Výzvy 2016
Program podpory
Podporované aktivity

Příjemci

Výše dotace

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy (měsíc/rok)

Program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům, k realizaci inovativních
projektů začínajících podnikatelů. Uvěry je možné použít na financování:
až 60 %, min. 0,5 mil.
Inovační strat-up podniky
1/2015 - 12/2016
nákupu hmotného a nehmotného majetku a na pokrytí provozních
Kč, max. 15 mil. Kč
nákladů.
Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích.
Podporována bude výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních
malý podnik 60 %
elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí
střední podnik 50 %
tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené
OP PIK Obnovitelné
Podnikatelské subjekty - malé, střední a velké
1/2016 (registrace);
velký podnik 40 %
kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za
zdroje energie
podniky
7/2016 (plné žádosti)
min. 1 mil. Kč, max.
účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným
100 mil. Kč
vysoce efektivním způsobem. Dále bude podporována výstavba a
rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z
biomasy a vyvedení tepla.
Podpora biodiverzity; obnova krajinných struktur: výsadby zeleně v krajině
a ochrana půdy, příprava a relizace prvků územních systémů ekologické
Kraje, obce, svazky obcí, veřejné výzkumné
stabiliy, výsadba a obnova remízů, alejí, větrolamů atd., břehové porosty a
OPŽP Zlepšování stavu
instituce, vysoké školy a školská zařízení,
historické krajinné struktury; optimalizace vodního režimu krajiny:
až 90 %
2/2016
přírody a krajiny
příspěvkové organizace, nestátní neziskové
výstavba poldrů, budování a obnova retenčních a akumulačních prostor,
organizace, podnikatelské subjekty
opatření proti vodní a větrné erozi, založení nebo obnova mezí; Prevence
sesuvů a skalních zřícení
Program INOSTART

OPZ Zvýšení odborné
Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli,
úrovně znalostí,
zaměřené na odborné i klíčové kompetence (IT, jazyky, soft skills, odborné Podnikatelské subjekty - zaměstnavatelé
dovedností a komptencí
vzdělávání, apod.)
pracovníků

PRV Zahájení činnosti
mladých zemědělců

Zemědělský podnikatel, který splňuje definici
Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke stimulaci zahájení
mikro nebo malého podniku, FO, která
aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích
dosáhla 18 let a zároveň nedosáhla 40 let a
prostřednictvím podpory investic nezbytných pro realizaci podnikatelského
dosáhla minimální zemědělské kvalifikace
plánu
nebo zahajuje činnost poprvé

až 100 %

3/2016

až 70 %

5/2016

Podpora strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování surovin v
PRV Technické vybavení
malých dřevozpracujících provozovnách. Zejména strojní vybavení pilnic a
dřevozpracujících
stroje a technologie sloužící k sušení, páření a impregnování masivního
provozoven
dřeva.

FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo
souvisejícím odvětví, které splňují definici
mikro nebo malého podniku (dřevozpracující,
truhlářství…)

až 60 %

5/2016

Podporována je výstavba, rekonstrukce, nákup technologií, zařízení a
PRV Investice do
vybavení provozoven ve zpracovatelském průmyslu, ve stavebnictví,
nezemědělských činností
maloobchodě, IT, autoopravny…

zemědělský podnikatel (FO, PO),
nezemědělský podnik do 10 zaměstnanců (FO,
PO)

až 60 %

5/2016

Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová
výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších
budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné
zemědělský podnikatel (FO, PO)
zázemí). Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady
na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup
zařízení, vybavení, hardware, software)

max. 45 %

5/2016

Výstavba bioplynových stanic, pořízení strojů a dalších zařízení v oblasti
biopaliv

max. 65 %

5/2016

max. 65 %

5/2016

až 60 %

10/2016

až 60 %

10/2016

50%

10/2016

PRV Podpora
agroturistiky

PRV Investice na
podporu energie z
obnovitelných zdrojů

zemědělský podnikatel (FO, PO)

Opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce
stezek do šíře 2 metrů, výstavba naučných prvků), opatření k usměrňování zemědělský podnikatel (FO, PO), obce
návštěvnosti území, opatření k údržbě lesního prostředí, opatření
k zajištění bezpečnosti návštěvníků (lávky, zábradlí, mostky)
Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke
zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde
PRV Lesnická
FO nebo PO, obce a jejich svazky, střední
realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její
infrastruktura
školy, školní statky hospodařící v lesích,
rekonstrukcí. Zohledněn bude rozvněž vliv cestní sítě na odtokové poměry
či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.
Investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou
hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při
PRV Technika a
hospodaření v lesích; techniky a technologogií určených pro výchovu
FO nebo PO, obce a jejich svazky, střední
technologie pro lesní
lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu školy, školní statky hospodařící v lesích,
hospodářství
lesních dřevin. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních
hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov.
Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních
nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení
PRV Investice do
účinnosti využívání, např. ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací
Zemědělský podnikatel bez ohledu na velikost
zemědělských podniků kapacity, investice do nostných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro
zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů, kotelny na biomasu,
teplárny
PRV Neproduktivní
investice v lesích

Vlastníci bytových domů a společenství
vlastníků bytových jednotek - budovy se
čtyřmi a více byty
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, podpora Vlastníci bytových domů a společenství
IROP Energetické úspory
zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody a podpora šetrných
vlastníků bytových jednotek - budovy se
v bytových domech
ekologických zdrojů
čtyřmi a více byty

IROP Energetické úspory Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo instalace
v bytových domech nových zdrojů tepla

až 85%

12/2016

85%

12/2016

