MSC2007 – 20.4.2010, webové stránky OP PK*

Přehled plánovaných výzev OP PA na rok 2010 naleznete na http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy/256_harmonogram-vyzev-oppa.html
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Tab. 17 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKÁ REPUBLIKA

1.2 Ochrana životního prostředí

Zahájení
příjmu
žádostí
14.1.2008

Ukončení
příjmu
žádostí*
-

1.3 Prevence rizik

14.1.2008

-

13,0

2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí

14.1.2008

-

5,6

2.2 Podpora spolupráce cestovního ruchu

14.1.2008

-

2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

14.1.2008

-

3.1 Územní spolupráce veřejných institucí

14.1.2008

-

3,6

3.2 Podpora společenských a kulturních akcí

14.1.2008

-

7,6

3.3 Fond mikroprojektů

14.1.2008

-

43,9

Oblast podpory

Typ oprávněného žadatele**

Alokace na
výzvu (ERDF)
v mil. Kč
17,6

Odkaz na web

http://www.cz59,3 pl.eu/predkladani4,8 zadosti.html

Poznámka
*
Příjem žádostí bude ukončen, až budou alokovány veškeré disponibilní prostředky.
**
Typ oprávněného žadatele naleznete zde http://www.cz-pl.eu/vhodni-zadatele.html
Zdroj: Zdroj: MSC2007 – .20.4..2010; Řídící orgán OP ČR-PL

Vzhledem ke způsobu vyhlášení výzev řídící orgán OP ČR-PL harmonogram výzev neuvádí.
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3. OBECNÝ POSTUP REALIZACE PROJEKTŮ Z FONDŮ EU
Základní kroky spojené s podáním žádosti o dotaci z fondů EU:
1) Vytvoření podrobného projektového záměru;
2) nalezení příslušného operačního programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro Váš projektový
záměr; kromě podporovaných aktivit je nezbytné sledovat typ oprávněného žadatele/příjemce
(např. malý a střední podnik), místo realizace projektu, výši a formu poskytované podpory,
schopnost finančního spoluzajištění ze strany žadatele atd. dle specifických podmínek a požadavků
daného dotačního programu; tyto podmínky a detailní vymezení podporovaných aktivit jsou vždy
uvedeny např. na internetových stránkách operačního programu, a to primárně v dokumentu
s názvem Operační program, či ve větší míře detailu v dokumentu s názvem Prováděcí dokument
nebo Implementační dokument;
3) zpracování žádosti o dotaci (v této fázi je vhodné využívat pořádané semináře či konzultace,
dokumentaci zveřejněnou na internetových stránkách vhodného operačního programu, zejména
„Příručku pro žadatele“ a konzultace s příslušným subjektem poskytujícím dotace, kterým je řídící
orgán či zprostředkující subjekt operačního programu);
4) souběžně se zpracováním žádosti je nezbytné sledovat datum otevření výzvy k podání žádosti
o dotaci; informace o výzvách (vč. jejich harmonogramu) jsou zveřejněny na internetových stránkách
operačních programů;
5) před podáním žádosti o dotaci ve stanoveném termínu výzvy je nezbytné žádost pečlivě
zkontrolovat, a to nejen její logickou provázanost, ale také formální náležitosti vč. všech příloh
(nedoložení všech požadovaných příloh bývá častou chybou žadatelů o dotace, která může vést
k vyřazení žádostí); je vhodné využít možností konzultace s pracovníky příslušného řídícího orgánu či
zprostředkujícího subjektu pro vybraný operační program;
6) po registraci žádosti o dotaci následuje hodnocení a výběr žádostí dle předem stanovených
a zveřejněných kritérií, o výsledcích hodnocení jsou žadatelé písemně informování;
7) hlavním těžištěm celého projektového cyklu je samotná realizace projektu, která se musí řídit všemi
platnými postupy, neboť projekt je hrazen z veřejných zdrojů (potřebné informace jsou uvedeny v
„Příručce pro příjemce“);
8) po ukončení fyzické realizace projektu (nebo jednotlivých etap projektu) předkládá příjemce dotace
žádost o platbu a monitorovací zprávu; následuje administrativní a fyzická kontrola projektu; jsou-li
dodrženy všechny předem stanovené podmínky daného operačního programu, je příjemci
proplacena dotace;
9) následující tři až pět let po obdržení dotace (závisí na podmínkách programu) je příjemce povinen
udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat poskytovatele dotace prostřednictvím
monitorovacích zpráv. V případě porušení této podmínky se žadatel zavazuje vrátit část či celou
dotaci.
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4. POUŽITÉ POJMY
Alokace na výzvy
Výše alokace na výzvu udává celkovou sumu finančních prostředků určených na vyhlášenou výzvu
Alokace na výzvu může být vyjádřena jako podíl evropských a národních zdrojů (EU+NZ) nebo pouze
podílem evropských zdrojů (EU).
Globální grant
Globální grant je, v souladu s články 42 a 43 Obecného nařízení, jeden ze způsobů implementace
programu pro vybrané oblasti podpory nebo její části. Globální grant je realizován prostřednictvím
grantových projektů. Globální grant je spravován jeho vyhlašovatelem, který na tento globální grant
obdrží finanční prostředky z operačního programu.
Projekt
Ucelený soubor aktivit financovaných z operačního programu. Realizací projektu se žadatel zavazuje
k naplnění předem stanovených cílů, vč. podmínky udržitelnosti atd.
Typy projektů:
Individuální projekt – IP
Projekt, který je realizován přímo, tj. není realizován v rámci globálního grantu.
Grantový individuální projekt
Projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy k předkládání žádosti v jednotlivých
globálních grantech jednotlivých operačních programů (především OP VK a OP LZZ).
Grantový projekt – GP
Projekt, který je realizován v rámci globálního grantu.
Výzva
V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotaci. Výzva obsahuje souhrn informací nezbytných
k předkládání projektových žádostí včetně termínu otevření a uzavření výzvy. K vyhodnocení přijatých
žádostí dochází až po uzavření výzvy (tzv. kolová výzva) nebo je hodnocení projektových žádostí
prováděno průběžně (tzv. kontinuální výzva).
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5. SEZNAM ZKRATEK
a.s.
CRR
ČMZRB

Akciová společnost
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Českomoravská záruční a rozvojová
banka a.s.
ČOV
Čistička odpadních vod
EK
Evropská komise
ERDF
Evropský fond pro regionální rozvoj
ESF
Evropský sociální fond
EU
Evropská unie
EUR
Společná evropská měna euro
FO
Fyzická osoba
FS
Fond soudržnosti
GG
Globální grant
GIP
Grantový individuální projekt
GP
Grantový projekt
HMP
Hlavní město Praha
IOP
Integrovaný operační program
IP
Individuální projekt
IPRM
Integrovaný plán rozvoje měst
KD
Kombinovaná doprava
k.s.
Komanditní společnost
MD
Ministerstvo dopravy ČR
MF
Ministerstvo financí ČR
MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MSC2007
Monitorovací systém strukturálních
fondů a fondu soudržnosti
MSP
Malý a střední podnik
MŠMT
Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR
MV
Ministerstvo vnitra ČR
MŽP
Ministerstvo životního prostředí ČR
NNO
Nestátní neziskové organizace
NOK-MMR Národní orgán pro koordinaci
NZ
Národní zdroje
OKEČ
Odvětvová klasifikace ekonomických
činností
OP
Operační program / programy
OP ČR-PL
Operační program přeshraniční
spolupráce ČR-Polsko
OP D
Operační program Doprava

OP LZZ
OP PA
OP PI
OP PK
OP VaVpI
OP VK
OP ŽP
o.p.s.
o.s.
OSVČ
PO
ŘIS
ROP
ROP JV
ROP JZ
ROP MS
ROP SČ
ROP SM
ROP SV
ROP SZ
ŘO
SF
SFDI
SFŽP
s.o.
SR
s.r.o.
VaV
v.o.s.
VP
VŠ
ZS

Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost
Operační program Praha- Adaptabilita
Operační program Podnikání a inovace
Operační program PrahaKonkurenceschopnost
Operační program Výzkum a vývoj
pro inovace
Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost
Operační program Životní prostředí
Obecně prospěšná společnost
Občanské sdružení
Osoba samostatně výdělečně činná
Právnická osoba
Říční informační služby
Regionální operační program /
programy
Regionální operační program
Jihovýchod
Regionální operační program Jihozápad
Regionální operační program
Moravskoslezsko
Regionální operační program
Střední Čechy
Regionální operační program
Střední Morava
Regionální operační program
Severovýchod
Regionální operační program
Severozápad
Řídící orgán
Strukturální fondy
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí
Státní organizace
Státní rozpočet
Společnost s ručením omezeným
Výzkum a vývoj
Veřejná obchodní společnost
Velký projekt
Vysoká škola
Zprostředkující subjekt

