Přehled plánovaných výzev na rok 2013
Termín

Program

Výzva

31.1. – 30.6.2013

Fond Vysočiny

Drobné vodohospodářské ekologické akce

2.4. – 30.5.2013

Fond Vysočiny

Rozvoj podnikatelů 2013

1.2. – 19.4.2013

Fond Vysočiny

Informační a komunikační technologie 2013

1.2. – 26.4.2013

Fond Vysočiny

Bezpečná silnice 2013

12.2. – 30.6.2013

OPVK

Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání na středních a základních školách

2.4. – 31.5.2013

OPŽP

Obnova krajinných struktur

Výsadba zeleně v krajině a ochrana půdy, zakládání krajinných
prvků (výsadba remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů…),
břehových porostů a obnova historických krajinných struktur

FO a PO do 10
zaměstnanců
obce, svazky
obcí, malé
podniky
Města a obce
kraje Vysočina
Obce, školy, NO,
NNO
Obce, města,
příspěvkové
organizace, OS

1.1. – 31.12.2013

MZ ČR

Program 129 253 = Výstavba a technické
zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací

Výstavba a rekonstrukce vodovodů, ČOV, kanalizační sběrače
a sítě, dostavba kanalizačních systémů

Obce do 1 000
obyvatel

15.3. – 31.5.2013

OPLZZ

Rovné příležitosti žen a může na trhu práce a
slaďování pracovního a rodinného života

Vytvoření zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec
školského zákona

MSP, velké
podniky, NNO,
školy

Duben 2013

OPŽP

1.1. – 31.12.2013

IOP

Zkvalitnění nakládání s opady a odstranění
starých ekologických zátěží
Územní plány obcí

25.3. -27.5.2013

OPLZZ

Další profesní vzdělávání EDUCA IV

1.1. – 30.6.2013

ROP JV

Silnice II. a III. třídy

duben 2013

ZÚ

Energetické úspory při rekonstrukcích a
novostavbách

květen 2013
duben 2013
duben 2013
červen 2013

OPLZZ
OPŽP
OPŽP
OPPI

Zvyšování adaptability zaměstnanců
Rybníky
Realizace úspor energie
Školicí střediska

Duben 2013

OPŽP

Zlepšování kvality ovzduší

1.4. – 30.6.2013

ROP JV

Rozvoj služeb v cestovním ruchu

5.6. – 11.6.2013

PRV

19. kolo výzev

Říjen 2013

ZÚ

Energetické úspory

Informace
Výstavba, rekonstrukci či intenzifikace ČOV nebo zajištění
přiměřeného čištění odpadních vod, stokové systémy
Stavba, pořízení strojů a zařízení, HW, SW, nové i použité
zařízení
Webové stránky, bezpečnost a archivace dat, sítě, virtualizace,
vzdělávání v oblasti ICT
Osvětlení přechodů pro chodce, dynamické zpomalovací
systémy
Učebny, pomůcky, vybavení

Sběrné dvory, systému odděleného sběru, dovybavení
kompostáren
Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí
Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované
zaměstnavateli
Opravy, rekonstrukce, modernizace, projektování silnic
Snížení potřeby tepla a vytápění rodinných a bytových domů
Vzdělávání ve firmách
Odbahnění, rekonstrukce, revitalizace rybníků
Zateplení veřejných budov
Vybudování školicích středisek
Nízkoemisní spalovací zdroje, výstavba centrálního zdroje
tepla, rozvody tepla, omezování prašnosti, výsadba izolační
zeleně, pořízení strojů pro úklid zpevněných cest či silnicí
Tvorba a propagace specifických turistických produktů
významně přesahující region
Využívání poradenských služeb
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora funkcí lesů
Realizace místní rozvojové strategie
Realizace projektů spolupráce
Energetické úspory veřejných budov

Žadatel
obce Vysočina

Města, obce
obce
Malé, střední a
velké podniky
obce JV
domácnosti,
vlastníci
bytových domů
FO a PO
obce
obce
MSP
obce, MSP
obce, MSP
FO, PO,
zemědělští
podnikatelé,
MAS
obce

