21. 12. 2016
Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2017
V oblasti SC 2.1 a 2.2 dochází v harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám:





- Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálních služeb
- Zrušení plánovaných výzev na rozvoj komunitních center
- Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálního podnikání

Důvodem této aktualizace je značný převis kvalitních projektů ve výzvách v těchto oblastech, které byly ukončeny
v roce 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z výzev v roce 2016, které
splní podmínky hodnocení.
V oblasti SC 2.4 dochází oproti současnému harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám:





- Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání
- Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury základních škol
- Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol

Důvodem těchto změn je značný převis kvalitních projektů z roku 2015 a 2016. Původně plánované prostředky
budou plně využity na podporu projektů z předešlých výzev, které splní podmínky hodnocení. U výzev na
předškolní vzdělávání došlo k navýšení alokace výzvy č. 15 a díky tomuto kroku bude možné realizovat všechny
úspěšné projekty předškolního vzdělávání předložené do výzvy č. 14 a 15.
Další informace o změně harmonogramu výzev IROP na rok 2017 jsou dostupné zde.
____________________________________________________________________________
12. 12. 2016
Evropská komise zhodnotila čerpání evropských fondů
Zástupci čtyř generálních ředitelství Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj a představitelé řídících
orgánů jednotlivých programů hodnotili 7. 12. 2016 končící rok na výročním jednání v Praze. Na programu byla
důležitá témata týkající se stavu čerpání, plnění předběžných podmínek, integrovanému systému řízení rizik,
nebo problematika využívání finančních nástrojů.
"Česká republika má velký objem prostředků připravených ve výzvách, množství podaných projektů. Jedním z
důvodů nižšího čerpání je u některých programů pomalý proces hodnocení projektových žádostí. Národní orgán
pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj proto apeluje na řídicí orgány, aby se věnovaly
plnění navržených opatření a bezodkladně přijímaly případná další opatření, která povedou k intenzivnějšímu
čerpání. Nesmíme se ale soustředit pouze na výsledky čerpání, ale je třeba také věnovat pozornost efektivitě
investic a jejich souladu se stanovenými prioritami a cíli programů a Dohody o partnerství," uvedla k jednání Olga
Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, která vedla
jednání za českou stranu.
Celkem bylo k 31. 10. 2016 vyhlášeno 381 výzev s alokací 421,8 mld. Kč (EU podíl), což představuje více než 65
% z celkového objemu prostředků pro programové období 2014-2020, o které již mohou uchazeči žádat.
Schváleno bylo přes 62,5 tis. projektů za 57,9 mld. Kč (tj. 9,5 % hlavní alokace období).
____________________________________________________________________________________
9. 12. 2016
Mapování OP Zaměstnanosti prioritní oblasti 4 Efektivní veřejná správa
Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost připravili
dotazníkové šetření, které má za cíl identifikovat zájemce o prioritní oblast 4 v rámci OP Zaměstnanost, která je

zaměřena na efektivní veřejnou správu, dále termíny realizací, výši rozpočtů a zájem o možné aktivity k
financování.
Dotazník je určen pro města, obce, kraje a je dostupný zde. Sběr dat bude probíhat do 31. 12. 2016.
__________________________________________________________________________________
5. 12. 2016
Informační den k výzvě Operačního programu URBACT III
Informační den k blížící se výzvě Operačního programu URBACT III pro příklady dobré praxe se uskuteční 12.
12. 2016 od 13:00 v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na příkopě 3, Praha 1.
Cílem bude představení programu a jeho blížící se výzvě pro dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje měst
(včetně následné výzvy pro Sítě přenosu) a představení projektů v rámci tohoto programu, do kterého jsou
zapojena česká města.
Více informací naleznete na webových stránkách www.urbact.eu a www.urbact.cz
_________________________________________________________________________________
23. 11. 2016
Všechny urbánní integrované strategie schváleny!
Všech třináct integrovaných strategií zaměřených na rozvoj městských oblastí bylo schváleno. Sedm
metropolitních oblastí ITI a šest městských aglomerací IPRÚ je tak připraveno pro čerpání evropských dotací.
Největším přínosem nástrojů ITI a IPRÚ je vzhledem k rezervaci finančních prostředků možnost financování
komplexních rozvojových témat z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů. Tím dochází
k efektivnějšímu nakládání s veřejnými prostředky. Města a další žadatelé mohou například propojovat investiční
a neinvestiční projekty v oblasti městské a příměstské dopravy, vzdělávání, sociálního začleňování či podpory
kulturního dědictví. V případě ITI mohou podporu získat také projekty v oblasti vědy a výzkumu, podnikání nebo
životního prostředí. Další výhodou je výraznější a autonomnější role měst, která je podpořená vznikem
integrovaných strategií sestavených na základě partnerského principu v území.
___________________________________________________________________________
23. 11. 2016
100 milionů pro obce a kraje na ekologická auta
Byl zahájen příjem žádostí o dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi
zřízených organizací si rozdělí celkem 100 milionů korun, které jsou pro ně vyhrazeny v Národním programu
Životní prostředí. Žádat mohou o příspěvek na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG. Příjem žádostí
poběží od 10. 11. 2016 do 31. 3. 2017.
Veškeré informace o výzvě jsou dostupné zde.
__________________________________________________________________________
23. 11. 2016
Ukončení příjmu žádostí ve výzvách č. 32 a 33 IROP pro rozvoj infrastruktury středních a vyšších
odborných škol
Ve výzvě č. 32 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol" bylo předloženo celkem 46 projektů v
celkovém finančním objemu 623 mil. Kč. Objem předložených žádostí, které vstoupí do procesu hodnocení, tak
přesáhl alokaci výzvy o 230 mil. Kč (více než 1,5 násobný převis).

Ve výzvě č. 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)" bylo předloženo celkem 253
projektů v celkovém finančním objemu 3,6 mld. Kč (téměř čtyřnásobný převis). Objem žádostí tak přesáhl alokaci
výzvy o téměř 2,7 mld. Kč.
V případě velkého množství kvalitních projektů, které splní podmínky hodnocení, ale budou se nacházet pod
úrovní alokace výzev, bude ŘO IROP uvažovat o jejich dodatečném navýšení, a to na úkor alokace plánovaných
výzev dané aktivity v roce 2017. Výzvy bude možné navýšit celkově až o cca 1,1 mld. Kč.
___________________________________________________________________________
14. 11. 2016
Chytré obce - hospodaření s vodou
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR navazuje na sérii seminářů, na
nichž bylo několik zástupců zejména menších obcí seznámeno s principy efektivního hospodaření s vodou i
možnostmi čerpat dotace na projekty, které hospodaření s vodou zlepšují. Série vzdělávacích seminářů začíná od
14. 11. 2016 v Praze a bude pokračovat v budovách krajských úřadů v Českých Budějovicích (21. 11.), Brně
(22. 11.), Hradci Králové (24. 11.), Plzni (30. 11.) a Ostravě (5. 12.).
Veškeré informace k jednotlivým seminářům a také k jednotlivým výzvám je možné dohledat zde.
________________________________________________________________________
10. 11. 2016
Dotační příležitosti z OP Zaměstnanost
Eurocentrum České Budějovice zve na seminář zaměřený na aktuální výzvy OP Zaměstnanost v programovém
období 2014-2020. Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a
Eurocentra České Budějovice.
Seminář se bude konat dne 28. 11. 2016 od 9:45 do 15:00 na Krajském úřadě Jihočeského kraje, v
Zastupitelském sále na adrese U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.
Seminář bude rozdělen na dva bloky:
Dopolední blok od 9:45 do 12:00 - OP Zaměstnanost pro veřejnou správu (obce a příspěvkové organizace)
Odpolední blok od 12:45 do 15:00 - OP Zaměstnanost pro podnikatele a neziskové organizace
Veškeré bližší informace včetně pozvánek na oba bloky naleznete na stránkách Eurocentra České Budějovice
zde.
______________________________________________________________________________
1. 11. 2016
Národní dotační tituly pro rok 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2017
zaměřených na podporu venkova.
Seminář se koná v Praze dne 9. 11. 2016, 9:30 - 13:00 hod. na adrese Akademie veřejného investování
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. č. 6.
Upozorňujeme, že kapacita je 100 účastníků a registrace probíhá prostřednictvím webových stránek
územní dimenze, kde také naleznete bližší informace vč. programu semináře. Odkaz:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Kalendar-akci/Narodni-dotacni-tituly-pro-rok-2017-PRAHA

____________________________________________________________________________
31. 10. 2016
Aktualizace harmonogramu výzev na roky 2016 a 2017 za IROP
Odkaz: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Aktualizace-Harmonogramu-vyzev-na-roky2016-a-2017
___________________________________________________________________________
26. 10. 2016
Aktualizace dokumentů OP Zaměstnanost (OP Z) a Rozšíření žadatelů u výzvy č. 063
ŘO OP Z upozorňuje, že byly uveřejněny nové verze dokumentů týkající se žádosti o přezkum, identifikace
přímých a nepřímých nákladů a velikosti podniku. Přidány byly i nové formuláře pro prokazování výdajů v rámci
rozpočtu "Přímá podpora". Veškeré informace naleznete zde.
Dále ŘO OP Z upozorňuje, že od 25. 10. 2016 platí aktualizovaný text výzvy č. 063 "Podpora procesu plánování
sociálních služeb na obecní úrovni", ve které došlo k rozšíření oprávněných žadatelů v rámci nestátních
neziskových organizací o nadace a nadační fondy. Odkaz na samotnou výzvu naleznete zde.
____________________________________________________________________________
25. 10. 2016
Mapování rozvojových potřeb v sociální oblasti
11. 10. 2016 jsme Vás v aktualitách informovali o tom, že MMR a Agentura pro sociální začleňování připravily
pro aktéry v území dotazníkové šetření zjišťující rozvojové potřeby v sociální oblasti.
Šetření bylo zaměřeno na obce a neziskové organizace, které byly v Jihočeském kraji osloveny sekretariátem
RSK. Cílem šetření je zmapovat rozvojové potřeby v sociální oblasti, které nejsou prozatím dostatečně finančně
pokryty z evropských nebo národních zdrojů. Dotazník bylo možné vyplnit do 24. 10. 2016.
Výsledky dotazníku budou využity pro následnou diskusi s relevantními poskytovateli dotací, ať už z národních
nebo evropských zdrojů, ohledně možných úprav jejich zaměření, případně zřízení nových dotačních titulů v
souvislosti s přípravou Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018.
V případě uvedení e-mailové adresy obdrží respondenti souhrnné výsledky šetření a budou také informováni o
závěrech diskusí vedených na základě získaných dat.
_____________________________________________________________________________
25. 10. 2016
Metodický výklad k úpravám Rámců pro investice do infrastruktury KAP
Ve schválených Rámcích pro investice do infrastruktury KAP, které již byly schváleny RSK a předány
sekretariátům RSK, jsou umožněny pouze nápravy administrativních pochybení a to formou dodatku k původnímu
Rámci pro investice infrastruktury KAP. Administrativní pochybením se rozumí úprava zaškrtnutí klíčové
kompetence, která není ve shodě s přílohou č. 10 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 32 a 33
Infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol a dále případy, kdy projektový záměr obsahuje jiné klíčové
kompetence, než byly zaškrtnuty v rámci přílohy Rámce pro investice do infrastruktury. Důvod vydání dodatku, tj.
popis důvodů administrativního pochybení musí být součástí dodatku. V rámci dodatku bude jasně vyznačeno, u
kterých škol a v rámci kterého projektu dochází k úpravě. Dodatek bude tudíž obsahovat název školy, IČO a
REDIZO dále název projektu, a to s jasně vyznačenou nápravou oproti Rámci pro investice do infrastruktury.

Není umožněno dodatkem k Rámci pro investice do infrastruktury KAP přidávat investice v dalších školách ani
rozšiřovat původní investiční záměry, které školy či kraje plánovaly a RSK je schválila v Rámci pro investice do
infrastruktury KAP.
Dodatek musí být schválen PS Vzdělávání, případně RSK. Po schválení bude dodatek zaslán MŠMT ČR datovou
schránkou. Dodatek následně po doručení schválí ŘO OP VVV a předá jej ŘO IROP. Dodatky musí být
schváleny a odeslány na MŠMT ČR-ŘO OP VVV nejpozději do 18. 11. 2016.
_______________________________________________________________________________
25. 10. 2016
Aktualizace výzev č. 32, 33, 46 a 47 z oblasti vzdělávání a č. 5 z oblasti zdravotnictví IROP
ŘO IROP oznamuje, že dne 14. 10. 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich
přílohy k následujícím výzvám:
č. 32 Infrastruktura SŠ a VOŠ
č. 33 Infrastruktura SŠ a VOŠ (SVL)
č. 46 Infrastruktura základních škol
č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL)
č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie
Důvodem aktualizace textu výzvy i Specifických pravidel v návaznosti na Dohodu o partnerství je požadavek
Evropské komise k upřesnění postupů pro rozkrývání vlastnické struktury. Další změnou je přidání povinné
přílohy žádosti - č. 12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli. Veškerý výčet změn je uveden v Přehledu změn
ve Specifických pravidel.
____________________________________________________________________________________
21. 10. 2016
Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR pořádá na Krajském úřadě
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice v sále Zastupitelstva kraje odborný seminář
týkající se aktuálně vyhlášených výzev:
7. 11. 2016, 9:30 - 13:00 hod. - podrobnosti naleznete zde
výzva č. 56 IROP: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
výzva č. 57 IROP: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)
___________________________________________________________________________________
17. 10. 2016
Prodloužení výzvy CLLD_16_002
Odbor regionální politiky MMR ČR prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. 12.
2016
V souladu s podmínkami Výzvy pro předkládání žádostí o podporu SCLLD č. 2 (CLLD_16_002) bude
prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+.
Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu SCLLD 31. 10. 2016 je změněn na 31. 12.
2016 ve 12 hod.

Odbor regionální politiky prodlužuje období pro příjem žádostí s ohledem k dosavadnímu průběhu procesu
hodnocení SCLLD. Výzva č. 2 je určena jednak místním akčním skupinám (MAS), které nepodaly žádost v první
výzvě, a také žadatelům, kteří v první výzvě neuspěli a s ohledem k nastavení procesu hodnocení integrovaných
strategií budou žádosti o podporu SCLLD podávat podruhé.
_________________________________________________________________________________
17. 10. 2016
Výroční konference IROP ke snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR
V pátek 7. 10. 2016 proběhla v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech v Praze Výroční konference
IROP ke snižování energetické náročnosti domů v ČR.
Konference byla zaměřena na oblasti energeticky úsporného bydlení s důrazem na aktuální stav vyhlášených
výzev a plánované využití finančního nástroje v IROP. Rovněž byly představeny alternativní dotační možnosti
Nové zelené úsporám a Panelu 2013+. V odborných tématech byla diskutována příprava projektové
dokumentace, aktuální stav architektonických řešení v oblasti energeticky úsporného bydlení a energetického
hodnocení při realizaci tepelně-technických úprav bytových domů.
Veškeré prezentace z Výroční konference jsou k dispozici ke stažení zde: http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyrocni-konference-EUB
__________________________________________________________________________________
17. 10. 2016
Výzva z IROP, která přispěje k zatraktivnění našich památek, muzeí a knihoven
MMR ČR vyhlásilo výzvu na podporu projektů Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v IROP zaměřenou
na posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. K dispozici je 427,5 mil. Kč. Žádosti lze podávat po vyhlášení
výzvy místními akčními skupinami (MAS), nejdříve od 19. 10. 2016.
Vyhlášená výzva je zaměřená na revitalizaci vybraných památek - obnova památek, restaurování části památek a
mobiliářů, odstraňování bariér, zvýšení ochrany památek a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a
depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u
souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického
zázemí. Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (muzea) a zefektivnění ochrany
a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (knihovny).
Výzva spadá pod specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Podrobné informace o výzvě jsou zveřejněny
zde.
_______________________________________________________________________________________
11. 10. 2016
Mapování rozvojových potřeb v sociální oblasti
Ministerstvo pro místní rozvoj a Agentura pro sociální začleňování připravily pro aktéry v území dotazníkové
šetření zjišťující rozvojové potřeby v sociální oblasti.
Šetření je zaměřeno především na obce a neziskové organizace, které budou osloveny také prostřednictvím
regionálních stálých konferencí. Cílem šetření je zmapovat rozvojové potřeby v sociální oblasti, které nejsou
prozatím dostatečně finančně pokryty z evropských nebo národních zdrojů.
Výsledky dotazníku budou využity pro následnou diskusi s relevantními poskytovateli dotací, ať už z národních
nebo evropských zdrojů, ohledně možných úprav jejich zaměření, případně zřízení nových dotačních titulů v
souvislosti s přípravou Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018.

Dotazník je možné vyplnit do 24. 10. 2016. Samotný dotazník je dostupný zde.
__________________________________________________________________________________________
7. 10. 2016
Revize pravidel Operačního programu Zaměstnanost od 1. 10. 2016
ŘO OP Zaměstnanost upozorňuje na revizi pravidel v rámci programu. Ve všech dokumentech je zpracován
přehled změn oproti dosud platné verzi. Největší změnu doznala pravidla pro výběr dodavatele, a to v návaznosti
na skutečnost, že k 1. 10. 2016 nabývá účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016
Sb.). Principy, které tento nový zákon obsahuje byly promítnuty i do pravidel pro zakázky mimo režim zákona.
Zároveň ŘO upozorňuje, že příjemci se musí řídit vždy platnou verzí relevantních pravidel. Více informací
je možné dohledat zde.
Aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek a další informace je možné dohledat na stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj www.portal-vz.cz. Přímý odkaz na aktuální znění zákona.
__________________________________________________________________________________________
30. 9. 2016
Aktualizace ve výzvách IROP č. 46 a č. 47 "Infrastruktura základních škol"
Řídící orgán IROP vydal aktualizovanou verzi textů výzev a Specifických pravidel k výzvám č. 46 "Infrastruktura
základních škol" a č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)"
Aktualizace se týká zejména doplnění povinné přílohy č. 14 "Čestné prohlášení o skutečném majiteli" a dále v
textu výzvy č. 46 bylo upřesněno nastavení území realizace v souladu s nastavením Specifických pravidel výzvy výzva č. 46 je určena pro správní obvody ORP bez sociálně vyloučených lokalit. Další informace k aktualizaci
naleznete zde.
Zároveň byla aktualizovaná také obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP. Informace k této aktualizaci
naleznete zde.
__________________________________________________________________________________________
__
26. 9. 2016
Centrum pro regionální rozvoj ČR ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice pořádá na Krajském úřadě
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice v sále Zastupitelstva kraje seminář, týkající se
aktuálně vyhlášené výzvy:
13. 10. 2016, 9:30 - 13:00
Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.
Další informace k semináři naleznete zde. Potvrdit účast je nutné nejpozději do 10. 10. 2016.
__________________________________________________________________________________________
___
19. 9. 2016
MMR zveřejnilo přehled Národních dotačních titulů na rok 2017. Přehled je uveřejněn na záložce Národní dotační
tituly.
__________________________________________________________________________________________
__

5. 9. 2016
CITYCON 2016
První ročník odborné konference a doprovodné výstavy věnované problematice konceptů Smart City a Smart
Region. Konference je určena představitelům státní správy a samosprávy, dodavatelům technologií,
představitelům univerzit a dalších vzdělávacích institucí a odborné veřejnosti. Více informací naleznete na
oficiálních stránkách konference zde.
__________________________________________________________________________________________
__
2. 9. 2016
Semináře dotačních příležitostí se zaměřením na aktuální výzvy IROP
Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice pořádá na
Krajském úřadě Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice v sále Zastupitelstva kraje
semináře, týkající se aktuálně vyhlášených výzev:
16. 9. 2016, 9:30 - 13:00
výzva č. 37: Energetické úspory v bytových domech II - podrobnosti k semináři naleznete zde.
19. 9. 2016, 8:15 - 12:00
výzva č. 47: Infrastruktura základních škol
výzva č. 48: Infrastruktura základních škol (SVL) - podrobnosti k semináři naleznete zde.
___________________________________________________________________________________
19. 8. 2016
V IROP je pro základní školy připraveno přes 2 miliardy korun
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v
oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliard korun. Peníze půjdou
hlavně na infrastrukturní opatření. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 29. 9. 2016, 14:00 do 14. 2.
2017, 14:00.
Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete zde:
Výzva č. 46 "Infrastruktura základních škol"
Výzva č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)"
_________________________________________________________________________________________
16. 8. 2016
Seminář k výzvám č. 43 a 44 "Sociální podnikání II." a "Sociální podnikání v SVL II."
Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Eurocentrem pořádá dne 5. 9. 2016 na Krajském
úřadě Jihočeského kraje v sále Zastupitelstva kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích seminář
týkající se vyhlášených výzev:
č. 43 Sociální podnikání II.

č. 44 Sociální podnikání v SVL II.
Podrobnosti k semináři naleznete zde.
__________________________________________________________________________________________
_

16. 8. 2016
Vyšlo druhé číslo zpravodaje IROP
V druhém čísle Zpravodaje IROP naleznete informace, které se týkají výzev na podporu e Goverenmentu,
územního rozvoje a další užitečné informace. Kompletní druhé číslo je dostupné zde.
__________________________________________________________________________________________
__
3. 8. 2016
Vymezení rolí mezi MŠMT a NIDV v MAP
MŠMT zveřejnilo pod výzvou č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose OP VVV nové
informace k MAP týkající se vymezení rolí mezi MŠMT a NIDV v oblasti místního akčního plánování. Více
informací naleznete zde.
__________________________________________________________________________________________
__
2. 8. 2016
Podpora sociálního zemědělství - informujte o lokálních iniciativách, které dosud nemají příslušnou
podporu
Zemědělské sociální farmy s projektovými záměry, pro které nejsou v současných dotačních schématech
příslušné finanční podpory, mohou na tato "bílá místa" upozornit Regionální stálé konference při jednotlivých
krajích.
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje bude pro Ministerstvo zemědělství ČR v srpnu
2016 sbírat z území projektové záměry a náměty od místních firem, organizací, institucí. Tyto záměry se
stanou součástí Regionálního akčního plánu, jež bude základem pro tvorbu Akčního plánu Strategie
regionálního rozvoje na roky 2017-18.
Cílem sběru projektových záměrů a námětů je nejen získat přehled o absorpční kapacitě v jednotlivých krajích, ale
též o tzv. „bílých místech“, tedy aktivitách, které svým charakterem naplňují cíle Strategie regionálního rozvoje, ale
nejsou pokryty žádnými dotačními tituly ani z evropských fondů, ani z národních dotačních titulů. Pokud se z území
sejde více námětů z jedné oblasti, které nejsou ovšem zatím financovatelné, bude tato skutečnost vést k iniciování
národních dotačních titulů u příslušného ministerstva.
Stručný popis projektových záměrů včetně celkových předpokládaných nákladů posílejte na: rsk@krajjihocesky.cz nejlépe do 29. 8. 2016.
Více zde: http://www.socialni-zemedelstvi.cz/novinky/akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-dejte-vedet-olokalnich-iniciativach-ktere-dosud-nemaji-prislusnou-podporu.html

__________________________________________________________________________________________
_

29. 7. 2016
Seminář k výzvám č. 38 a 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center (v SVL)"
Centrum pro regionální rozvoj ČR ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice pořádá dne 18. 8. 2016 na
Krajském úřadě Jihočeského kraje v sále Zastupitelstva kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
seminář týkající se aktuálně vyhlášených výzev:
18. 8. 2016, 9:00 - 13 hod. - podrobnosti naleznete zde
č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center (SC 2.1)
č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center SVL (SC 2.1)

Další semináře jsou ze strany CRR ve spolupráci s Eurocentrem plánované na 5. 9. 2016 (Sociální podnikání II) a
16. 9. 2016 (Infrastruktura základních škol). Bližší informace budou na těchto stránkách uvedeny po zveřejnění ze
strany CRR.
__________________________________________________________________________________________
_
25. 7. 2016
Aktualizace výzev ve specifickém cíli 1.2,1.3 a 3.2 v rámci IROP
Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje žadatele, že byly provedeny aktualizace specifických pravidel pro
žadatele a příjemce (včetně příloh) a textů výzev č. 4 "Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání", č. 10
"Kybernetická bezpečnost", č. 20 "Nízkoemisní a bezemisní vozidla" (bez aktualizace textu výzvy) a č. 27
"Vzdělávací a výcviková střediska IZS". Veškeré podrobnosti a informace o této aktualizaci je možné dohledat
zde.
_________________________________________________________________________________________
22. 7. 2016
Výzva na kulturní dědictví v IPRÚ
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání projektů, které spadají do Integrovaných plánů
rozvoje území (IPRÚ). Týká se zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Pro
výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu je připraveno více než 500 milionů korun z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Integrované plány rozvoje území jsou jedním ze tří integrovaných nástrojů, které v programovém období 20142020 slouží k soustředěné podpoře rozvoje vybraného území. Integrované plány rozvoje území (dále jen „IPRÚ“)
představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v Českých
Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním
zázemí těchto měst.
Podrobnosti k výzvě naleznete na:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-41-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-arozvoje-kultur
__________________________________________________________________________________________
_
15. 7. 2016

Využití Regionálních akčních plánů při evaluaci IROP
Regionální akční plány byly použity jako jeden z podkladů pro analýzu absorpční kapacity IROP v roce 2016,
která bude sloužit jako podklad řídicímu orgánu pro plánování výzev v období Q32016-Q12017.
V kombinaci s interními zdroji řídicího orgánu a datovými soubory získanými od žadatelů byly regionální akční plány
v analýze použity k mapování absorpční kapacity a odhadu náběhů čerpání v následujících tematických oblastech:
rekonstrukce silnic II. a III. třídy, rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví a v oblasti
rozvoje kulturního dědictví ČR.
__________________________________________________________________________________________
_
30. 6. 2016
Výzva na šablony pro základní a mateřské školy byla vyhlášena 23. června 2016
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou
výzvu pro mateřské a základní školy, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného
vykazování.
Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i
sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně
sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči
dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské
kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem.
Bližší informace a důležité kontakty naleznete na internetových stránkách
MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.
__________________________________________________________________________________________
____
24. 6. 2016
Seminář pro žadatele k výzvě č. 043 v rámci OP Z - Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Cílem výzvy č. 043 "Podnikové vzdělávání zaměstnanců" je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a
kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu
starších pracovníků.
Více informací k této výzvě je možné dohledat zde.
Seminář se bude konat dne 19. července 2016 do 10:00 - 16:30 hod. v sídle Krajského úřadu Jihočeského
kraje, sál zastupitelstva kraje č. 2010, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.
Svou účast včetně počtu osob prosím potvrďte na e-mailové adrese rsk@kraj-jihocesky.cz
Dle požadavku MPSV bude seminář realizován pouze v případě dostatečné účasti (min. 50 účastníků). (Aktuálně
přihlášených k 14. 7. 2016: 53 osob)
__________________________________________________________________________________________
____
21. 6. 2016
5. jednání RSK JK je plánováno na 19. 9. 2016 od 13 hodin v Kruhovém sále zastupitelstva JK.

3. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskuteční 9. 9. 2016 od 9 hodin také v Kruhovém sále zastupitelstva
JK.
__________________________________________________________________________________________
____
21. 6. 2016
MMR vyhlašuje další výzvu IROP. Přes dvě miliardy korun půjde na podporu stanic základních složek IZS.
Žádosti lze podávat od 1. 7. 2016.
Pro žadatele je připraveno přibližně 1,78 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní
spolufinancování činí max. 314 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt 1 mil. Kč a
maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 mil. Kč. Žadatelé mohou žádosti podávat od
1. 7. 2016 do 31. 12. 2017.
Více informací k vyhlášené výzvě naleznete zde.
Seminář k této výzvě se bude konat dne 14. 7. 2016 (9:30 - 13:00) na Krajském úřadě Jihočeského kraje,
Zastupitelský sál, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Potvrdit účast na tento seminář je možné
nejpozději do 10. 7. 2016 na e-mail Eurocentrum.CB@euroskop.cz. Další informace k tomuto semináři je možné
dohledat zde.
__________________________________________________________________________________________
____
15. 6. 2016
Uzavření 31. Výzvy IROP "Zvýšení kvality návazné péče"
MMR oznamuje, že vzhledem ke zvýšenému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro 31. výzvu
IROP "Zvýšení kvality návazné péče" ukončuje příjem žádostí o podporu na pořízení a modernizace přístrojového
vybavení, zdravotnických prostředků a technologií k 18. 7. 2016.
S ukončením příjmu žádostí o podporu bude současně navýšena stávající alokace 31. výzvy o 1 200 000 000 na
4 260 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
__________________________________________________________________________________________
________
13. 6. 2016
Centrum pro regionální rozvoj ČR ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice pořádá na Krajském úřadě
Jihočeského kraje v sále Zastupitelstva kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice semináře týkající se
aktuálně vyhlášených výzev:
17. 6. 2016, 9:30 - 13:00 hod. - podrobnosti k semináři naleznete zde
Výzva č. 32 Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SC 2.4)
Výzva č. 33 Infrastruktura středních a vyšších odborných škol v sociálně vyloučených lokalitách (SC 2.4)
27. 6. 2016, 9:30 - 13:00 hod. - podrobnosti k semináři naleznete zde
Výzva č. 34 Sociální bydlení (SC 2.1)
Výzva č. 35 Sociální bydlení v SVL (SC 2.1)
__________________________________________________________________________________________
_______

20. 5. 2016
Dne 9. 9. 2016 se uskuteční 3. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání v budově Krajského úřadu, U Zimního
stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích. Jednání se bude konat v sále Zastuputelstva JK č. 2010 od 9:00 hodin.
__________________________________________________________________________________________
______
20. 5. 2016
Nejbližší jednání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje se koná 13. 6. 2016, další jednání je
plánováno na 19. 9. 2016.
__________________________________________________________________________________________
______
16. 5. 2016
Příjem žádostí o podporu v 19. výzvě IROP bude ukončen ke dni 13. 6. 2016, 14 hod.

