Aktuálně vyhlášené výzvy operačních
programů

Brno, 18.3.2016

Integrovaný regionální operační program
(IROP)

PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Obl. podp. 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

výzva do
alokace
na projekt
míra podpory
- 18. Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy
29.4.2016

488 mil.

2 – 30 mil.

95%

- 22. Telematika pro veřejnou dopravu
30.6.2016

174 mil.

5-50 mil. Kč

95%

- 20. Nízkoemisní a bezemisní vozidla
29.7.2016

1,15 mld.

IROP

min. 450/250 tis.

www.dotaceeu.cz

95%

PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Obl. podp. 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof

výzva do

alokace

na projekt

míra podpory

- 19. Technika pro integrovaný záchranný systém
20.12.2017

1,49 mld.

IROP

min. 1 mil. Kč

www.dotaceeu.cz

95%

PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů
Obl. podp. 2.1 – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem
sociálního začleňování

výzva do

alokace

na projekt

míra podpory

- 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem
sociálního začleňování
31.3.2016

975 mil.

IROP

0,75 – 60 mil.

www.dotaceeu.cz

90%

PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů
Obl. podp. 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení

výzva do
alokace
na projekt
míra podpory
- 14. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
22.4.2016

975 mil.

0,75 – 60 mil.

90%

- 15. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně
vyloučené lokalit
22.4.2016

1,46 mld.

IROP

60 mil. Kč

www.dotaceeu.cz

90%

PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů
Obl. podp. 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

výzva do

alokace

na projekt

- 16. Energetické úspory v bytových domech
30.11.2016

1,35 mld.

IROP

0,3 – 90 mil.

www.dotaceeu.cz

PO 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Obl. podp. 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního dědictví

výzva do

alokace

na projekt

míra podpory

- 13. Revitalizace vybraných památek
31.3.2016

3 mld. min.

IROP

5-246 mil.

www.dotaceeu.cz

90-95%

PO 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Obl. podp. 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

výzva do

alokace

na projekt

míra podpory

- 10. Kybernetická bezpečnost
30.6.201

1,4 mld. min.

IROP

3-300 mil.

www.dotaceeu.cz

90%

Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání (OPVVV)

PO 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Spec. cíl 1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

výzva do
alokace
na projekt
- 13. Výzkumné infrastruktury
-

míra podpory

Cílem výzvy je komplementárně podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a
výzkumné aktivity velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace
uvedených v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum,
experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022

2. 6. 2016

4 mld.

OP VVV

max. 700 mil.

95 %

www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

PO 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Spec. cíl 1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho
výsledků

výzva do
alokace
- 19. Excelentní výzkum
-

na projekt

míra podpory

cílem výzvy je podpořit problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního
charakteru, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení
mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a
praktických dopadů.

10.6. 2016

6 mld.

OP VVV

100–1350 mil.

dle příjemce

www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

PO 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Spec. cíl 1.3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací
účely

výzva do
alokace
na projekt
míra podpory
- 17. Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely –
budování či modernizace
-

cílem výzvy je je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních
programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii zapojené
vysoké školy, z důvodů zatraktivnění zázemí pro VaV ve výuce a následně podpory
lidských zdrojů a zlepšení podmínek vzdělávání spojené s výzkumem

1. 9. 2016

3,5 mld.

OP VVV

2 mil. – 1,2 mld.

dle typu VŠ

www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
SC. 2.1.1– Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce
SC 2.1.2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných
skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů
SC 2.1.4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých
škol

výzva do
alokace
na projekt
- 15. ESF výzva pro vysoké školy
-

míra podpory

Výzva je určena pro vysoké školy, které na základě specifického zaměření svých
strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich
relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností
studentů; zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky
znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení
studijní neúspěšnosti studentů; vytvoření transparentního a jasně vymezeného
systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké
školyí

30. 8. 2016

3,5 mld.

OP VVV

1,5– 250 mil.

dle typu VŠ

www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

PO 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Spec. cíl 2.2.1 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách
za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu
znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

výzva do
alokace
na projekt
- 16. ERDF výzva pro vysoké školy
-

míra podpory

účelem výzvy je doplňková investiční podpora intervencí ESF realizovaných v rámci
SC 1, 2 a 4 v PO 2 OP VVV, případně podpora a návaznost na projekty financované z
minulého programového období

31. 8. 2016

10 mld.

OP VVV

1,5 mil. – 1,2 mld.

dle typu VŠ

www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

PO 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Spec. cíl 2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a
vývoje

výzva do

alokace

na projekt

míra podpory

- 18. Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
-

cílem výzvy je umožnit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím
rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů, a to ve vazbě na strategii VŠ a
priority RIS3 strategie

2. 9. 2016

550 mil.

OP VVV

1,5 - 15 mil.

dle typu VŠ

www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání
Obl. podp. 3.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení
kvality ve vzdělávání

výzva do

alokace

na projekt

míra podpory

- 5. Místní akční plány rozvoje vzdělávání
-

cílem výzvy je podpora společného plánování nebo sdílení aktivit v území

1.5., 1.8., 30.12. 2016

630 mil.

OP VVV

0,5 - 6 mil.

95%

www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

PO I. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Obl. podp. 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech

výzva do

alokace

na projekt

míra podpory

- 27. Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a
mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně
rozvinuté regiony)
31.12.2016

130 mil.

2 – 10 mil.

OPZ

www.esfcr.cz

95%

PO III. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Obl. podp. 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

výzva do

alokace

na projekt

míra podpory

18. Projekty veřejné správy zaměřené na inovace
v tematických oblastech OPZ
31.12.2016

300 mil.

1 – 50 mil.

95%

24. Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na
trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce
30.6.2016

200 mil.

0,5-10 mil. Kč

OPZ

www.esfcr.cz

95%

PO 14 Efektivní veřejná zpráva
Obl. podp. 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti
veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní
úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

- 33. Výzva pro územní samosprávné celky
4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě;
4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu prostřednictvím
zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků,
výzva do

alokace

na projekt

29.4.2016

488 mil.

2 – 30 mil.

OPZ

www.esfcr.cz

míra podpory
95%

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

PO 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Obl. podp. 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

výzva do
- 34. výzva

alokace

na projekt

31.5.2016

1,3 mld.

min. 200 mil.

míra podpory
85%

• Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a
přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů;
• Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití
namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků;
• Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl
sloužící povodňové ochraně;

OPŽP

www.opzp.cz

PO 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Obl. podp. 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

výzva do
- 35. výzva

alokace

na projekt

31.5.2016

350 mil.

min. 200 mil.

-

míra podpory
85%

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových
opatření;
Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných
systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

OPŽP

www.opzp.cz

PO 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Obl. podp. 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů

výzva do
- 17. výzva

alokace

14.10.2016

200 mil. Kč

-

na projekt

míra podpory
85%

výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší;
realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména
monitorovací technika, laboratoře);
realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro
sledování kvality ovzduší ;

OPŽP

www.opzp.cz

PO 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Obl. podp. 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů

výzva do
- 18. výzva

alokace

14.10.2016

60 mil.

na projekt

míra podpory
85%

Typy podporovaných projektů a aktivit:
- vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro
tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických
látek a prevenci závažných chemických havárií;
- vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik infrastruktura;
- rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmysl. znečištění;

OPŽP

www.opzp.cz

PO 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Obl. podp. 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů

výzva do
- 19. výzva

alokace

na projekt

15.4.2016

3 ml. mil.

max. 50 mil.€

míra podpory
60%

Typy podporovaných projektů a aktivit:
Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov

OPŽP

www.opzp.cz

PO 5. Energetické úspory
Obl. podp. 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu
nových veřejných budov

výzva do
- 20. výzva

alokace

14.10.2016

200 mil.

na projekt

míra podpory
60%

Typy podporovaných projektů a aktivit
• vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě
výstavby nových budov.

OPŽP

www.opzp.cz

Děkuji za pozornost
• www.dotaceeu.cz
• www.rskjmk.cz
• Email: rsk@kr-jihomoravsky.cz

