5. 4. 2017
Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v ČR "Mysli na duši"
Veškeré informace o chystané akci včetně programu a pozvánky naleznete zde.
__________________________________________________________________________________________
_____
4. 4. 2017
3. výzva programu Interreg Europe
Zajímavá nabídka spolupráce v rámci 3. výzvy programu Interreg Europe. Partner projektu je z Polska a samotný
projekt se tematicky zaměřuje na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků v méně rozvinutých
oblastech EU (méně než 75% průměru HDP na hlavu). Více informací o projektu, včetně kontaktů, naleznete zde.
Další nabídka spolupráce v rámci programu Interreg Europe se týká oblasti výzkumu a inovací. Partnerem
projektu je sdružení 11 lázeňských měst ve Francii a jeho účelem je předání osvědčených postupů, praxe a
inovací v oblasti prevence zdraví. Více informací, kontakty a dotazníky naleznete zde.
__________________________________________________________________________________________
_____
30. 3. 2017
MMR připravuje v rámci IROP výzvu č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - Integrované projekty
CLLD
Od 5. 4. 2017 bude možné podávat žádosti o podporu v rámci výzvy č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče
- Integrované projekty CLLD. Ve výzvě bude podporováno zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení
pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické
služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.
Ve výzvě je připraveno 190 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Projekty mohou být
realizovány v území MAS (místních akčních skupin), vymezeném ve schválené strategii CLLD, které si podporu
deinstitucionalizace psychiatrické péče zvolily jako jednu ze svých priorit. Více informací naleznete zde.
__________________________________________________________________________________________
_____
27. 3. 2017
V rámci OP Zaměstnanost byly nově vyhlášeny výzvy č. 058 a č. 066
Specifickými cíli výzvy č. 058 "Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)" je
optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení
organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti
lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Více informací zde.
Specifickým cílem výzvy č. 066 "Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního
typu vzniklých po transformaci" je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Více informací zde.
__________________________________________________________________________________________
_____
16. 3. 2017
Vyhlášení 2. výzvy pro kraje (výzva č. 67) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Dne 16. 3. 2017 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání
finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v
rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby na podzim roku
2017 mohl vyhlásit 2. výzvu pro fyzické osoby. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s
ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, automatický kotel na uhlí a biomasu nebo plynový
kondenzační kotel.
__________________________________________________________________________
10. 3. 2017
OECD LEED fórum v Praze
Registrace na OECD LEED fórum, které bude probíhat 10.-11. 4. 2017 v Praze, je již spuštěna. Zájemci o účast
na tomto mezinárodním fóru se mohou registrovat zde.
__________________________________________________________________________
10. 3. 2017
Dotace nejen pro obce - IROP - administrace projektů ve fázi realizace
Dne 24. 3. 2017 pořádá Centrum pro regionální rozvoj České republiky seminář k tématům: zpracování žádosti o
změnu, zpracování žádosti o platbu, zpracování zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, stavební
rozpočty a soupisy prací v rámci administrace žádosti o změnu a žádosti o platbu, povinnosti při zadávání a
kontrole veřejných zakázek. Seminář se uskuteční v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/2, v sále zastupitelstva Jihočeského kraje, začátek je plánován na 9 hodinu. Více informací o
programu semináře, pozvánce a registraci naleznete zde.
__________________________________________________________________________
1. 3. 2017
Travelcon/Travelfest (Veletrh a konference cestovního ruchu)
Jihočeské fórum cestovního ruchu pořádá od 6. do 8. dubna 2017 v areálu Výstaviště České
Budějovice Jihočeskou konferenci cestovního ruchu Travelcon a Jihočeský veletrh cestovního ruchu Travelfest.
Veškeré informace včetně programu konference jsou k dispozici zde.
___________________________________________________________________________
27. 2. 2017
MMR vyhlásilo výzvu č. 70 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II.
V rámci uvedené výzvy je možné žádat o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu,
specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T. Podpora je zaměřena na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných
úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, s cílem zvýšit konektivitu
k Transevropské dopravní síti či sekundárnímu nebo terciárnímu uzlu. Vybrané silniční úseky tvoří tzv. Prioritní
regionální silniční síť, která představuje 16 % délky celorepublikové sítě silnic II. a III. třídy. Více informací
naleznete zde.
___________________________________________________________________________
24. 2. 2017
Zasedání NSK

6. zasedání Národní stálé konference je plánováno na 22. - 23. 3. 2017 v Praze.
___________________________________________________________________________
24. 2. 2017
Zasedání RSK JK
6. jednání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje proběhne dne 14. 3. 2017. Jednání se bude
konat v budově Krajského úřadu v kruhovém sále zastupitelstva č. 2010 od 9 hodin.
___________________________________________________________________________
24. 2. 2017
Zasedání PS pro cestovní ruch
Další zasedání Pracovní skupiny pro cestovní ruch proběhne 28. 2. 2017 v budově Krajského úřadu v zasedací
místnosti Secese č. 3076 od 13.00h.
___________________________________________________________________________
21. 2. 2017
Národní dotační zdroje
MMR a Svaz měst a obcí ČR vydaly materiál, jehož účelem je pomoci městům a obcím s čerpáním finančních
prostředků ze státního rozpočtu ČR. Publikace má za cíl shrnout národní dotační možnosti pro samosprávy do
jednoho svazku. Celou publikaci v elektronické podobě je možné zhlédnout zde.
___________________________________________________________________________
21. 2. 2017
MMR vyhlásilo výzvu č. 69 – Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD
Výzva je zaměřena na podporu dvou aktivit. Aktivita Technika pro ISZ, která zahrnuje pořízení specializované
techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních
námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a únikem nebezpečných
látek. V aktivitě Stanice IZS lze podpořit stavby, provést stavební úpravy, úpravu vnějších prostor a pořízení
vybavení stanice základní složky IZS atd. Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z EFRR.
Více informací naleznete zde.
___________________________________________________________________________
17. 2. 2017
Inovace – Investiční projekt

Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného
nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či
inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Mohou ji čerpat podniky všech velikostí,
program Inovace mezi ně rozdělí 10,8 mld. Kč.
Více informací naleznete zde.
___________________________________________________________________________
__

17. 2. 2017
MMR vyhlásilo výzvu č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení
Integrované projekty CLLD k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, SC
4.1.
Výzva se zaměřuje na aktivitu v oblasti infrastruktury pro předškolní a školní vzdělávání - stavby a stavební práce
spojené s výstavbou/úpravou infrastruktury vč. inženýrských sítí, nákup budov, pořízení vybavení, pořízení
kompenzačních pomůcek, zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích, budování bezbariérovosti škol. Podporovanou aktivitou bude také infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání.
Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na
území MAS, které si podporu infrastruktury pro vzdělávání zvolily jako jednu ze svých priorit.
Více informací nalezne zde.
_____________________________________________________________________________
17. 2. 2017
MPSV vyhlásilo výzvu č. 52 - Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva
Investiční prioritou výzvy je aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti. Specifickým cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální
ekonomiky.
Více informací naleznete zde.
_____________________________________________________________________________
17. 2. 2017
Dne 14. 2. 2017 byla ukončena výzva do IROP, SC 2.4, pro ZŠ
Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo dne 14. února ve 14 hod. příjem žádostí ve výzvách Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů infrastruktury základních škol. Zájem o projekty
základních škol z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami pětkrát
převyšuje alokovanou částku.
_____________________________________________________________________________
8. 2. 2017
Program Interreg DANUBE
Program Interreg DANUBE připravuje 2. výzvu na předkládání projektů s předpokládaným rozpočtem cca. 60 mil.
EUR, která bude otevřena v dubnu 2017. V návaznosti na tuto informaci chystá Ministerstvo pro místní rozvoj,
jako Národní koordinátor v České republice, Národní infoden pro veřejnost z řad zájemců o účast ve 2. výzvě
programu.
Registrace je aktuálně otevřena do vyčerpání kapacity zasedacího sálu nejpozději do 20. 2. 2017.
Seminář se uskuteční ve středu 22. února 2017 v Akademii veřejného investování, v budově Ministerstva pro
místní rozvoj, Staroměstské náměstí – vchod z Pařížské ulice č. p. 4.
Program i odkaz na on-line registraci jsou zveřejněny zde.
______________________________________________________________________________
1. 2. 2017

Podmínky aktualizace Strategických rámců MAP
Na základě dohody řídicích orgánů OP VVV a IROP došlo ke zpřesnění podmínek aktualizace strategických
rámců MAP. Plnohodnotná aktualizace Strategických rámců místních akčních plánů je umožněna řídícím
orgánem OP VVV po dohodě s řídicím orgánem IROP v intervalu 6 měsíců. V rámci této aktualizace je umožněno
provádět změny v plném rozsahu. Ze strany řídicích orgánů je však důrazně doporučeno, aby nedocházelo k
odstraňováním položek/projektů.
V kratším než 6měsičním intervalu je možné opravovat pouze prokazatelné administrativní chyby, ve
zdůvodněných a prokazatelných pochybení, lze opravit klíčovou kompetenci. Nesmí se jednat o přidávání a
ubírání klíčových kompetencí, resp. přidávání a ubírání projektů.
V obou popsaných případech bude aktualizovaný strategickcý rámec obsahovat popis změn, které budou dále v
textu barevně vyznačeny.
Pro ŘO IROP je klíčové datum 14. 2. 2017, kdy bude ukončen příjem žádostí 46. a 47. výzvy.
_____________________________________________________________________________
23. 1. 2017
Vláda odsouhlasila Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2017-2018
Dokument určuje hlavní priority a aktivity v oblasti regionálního rozvoje a snaží se využívat potenciál krajů v
České republice. Mezi hlavní priority kromě dopravní infrastruktury patří i zvyšování kvality a vybavenost sítě
zdravotnických a sociálních zařízení, škol, i podpora kulturních památek.
Při přípravě materiálu a určení priorit Ministerstvo pro místní rozvoje spolupracovalo s celou řadou aktérů na
regionální úrovni včetně sekretariátů regionálních stálých konferencí.
Další informace a samotný dokument je dostupný zde.
______________________________________________________________________________
9. 1. 2017
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020)
Důležité upozornění: prodloužení termínu výzvy k předkládání žádostí o dotaci NPPCRR - Rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury CR a Marketingové aktivity v CR - Nově do 16. 1. 2017, 16:00 hod.
Veškeré další informace jsou dostupné na stránkách MMR zde.
_______________________________________________________________________________
9. 1. 2017
Seminář pro žadatele a příjemce výzvy č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů
MŠMT pořádá seminář, který určen pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 1,
výzvy č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů.
Cílem semináře bude seznámit účastníky s vykazováním věcné a finanční části realizace projektu, s
dokladováním výstupů a podkladů ke Zprávám o realizaci a Žádostem o platbu a s prací v systému ISKP14+ při
vyplňování Zpráv o realizaci a Žádosti o platbu a postupem při zadávání veřejných zakázek.
Datum konání: 9. 2. 2017
Čas konání: 10 - 16.30 hod. (registrace od 9.30 hod.)
Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

Počet účastníků je omezen na 80 osob. V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 26. 1. 2017.
Přihláška je dostupná zde.
____________________________________________________________________________
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.

