Výzvy 2015
Program podpory
Výše dotace

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy (měsíc/rok)

Kraje, obce, svazky obcí, veřejné výzkumné
instituce, vysoké školy a školská zařízení,
příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, FO podnikající

až 85%

14.8.2015 13.11.2015

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

Kraje, obce, svazky obcí, veřejné výzkumné
instituce, vysoké školy a školská zařízení,
příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, FO podnikající

až 85%

14.8.2015 13.11.2015

OPŽP Snížení emisí
stacionárních zdrojů

Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních
zdrojů znečištění; pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí
znečišťujících látek (filtry, odlučovače); vodní clony, skrápění, odprašovací
nebo mlžící zařízení, čistící vozy (pouze pokročilé technologie s vysokou
účinností odstraňování prachových částic.

Kraje, obce, svazky obcí, veřejné výzkumné
instituce, vysoké školy a školská zařízení,
příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, FO podnikající

až 85%

14.8.2015 13.11.2015

OPŽP Zkvalitnění
nakládání s odpady a
odstraňování starých
ekologických zátěží

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a
sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů,
nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury);
budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské
půdě, zařízení pro tepelné zpracování odpadů; výstavba bioplynových
stanic pro zpracování bioodpadů.

Kraje, obce, svazky obcí, veřejné výzkumné
instituce, vysoké školy a školská zařízení,
příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, podnikatelské subjekty

až 85%

14.8.2015 13.11.2015

Kraje, obce, svazky obcí, veřejné výzkumné
instituce, vysoké školy a školská zařízení,
příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, podnikatelské subjekty

až 85%

14.8.2015 14.10.2015

FO nebo PO, obce a jejich svazky, střední
školy, školní statky hospodařící v lesích,

80%

29.9.2015 12.10.2015

FO nebo PO, obce a jejich svazky, střední
školy, školní statky hospodařící v lesích,

50%

29.9.2015 12.10.2015

až 100 %

9/2015

Podporované aktivity

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl
sloužící povodňové ochraně, hospodaření se srážkovými vodami v
OPŽP Zjištění povodňové
intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění
ochrany intravilánu
kanalizací do toků, zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt
vodních toků a přilehlých niv.
OPŽP Podpoření
preventivních
protipovodňových
opatření

Podpora biodiverzity; obnova krajinných struktur: výsadby zeleně v krajině
a ochrana půdy, příprava a relizace prvků územních systémů ekologické
stabiliy, výsadba a obnova remízů, alejí, větrolamů atd., břehové porosty a
OPŽP Zlepšování stavu
historické krajinné struktury; optimalizace vodního režimu krajiny:
přírody a krajiny
výstavba poldrů, budování a obnova retenčních a akumulačních prostor,
opatření proti vodní a větrné erozi, založení nebo obnova mezí; Prevence
sesuvů a skalních zřícení
Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke
zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde
PRV Lesnická
realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její
infrastruktura
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
technologie pro lesní
lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu
hospodářství
lesních dřevin. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních
hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov.
OPZ Zvýšení
zaměstnanosti
podpořených osob,
zejména starších,
mladších,
nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných

Příjemci

Zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti a
programy, rekvalifikace, rozvoje základních kompetencí, podpora vytváření Obce a svazky obcí, poradenské a vzdělávací
nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněna pracovní místa,
instituce, NNO
podpora felxibilních forem zaměstnání a odměňování, motivační aktivity.

IROP Podpora pořizování
a uplatňování
Územní plány, územní studie, regulační plány
dokumentů územního
rozvoje

Obce

85%

14.9.2015 -31.3.2017

IROP Zvýšení kvality a
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora mateřských
dostupnosti
škol, jeslí, dětských skupin a předškolního vzdělávání pro děti do 6 let,
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní zejména v sociálně vyloučených lokalitách
učení

Obce, kraje, školy a školská zařízení v oblasti
předškolného vzdělávání, zařízení péče o děti
do 3 let, nestátní neziskové organizace

85%

11/2015

85%

10/2015

60%

15.10.2015 - 5.1.2016

Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy
SFDI Zvýšení bezpečnosti a jejího zpřístupňování osobám se sníženou schopností pohybu a
Obce a kraje
dopravy
orientace, ke zklidnění dopravy: autobusové zálivy, chodníky, přechody pro
chodce, osvětlení přechodů pro chodce…
OPŽP Snížení
energetické náročnosti
Zateplení veřejných budov (školy, školky, obecní úřady, tělocvičny,
veřejných budov a
sportovní haly, domovů pro seniory…)
zvýšení využití
obnovitelných zdrojů
energie

Kraje, obce, svazky obcí, veřejné výzkumné
instituce, vysoké školy a školská zařízení,
příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, církve

SFDI Cyklistické stezky Výstavba a údržba cyklistických stezek.

Obce a kraje

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

85%

10/2015

85%

11/2015

Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky
zajištění připravenosti základních složek IZS: pořízení vybavení pro
odstraňování důlsledků nadprůměrných sněhových srážek, pro výkon
IROP Technika pro IZS
činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, pro výkon činností
spojených s extrémním suchem, v souvislosti s haváriemi spojenými s
únikem nebezpečných látek

HZS krajů, záchranný útvar HZS ČR, obce,
které zřizují jednotky požární ochrany,
jednotky sobru dobrovolných hasičků
kategorie II a III

85%

12/2015

IROP Podpora veřejné
Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy
dopravy

Obce, kraje, svazky obcí, provozovatelé dráhy
nebo drážní dopravy

85%

12/2015

Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy,
Podpora obnovy a
školky, kulturní zařízení, …), úprava veřejných prostranství, obnova a
rozvoje venkova MMR zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce nebo budování zařízení pro
volnočasové aktivty (hřiště, cyklostezky, …), podpora spolupráce obcí

Obce do 3000 obyvatel nebo svazky obcí

70 %, min. 50 tis. Kč,
max. 400 tis. Kč

12/2015

