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Novinky:
Dotační program Poskytování dotace na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů
cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů – 1. výzva pro rok 2016
(Jihočeský kraj)
Program rozvoje venkova 2014-2020 – 3. kolo příjmu žádostí
Dispoziční fond Cíl EÚS ČR - Bavorsko - 2. výzva
40. výzva - 3.1 Prevence vzniku odpadů (OP Životní prostředí 2014 – 2020)
41. výzva - 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů (OP Životní prostředí
2014 – 2020)
Připravované výzvy:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:
• Partnerství znalostního transferu (II. Výzva), Spolupráce klastry (III. Výzva), Spolupráce:
Technologické platformy (II. Výzva), Marketing (II. Výzva), Školící střediska (II. Výzva), ICT a
sdílené služby (II. Výzva), Nemovitosti (II. Výzva) – 09/2016
• Potenciál (II. Výzva), Smart grids II: Přenosová síť (II. Výzva), Služby infrastruktury (III.
Výzva), Technologie (IV. Výzva) – 10/2016
• Úspory energie (II. Výzva), Inovace – Inovační projekt (III. Výzva), Smart grids I: Distribuční
sítě (II. Výzva), Nízkouhlíkové technologie (II. Výzva), Úspory energie v SZT (II. Výzva) –
11/2016
• Obnovitelné zdroje (II. Výzva), Úspory energie v SZT – finanční nástroj (I. Výzva), Aplikace
(III. Výzva), Vysokorychlostní internet (I. Výzva) – 12/2016
Integrovaný regionální operační program
• Sociální podnikání – 08/2016
• Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání – 10/2016
• Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání – 10/2016
Program podpory malého a středního podnikání EXPANZE – rok 2016
Dispoziční fond Euroregionu Šumava 2014 – 2020 – rok 2016
Fond malých projektů Rakousko – Česká republika 2014-2020 – 1. výzva k předkládání žádostí –
1. 2. 2017
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1. Cestovní ruch
V současné době není v této oblasti vyhlášena žádná výzva.
Zpět na obsah

2. Infrastruktura
Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory

Finance
Další informace

Energetické úspory v bytových domech II
Integrovaný regionální operační program – 37. výzva
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Příjem žádostí: 15. 7. 2016 – 30. 11. 2017, 14:00 hodin
Vlastníci bytových domů, SVJ, kromě FO
Území ČR mimo hl. m. Prahu
nepodnikajících
- Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
- Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
- Výměna zdroje tepla pro vytápění
- Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
- Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
- Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající
obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické
potřeby budov, ve kterých jsou umístěny
Min. výše celkových způsobilých výdajů 300 tis. Kč, max. 90 mil. Kč, max.
40 % způsobilých výdajů
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energetickeuspory-v-bytovych-domech-II

Název titulu

Operační program Doprava 2014-2020 – první výzvy

Realizuje

Ministerstvo dopravy ČR
Příjem žádostí: 11. 12. 2015 – 30. 6. 2023 (30. 3. 2023 ukončení příjmu
předběžných žádostí)
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury
Výzva č. 1 – SC 1.1 - Modernizace a výstavba železniční sítě – alokace
33,9 mld. Kč
Výzva č. 2 – SC 2.1 - Výstavba silniční sítě TEN-T – alokace 16,5 mld. Kč
Výzva č. 3 – SC 2.1 – Modernizace silniční sítě TEN-T – alokace 8 mld. Kč
Výzva č. 4 – SC 3.1 – Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T –
alokace 23,7 mld. Kč
http://web.opd.cz/ministerstvo-dopravy-vyhlasuje-prvni-vyzvy-v-ramci-opd2014-2020/

Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory a
finance

Další informace

Zpět na obsah

3. Financování podnikání
Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory

Dotační program Poskytování dotace na financování úroků z úvěru
pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných
z evropských dotačních titulů – 1. výzva pro rok 2016
Jihočeský kraj
Příjem žádostí: 1. 9. – 30. 9. 2016 do 14:00 hodin
Komory (Hospodářská a Agrární komora vč. okresních a
regionálních), PO (veřejnoprávní, ovládané veřejnopráv.
PO, založení nikoli k dosažení zisku)

Jihočeský kraj

Uznatelné výdaje: pouze úroky z úvěru u finanční instituce vlastníci
bankovní licenci nebo úroky z půjčky poskytnuté státním fondem, jež si cizí
subjekt vzal za účelem předfinancování projektu realizovaného v rámci
jednoho z evropských dotačních titulů, přičemž tyto úroky jsou v rámci
příslušného evropského dotačního titulu považovány za neuznatelný výdaj.
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Finance

výše dotace 200 tis. Kč, max. 75 % způsobilých výdajů

Další informace

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS

Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory

Finance
Další informace

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele
v Jihočeském kraji
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Příjem žádostí: 4. 7. 2016 – 28. 2. 2017
malý podnikatel – oprávněn k podnikání odpovídajícímu
Jihočeský kraj
podporované ekonomické činnosti
Realizace podnikatelských projektů malých podnikatelů. Způsobilé výdaje:
a) pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku
b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
c) pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem
podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek
d) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory
vykazován jako náklad/výdaj
zvýhodněný regionální úvěr ve výši až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou
4 % p.a., doba splatnosti max. 6 let
http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/programzvyhodnenych-regionalnich-uveru-v-jihoceskem-kraji

Název titulu

Program ZÁRUKA 2015 až 2013 – II. výzva

Realizuje
Termíny

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Příjem žádostí: 11. 2. 2016 – 31. 12. 2017

Příjemce podpory

malý a střední podnikatel
území ČR
Projekt, na který je poskytována záruka, se musí týkat některé
z ekonomických činnosti uvedených v Příloze č. 1 programu
Způsobilé výdaje: pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného
majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení drobného
nehmotného majetku, pořízení a financování zásob, včetně drobného
hmotného majetku
Záruka portfoliová – až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru, výše
úvěru max. 4 mil. Kč
Záruka individuální s finančním příspěvkem (pro sociální podnikatele) – až
do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, výše záruky max. 20 mil. Kč
http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/programzaruka-2015-az-2023

Předmět podpory

Finance
Další informace
Název titulu

Profi úvěr Start

Realizuje
Termíny

Komerční banka ve spolupráci s EIF
průběžně

Příjemce podpory

začínající podnikatelé; FO, malé a střední firmy

Předmět podpory

Financování oběžných prostředků, provozních a investičních potřeb
max. výše úvěru 1 mil. Kč, úroková sazba max. 9,9 % p.a., splatnost max. 5
let, záruka do výše 80 % zajištěna Evropským investičním fondem
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/unikatni-financovani-zacinajicichpodnikatelu-bez-historie-vyhodne-podminky-uveru-se-zarukou-eif75057.html; na pobočkách KB www.kb.cz

Finance
Další informace
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Název titulu

Předexportní úvěr (úvěr na financování výroby pro vývoz)

Realizuje
Termíny

Česká exportní banka, a.s.
8.9.2014 – výzva průběžná

Finance

Právnická osoba, vývozce, roční
ČR
Min. 2 roky historie
obrat do 50 mil. EUR
Předexportní úvěr na výrobu dodávek pro zahraničního dovozce. Materiál,
suroviny, osobní náklady.
Úvěr do 85% hodnoty smlouvy o vývozu, splatnost do 2 let

Další informace

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/predexportni-uver-ceb

Název titulu

Přímý exportní úvěr (přímý exportní dodavatelský úvěr)

Realizuje
Termíny

Česká exportní banka, a.s.
8.9.2014 – výzva průběžná

Příjemce podpory
Předmět podpory

Další informace

Právnická osoba, vývozce, roční
ČR
Min. 2 roky historie
obrat do 50 mil. EUR
Přímý exportní dodavatelský úvěr umožňuje českému vývozci financovat
pohledávky za odběratelem (dovozcem) v zahraničí.
Úvěr do 100% hodnoty smlouvy o vývozu, splatnost do 2 let, úroková sazba
pohyblivá
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/primy-exportni-uver-ceb

Název titulu

INOSTART – program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům

Realizuje
Termíny

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
2. 5. 2014 – výzva průběžná

Příjemce podpory
Předmět podpory
Finance

Příjemce podpory
Předmět podpory
Finance
Další informace

MSP realizující inovativní projekt ve
ČR
Min. 2 roky historie
vybraných oborech
Úvěr a poradenství od České spořitelny zaměřené na realizaci inovativního
projektu. Záruka za úvěr poskytovaný ČS a. s. a příspěvek na záruku.
Úvěr – 0,5 – 15 mil. Kč, splatnost 5 let
Záruka – do 60% úvěru od ČS a. s., cena 0,1% p. a. z výše záruky, 1,0%
hradí v příspěvku ČMZRB
http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/programinostart

Název titulu

Proexportní platební záruka

Realizuje
Termíny

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
30.9.2013 – výzva průběžná

Příjemce podpory

Subdodavatelé vývozců
realizujících exportní projekt, max.
1250 mi. Kč

Předmět podpory
Finance
Další informace

ČR

Min. 2 roky historie

Záruka k úvěru na financování provozních výdajů souvisejících se
smlouvou o subdodávce - suroviny, materiál a výrobky (materiálové
náklady) a osobní náklady.
Až do 100% jistiny, max. 80% ceny subdodávky, max. 30 mil. Kč
http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/proexportniplatebni-zaruky
Zpět na obsah
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4. Oblast investice, technologie
Název titulu

Program rozvoje venkova 2014-2020 – 3. kolo příjmu žádostí

Realizuje
Termíny

Státní zemědělský intervenční fond ČR
Příjem žádostí: 11. 10. 2016 – 31. 10. 2016, 13:00 hodin

Příjemce podpory

dle jednotlivých operací
území ČR
Operace:
- 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
- 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- 4.3.2 Lesnická infrastruktura
- 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
- 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
- 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
- 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
- 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových
procesech
dle jednotlivých operací
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2014/aktuality/x3-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

Předmět podpory

Finance
Další informace

Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory

Finance
Další informace
Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory

Služby infrastruktury – Výzva II
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
CzechInvest, a. s.
Příjem žádostí: 15. 6. 2016 – 30. 9. 2016
PO – vlastník provozovatel inovační infrastruktury
území ČR mimo
(vědeckotechnického parku, inovačního centra,
území hl. m. Prahy
podnikatelského inkubátoru); municipalita;
b) Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis
c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a
zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
d) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude
prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury
pro podnikatelské subjekty.
Dotace 1 – 30 mil. Kč (projekty neobsahující stavební práce), 5 – 300 mil.
Kč (projekty obsahující stavební práce), max. 50 - 75 % způsobilých výdajů
http://www.czechinvest.org/sluzby-infrastruktury-vyzva-ii
Inovační vouchery – Výzva I
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
CzechInvest, a. s.
Příjem žádostí: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2017
podnikatelský subjekt (MSP) nepodnikající nebo
území ČR mimo
plánující podnikání v podporovaných ekonomických
území hl. m. Prahy
činnostech
b)
nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti
inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných
zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a
středních podniků
b)
aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské
unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu
nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými
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Finance
Další informace

běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou
podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží
b) marketing, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby,
poradenství v oblasti financí a dotací, osobní náklady, sociální inovace,
nákup majetku
Dotace 80 – 250 tis. Kč, max. 75 % způsobilých výdajů
http://www.czechinvest.org/inovacni-vouchery-vyzva-i
Zpět na obsah

5. Inovace, podpora VaV
Název titulu

Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu DELTA

Realizuje
Termíny

Technologická agentura ČR
Soutěžní lhůta: 28. 4. 2016 – 20. 7. 2016
Podniky – právnické osoby, výzkumné organizace
Na každé soutěží se musí podílet min. jeden partner se sídlem v Korejské
republice.
Výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního
vývoje za účelem naplňován cílů programu DELTA.
Max. 25 mil. Kč na jeden projekt, max. 74 % celkových uznaných nákladů
https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta/delta-treti-verejnasoutez.html

Příjemce podpory
Předmět podpory
Finance
Další informace

Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory
Finance
Další informace

Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory
Finance
Další informace

Excelentní výzkum
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjem žádostí: 1. kolo: 8. 2. 2016 – 10. 6. 2016, 2. kolo: 11. 11. 2016 – 17.
2. 2017
Výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty
vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní
subjekty

území ČR

Podpora výzkumu dosahující mezinárodní excelence, dobudování,
rekonstrukce či upgrade infrastruktury, podpora výzkumných týmů, rozvoj
internacionalizace, řízení projektu
Min. výše celkových způsobilých výdajů 100 mil. Kč, max. 50 mil. EUR
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentnivyzkum
Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či
modernizace
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjem žádostí: 5. 2. 2016 – 1. 9. 2016
Výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty
vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní
subjekty

území ČR

Všechny aktivity musí být navázány na rozvoj výzkumně zaměřených
studijních programů.
Řízení projektu, zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou
s výzkumem a inovacemi, zajištění přístrojového a laboratorního vybavení,
zajištění dodatečného podpůrného vybavení
Min. výše celkových způsobilých výdajů 2 mil. Kč, max. 1.200 mil. Kč
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-017-vyzkumne7 z 15
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infrastruktury-pro-vzdelavaci
Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory

Finance
Další informace

Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva I
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Czechinvest, a. s.
Příjem žádostí: 4. 1. 2016 – 31. 12. 2017
podnikatelský subjekt, veřejná výzkumná
instituce, VŠ a ostatní instituce terciárního
území ČR mimo Prahu
vzdělávání
Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí ve formě:
• Vynálezů/patentů
• Ochranných známek
• Užitných vzorů
• Průmyslových vzorů
Dotace 40 tis. – 1 mil. Kč, max. 50 %
http://www.czechinvest.org/inovace-projekty-na-ochranu-pravprumysloveho-vlastnictvi-vyzva-i

Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace
• Část I – Vynikající věda
• Část II – Vedoucí postavení v průmyslu:
• Část III – Společenské výzvy:
• Část IV – Šíření excelence a rozšiřování účasti
• Část V – Věda se společností a pro společnost
• Část VI – Nejaderné přímé akce JRC
Více informací na http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020.
Zpět na obsah

6. Lidské zdroje
Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory
Předmět podpory
Finance
Další informace
Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory
Předmět podpory

Podnikové vzdělávání zaměstnanců
OP Zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Příjem žádostí: 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016, 17:00 hodin
obchodní korporace (obchodní společnosti,
ČR bez hl. m. Prahy
družstva), OSVČ, státní podnik
Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
Podporované oblasti vzdělávání: obecné IT, měkké a manažerské
dovednosti, jazykové vzdělávání, specializované IT, účetní, ekonomické
a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor
Min. výše celkových způsobilých výdajů 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč, max.
85 % způsobilých výdajů
https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz
Podpora sociálního podnikání
OP Zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Příjem žádostí: 1. 6. 2016 – 30. 9. 2016, 12:00 hodin
OSVČ, obchodní korporace
celá ČR mimo hl. m. Prahy
Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti soc. podnikání –
integrační sociální podnik.
- vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zam-ců, marketing
soc. podniku, provozování soc. podniku
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Finance
Další informace
Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Min. výše celkových způsobilých výdajů 1 mil. Kč, max. 6 mil. Kč, max.
85 % způsobilých výdajů
https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz
Podpora inovačního prostředí
OP Zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Příjem žádostí: 30. 4. 2016 – 30. 11. 2016, 16:00 hodin
výzkumné instituce, OSVČ, obchodní korporace,
profesní a podnikatelská sdružení

celá ČR a EU

Další informace

Vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací. Čtyři oblasti: datové
platformy, znalostní platformy, akcelerátory/inkubátory a investice do
impaktu.
Min. výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 tis. Kč, max. 20 mil.
Kč, max. 90,86 %
http://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz

Název titulu

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Úřad práce ČR
Příjem žádostí: 31. 3. 2016 - 30. 11. 2020
Podnikatel
celá ČR mimo hl. m. Prahy
Program umožní vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční
příspěvky na:
1. externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních
zaměstnanců a OSVČ samotných)
2. mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání
3. mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich
vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít
zaměstnance na jinou práci)
Max. 6 mil. Kč (500 tis. Kč/měsíc), max. 85 %
https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Předmět podpory
Finance

Předmět podpory

Finance
Další informace

Název titulu

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva
OP Zaměstnanost

Realizuje
Termíny

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Příjem žádostí: 21. 12. 2015 – 30. 9. 2016, 12:00 hodin

Příjemce podpory
Předmět podpory
Finance
Další informace

Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

OSVČ, obchodní korporace

celá ČR a EU

Projekty s aktivitami sociálního podnikání:
- vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik
Min. výše celkových ZV 500 tis. Kč, max. 6 mil. Kč, max. 85 %
http://www.esfcr.cz/vyzva-042-opz
Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku
pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
OP Zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Příjem žádostí: 11. 11. 2015 - 30. 4. 2017
obchodní korporace, OSVČ, profesní a podnikat.
sdružení, poradenské a vzdělávací instituce
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Předmět podpory
Finance
Další informace

Vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození,
resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem
zapojení rodičů do pracovního procesu.
Celkové způsobilé výdaje min. 942.000 Kč, max. 5.986.710 Kč, dotace
max. 85 %
http://www.esfcr.cz/vyzva-035-opz

Název titulu

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva
OP Zaměstnanost

Realizuje
Termíny

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Příjem žádostí: 29. 9. 2015 – 31. 7. 2016

Příjemce podpory

OSVČ, obchodní korporace

Předmět podpory
Finance
Další informace

celá ČR a EU

Projekty s aktivitami sociálního podnikání:
- vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik
Dotace 500 tis. - 6 mil. Kč, max. 85 %
http://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz
Zpět na obsah

7. Přeshraniční spolupráce
Název titulu

Dispoziční fond Cíl EÚS ČR - Bavorsko - 2. výzva

Realizuje

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy
Příjem žádostí: průběžně, pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím
výboru je nutné doručit žádost nejpozději do 11. 11. 2016, 14:00 hodin
ČR (Č. Budějovice, Č. Krumlov, Prachatice,
komory, zájmová sdružení
Strakonice, Písek, Tábor, J. Hradec, Klatovy,
právnických osob, …
Domažlice, Plzeň, Rokycany)

Termíny
Příjemce podpory
Předmět podpory

Preferována podpora spolupráce dětí a mládeže, nízkorozpočtové projekty
a projekty typu „slavnost, pouť, festival“ (max. výše dotace 5 000 EUR)

Finance
Další informace

Dotace min. 1 000 EUR, max. 21 250 EUR, max. 85 % způsobilých výdajů
http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=524&lang=cz&sm=3#

Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory

Finance
Další informace

Výzva k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v rámci
projektu Nové marketingové modely veletržních účastí (NOVUMM)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program
Marketing
Agentura na podporu obchodu CzechTrade
Příjem přihlášek: 18. 7. 2016 – 30. 6. 2018
Malý a střední podnikatel oprávněn k podnikání na území ČR
odpovídajícímu odporované ekonomické činnosti
Oborová prezentace na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách
v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na
výstavách a veletrzích organizovaných MPO.
Minimální počet účastníků na společné expozici - 5 účastníků + CT.
Podpora de minimis ve formě zvýhodněné služby max. do výše 80 tis. Kč
bez DPH na jednu akci, max. 50 % pro evropské země, max. 70 %
mimoevropské země
http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/
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Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory

Finance
Další informace

Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Předmět podpory

Finance
Další informace
Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory

Výzva k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v rámci
projektu Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti
klíčových technologií (NOVUMM KET)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program
Marketing
Agentura na podporu obchodu CzechTrade
Příjem přihlášek: 18. 7. 2016 – 30. 6. 2018
Malý a střední podnikatel oprávněn k podnikání na území ČR
odpovídajícímu odporované ekonomické činnosti
Oborová prezentace na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách
v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na
výstavách a veletrzích organizovaných MPO.
Minimální počet účastníků na společné expozici - 5 účastníků + CT.
Podpora de minimis ve formě zvýhodněné služby max. do výše 90 tis. Kč
bez DPH na jednu akci, max. 50 % pro evropské země, max. 70 %
mimoevropské země
http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/
Výzva
k podání
přihlášek
do
projektu
DESIGN
PRO
KONKURENCESCHOPNOST 2016 – 2018 (DESIGN)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program
Marketing
Agentura na podporu obchodu CzechTrade
Příjem přihlášek: 16. 7. 2016 – 30. 6. 2018
Malý a střední podnikatel oprávněn k podnikání na území ČR
odpovídajícímu odporované ekonomické činnosti
Výdaje, nezbytné k zajištění designu nových produktů a posouzení jejich
tržního potenciálu, využitelné výhradně příjemcem podpory: analýza stavu
designu ve firmě a konkurence, skicovné, rámcový harmonogram
navržených změn a finanční analýza nákladů na změnu designu,
rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové
vizualizace autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce
designéra při výrobě prototypu).
Podpora de minimis ve formě zvýhodněné služby max. do výše 50 %
způsobilých výdajů, max. 50 tis. Kč bez DPH
http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Příjem žádostí: od 18. 1. 2016, průběžně
ČR (Karlovarský, Plzeňský a
MSP, soukromé výzkumné instituce,
Jihočeský kraj)
komory a sdružení, …

Předmět podpory

Prioritní osa 1 – Výzkum, technologický rozvoj a inovace
Prioritní osa 2 – Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
Prioritní osa 3 – Investice do dovedností a vzdělávání
Prioritní osa 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Další informace

http://www.by-cz.eu/cz/podavani-zadosti/

Název titulu

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

Realizuje
Termíny

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Příjem žádostí: od 7. 1. 2016, průběžně
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ČR (Jihomoravský kraj, Jihočeský
kraj, kraj Vysočina)

Příjemce podpory

MSP, soukromé výzkumné instituce,
komory a sdružení, …

Předmět podpory

PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
PO 2 – Životní prostředí a zdroje
PO 3 – Rozvoj lidských zdrojů
PO 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Další informace

http://www.at-cz.eu/cz/o-programu

Název titulu
Realizuje
Termíny

Čtvrtletní podpora projektů Česko–německé spolupráce
Česko-německý fond budoucnosti
Čtvrtletní uzávěrky: 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31.12.

Finance
Další informace

Veřejné subjekty, neziskové organizace,
Partner z Německa
fyzické osoby
Spolupráce v oblastech:
• Mládež, Školy a vzdělávání, Sociální projekty a menšiny, Stavební
projekty, Dialogy, Ekologie, Kultura, Publikace, věda, Stipendia Fondu
budoucnosti
Max. 50% celkových nákladů
www.fb.cz; info@fb.cz, 283 850 512

Název titulu

Malé granty
International Visegrád Fund – Mezinárodní Visegrádský fond

Příjemce podpory

Předmět podpory

Realizuje
Termíny

Finance
Další informace

Mezinárodní Visegrádský fond
Čtvrtletní uzávěrky: 1. 3., 1. 6., 1. 9., 1.12.
Veřejné subjekty, neziskové organizace,
ČR, SR, Maďarská republika,
fyzické osoby
Polská republika
• Kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, školství, výměny
mladých lidí, přeshraniční spolupráce, podpory turismu.
Dotace max. 4 000 Eur, 80% celkových nákladů
http://visegradfund.org/grants/small-grants/

Název titulu

Standardní granty
International Visegrád Fund – Mezinárodní Visegrádský fond

Příjemce podpory
Předmět podpory

Realizuje
Termíny
Příjemce podpory
Předmět podpory
Finance
Další informace

Mezinárodní Visegrádský fond
Každoroční uzávěrky: 15. března a 15. září
Veřejné subjekty, neziskové organizace,
ČR, SR, Maďarská republika,
fyzické osoby
Polská republika
• Kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, školství, výměny
mladých lidí, přeshraniční spolupráce, podpory turismu.
Dotace více než. 4 000 Eur, průměrně 13 000 Eur, 80% celkových nákladů
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/
Zpět na obsah

8. Životní prostředí

Realizuje
Termíny

40. výzva - 3.1 Prevence vzniku odpadů
OP Životní prostředí 2014 - 2020
Státní fond životního prostředí
Příjem žádostí: 1. 9. 2016 – 30. 11. 2016, 20:00 hodin

Příjemce podpory
Předmět podpory

podnikatelské subjekty
území celé ČR
Předcházení vzniku komunálních odpadů (domácí kompostéry pro občany,

Název titulu
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Finance
Další informace

Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory
Předmět podpory
Finance
Další informace

Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory
Předmět podpory
Finance
Další informace

rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů, …)
min. výše způsobilých výdajů 500 tis. Kč (bez DPH), celkové způsobilé
výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH, max. 85 % způsobilých výdajů
http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva
41. výzva - 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů
OP Životní prostředí 2014 - 2020
Státní fond životního prostředí
Příjem žádostí: 1. 9. 2016 – 30. 11. 2016, 20:00 hodin
obchodní společnosti, družstva, podnikatelské
území celé ČR
subjekty, FO - podnikající
Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, pro
materiálové využití odpadů, na energetické využití odpadů a související
infrastruktury, pro nakládání s nebezpečnými odpady vč. zdravotnických
odpadů (vyjma skladování)
min. výše způsobilých výdajů 500 tis. Kč (bez DPH), celkové způsobilé
výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH, max. 85 % způsobilých výdajů
http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva
3.2 A – Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového
využívání autovraků
Národní program Životního prostředí
Státní fond životního prostředí ČR
Příjem žádostí: 2. 1. 2017 – 31. 3. 2017, 14:00 hodin za komodity
odevzdané v roce 2016
2. 1. 2018 – 2. 4. 2018, 14:00 hodin za komodity odevzdané v roce 2017
PO a FO oprávněné k podnikání v oblasti nakládání
území ČR
s nebezpečnými dopady
Podpora kompletního zpracování autovraků, resp. zpracování dopadů
(komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým
nebo energetickým využitím.
600 Kč za autovrak, resp. 900 Kč za autovrak nesplňující normu EURO 1
https://www.sfzp.cz/clanek/799/2933/mzp-da-60-milionu-na-ekologickoulikvidaci-autovraku/

Další informace

37. výzva - 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
OP Životní prostředí 2014 - 2020
Státní fond životního prostředí
Příjem žádostí: 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016
příspěvkové organizace
území celé ČR
Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a
výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
Min. výše způsobilých výdajů 200 tis. Kč (bez DPH), celkové způsobilé
výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH, max. 100 %
http://www.opzp.cz/vyzvy/37-vyzva

Název titulu

Program LIFE

Realizuje
Termíny
Příjemce podpory
Předmět podpory

Ministerstvo životního prostředí
Příjem žádostí až do začátku září 2016
podnikatelské subjekty
Testování inovativních technologií, metod a postupů v ochraně životního

Název titulu
Realizuje
Termíny
Příjemce podpory
Předmět podpory
Finance
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Finance
Další informace

prostředí a klimatu, obnovení managementu prioritní druhů/stanovišť na
území NATURA 2000 a ptačích oblastí, informační a komunikační projekty
zaměřené na zvyšování povědomí o životním prostředí, projekty na
podporu zmírňování dopadů a adaptační opatření na změnu klimatu
Max. 60 – 75 %, výše příspěvku 1 – 3 mil. EUR
http://www.mzp.cz/cz/news_160520
http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

Název titulu
Realizuje
Příjem žádostí

OP Životní prostředí 2014 - 2020 – 2. vlna výzev
Státní fond životního prostředí
15. 10. 2015 – 14. 10. 2016

Příjemce podpory

Veřejné subjekty, podnikatelské subjekty
ČR mimo Prahu
a) 17. výzva – 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání
vývoje kvality ovzduší a meteorologických spekt
b) 18. výzva – 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich
řízení
c) 20. výzva – 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových
veřejných budov (vícenáklady na dosažení pasivního energetického
standardu v případě výstavby nových budov)
Dotace dle jednotlivých výzev
http://www.opzp.cz/vyzvy/

Předmět podpory

Finance
Další informace

Zpět na obsah

9. Regionální rozvoj
Dotační programy Jihočeského kraje
Datum
zveřejnění
programu

Tématické zaměření

Datum
vyhlášení

Uzávěrka

Dotační program na financování úroků z úvěru pro
1 .8. 2016
1. 9. 2016
30. 9. 2016
předfinancování projektů
Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
23. 6. 2016
4. 7. 2016
28. 2. 2017
podnikatele v Jčk
Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce
se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti 23. 6. 2016
4. 7. 2016
28. 2. 2017
Jihočeského kraje
Účelová dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 27. 6. 2016
3. 10. 2016
31. 10. 2016
z rozpočtu Jihočeského kraje
Více informací o jednotlivých programech na http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&
par[lang]=CS
Název titulu

Investiční pobídky

Program

Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Vyhlásil

MPO

Realizuje

CzechInvest

Datum vyhlášení

1. 5. 2004

Uzávěrka

Průběžně

Místo realizace

ČR – okresy dle míry nezaměstnanosti

Příjemce podpory

Investoři z oblasti zpracovatelského průmyslu, investice min. 100 mil. Kč
a) sleva na dani z příjmů PO
b) hmotná podpora na vytváření prac. míst
c) hmotná podpora školení a rekvalifikace

Předmět podpory
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Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Forma podpory
% spolufinancování

Velikost podpory

Další informace

Sleva na dani z příjmů PO, nenávratná dotace
Min. investice od 100 mil. Kč (okresy s nejvyšší nez.) po 200 mil. (okresy
s nadprůměrnou nezaměstnaností)
Celková podpora max. 50 % (65% u MSP) z ceny investice do DHM a DNM
a) úplná sleva až 10 let pro nové a částečná až 10 let pro expandující spol.
b) 200 tis. v okresech s nejvyšší nezaměstnaností v ČR, 100 tis.
v okresech s nez. o 25% vyšší než je průměr
c) 35% nákladů na školení
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/investovani/
Zpět na obsah

O Monitoringu dotačních titulů a programových příležitostí
Charakteristika:
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí nemá povahu databáze, ale tvoří seznam
jednotlivých titulů rozdělených dle oblastí. Obsahuje především tituly vhodné pro podnikatele, kromě
oblasti zemědělství a speciálních programů pro neziskové organizace.
Aktualizace:
Aktualizace Monitoringu probíhá v pravidelných intervalech. Datum aktualizace je vždy uvedeno na
titulní straně. Novinky jsou uvedeny v červené barvě, tituly jsou v jednotlivých oblastech seřazeny dle
zeměpisného hlediska – od krajského rozsahu po evropské.
Vydavatel:
VYDAVATEL:

Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, 370 01 České Budějovice

KONTAKTNÍ OSOBA:

Dana Feferlová, tel.: 387 699 317, email: feferlova@jhk.cz
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REGIO projekt, s.r.o., Pražská 223, 390 01 Tábor, tel. 777 876 768

KONTAKTNÍ OSOBA:

Petr Kukla MBA, tel.: 381 253 094, fax: 381 253 094, email: kukla@regioprojekt.cz
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