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Začíná příprava struktury 
programů 

„Zatím neobsahuje tento návrh prioritní osy pro-

gramu ani samotné návrhy struktury programu. 

Tyto programy budou rozpracovány řídícími orgá-

ny v souladu s příslušnými nařízeními Evropské 

unie,“ poznamenal premiér. Intenzivní příprava na 

přesné struktuře operačních programů může nyní 

podle ministra Kamila Jankovského začít. 

Materiál obsahuje východiska a zkušenosti z mi-

nulého programového období 2004–2006 a sou-

časného období 2007–2013. Rozpracovává vlá-

dou projednané národní rozvojové priority. Minis-

terstvo pro místní rozvoj vycházelo z návrhů naří-

zení Evropské unie, ze shrnutí makroekonomic-

kých souvislostí v ČR, stěžejních analytických 

zjištění, využilo rovněž podklady od dalších resor-

tů, krajů, zástupců měst a obcí a dalších partnerů. 

 

 

 

ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH DOTACÍ SE ZJEDNODUŠÍ 
3. 12. 2012 | Zdroj: Úřad vlády ČR 

 

„V tuto chvíli stojíme před situací, kdy čerpání z 

operačních programů bude jednodušší, protože 

jich bude méně,“ upřesnil ministr pro místní rozvoj 

Kamil Jankovský, který návrh předkládal. „Je 

dobře, že se snižuje počet operačních programů,“ 

uvedl po jednání vlády premiér Petr Nečas. 

Podle ministra Jankovského musí být kladen dů-

raz na důsledné definování priorit. „Součástí cíle 

Evropské komise je tematická koncentrace,“ zmí-

nil jednu z podmínek. V následujícím období proto 

podle něj nebude možné celou škálu potřeb Čes-

ké republiky uspokojit. „Proto se soustředíme na 

infrastrukturu, inovace a instituce a ještě k tomu 

přidáváme jednu, což souvisí s regiony, tzn. inklu-

ze, sociální začlenění,“ uvedl ministr. „Minulý tý-

den jsme prezentovali na základě pozice EK pra-

covní verzi, jak jsme pokročili, EK to velice oceni-

la,“ podotkl ministr. 

 

    Vláda se shodla na efektivnější variantě čerpání evropských 
peněz. Vymezila osm operačních programů pro roky 2014 až 2020. 
Zahrnují mimo jiné program pro Prahu či technickou pomoc, ale 
také integrovaný program sjednocující dosavadní regionální pro-
gramy. Dosud má ČR celkem 17 operačních programů pro čerpání 
z evropských fondů. 
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje v rámci 

programu Podpora bydlení výzvu k překládání žádostí o 

poskytnutí dotací v roce 2013 pro podprogramy: 

a) podprogram 117 512 „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013“, 

b) podprogram 117 513 „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 

2013“, 

c) podprogram 117 514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013“, 

d) podprogram 117 515 „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 

2013“. 

Žádosti je možné předkládat od 17. 12. 2012 do 15. 2. 2013 do 16:00 hodin. 

Alokace výzvy není zveřejněna. V případě nedostatku finančních prostředků má MMR ČR právo výzvu 

zrušit. 

 

Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013 

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového 

sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových 

nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč na projekt. Obec musí mít vydaný územní plán a projekt re-

generace panelového sídliště. V rámci jednoho města lze podpořit maximálně dva projekty (dvě lokali-

ty). Vybrané území nesmí být v IPRM v 5.2 IOP. 

 

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2013 

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, 

rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt ná-

sledně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu. Příjemcem i stavebníkem technické 

infrastruktury je obec. Stavební práce musí být zahájeny do konce příslušného roku, kdy byla dotace 

přidělena. Do 5 let od ukončení výstavby technické infrastruktury musí být ukončena následná výstav-

ba bytových jednotek. Zvýhodněny budou projekty, které se realizují v obci nacházející se v regionu se 

soustředěnou podporou státu na roky 2010 – 2013 dle usnesení vlády č. 141 ze dne 22. 2. 2010. Dále 

budou zvýhodněny obce, které měly v rámci povodní 2009 a 2010 zasaženy obytné domy. 

 

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013 

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování 

sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplý-

vajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. 
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Parametrem podprogramu je počet nově vzniklých podporovaných bytových jednotek, a to prostřed-

nictvím pořízení, nové výstavby, popř. nástavby nebo přístavby nebo stavebních úprav. Příjemcem 

dotace je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí), která má sídlo nebo bydliště 

na území: 

a) některého z členských států Evropské unie, 

b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo 

c) Švýcarské konfederace. 

Podlahová plocha podporovaného bytu nesmí překročit 80m
2
. Obec musí souhlasit s výstavbou pod-

porovaných bytů ve své lokalitě. 

Dotační tituly: 

1) Pečovatelský byt 

2) Vstupní byt 

 

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2013 

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí 

snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v ma-

ximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, u 

kterých je provedena výměna olověných rozvodů. Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník 

domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle záko-

na č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nebo vlastník nebo spoluvlastník 

bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek ne-

vzniklo. V domě s domovními olověnými rozvody vody je zjištěno zvýšené množství olova vyšší než 

10 μg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Na opravu je zpracováno technické řešení oprávněnou 

osobou. Dotace se poskytuje na financování prací formou oprav, které mají neinvestiční charakter 

nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby. Žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů 

v celém domě. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována pouze na celý dům. Finanční prostředky z 

dotace státního rozpočtu musí být vyčerpány v roce 2013, akce může být dokončena až v následují-

cím roce. Žádosti s obsahem olova v pitné vodě nad 10 μg/l budou seřazeny dle hodnot olova v pitné 

vodě sestupně. Uspokojeny budou všechny žádosti dle stanoveného pořadí až do výše alokace. 

 

Bližší informace k výzvě a k jednotlivým podprogramům najdete v přiložených dokumentech, jež jsou 

zároveň dostupné na http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-

Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2013. 

 

Informujte se na mailové adrese obchod@cep-rra.cz 

 

  

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2013
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2013
mailto:obchod@cep-rra.cz
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje v rámci Národního 

programu podpory cestovního ruchu (NPPCR) pro rok 2013, 

podprogramu Cestování dostupné všem, 1. kolo výzvy pro 

předkládání žádostí o dotace. 

Žádosti je možné předkládat do 15. 2. 2013 do 

16:00. 

Výše dotace tvoří max. 50% z celkových způsobi-

lých výdajů projektu a musí být vyčerpána do 

konce roku 2013. 

Finanční rozsah celkových výdajů akce 

Minimální výše celkových výdajů je 250.000 Kč.  

Maximální výše celkových výdajů je 5.000.000 

Kč. 

Doba realizace podporovaných akcí je omezena. 

Spolufinancované akce musí být dokončeny nej-

později v prosinci roku 2014. 

Oprávněnými žadateli/příjemci jsou právnické 

(zapsané v OŘ) nebo fyzické osoby provozující 

podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 

Sb. Tyto podnikatelské subjekty musí mimo jiné 

prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost. 

Každému žadateli lze poskytnout dotaci pouze na 

jednu akci. 

Podporované oblasti: 

1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, 

center služeb pro turisty a hygienického 

zázemí pro pěší, cyklisty a handicapova-

né turisty podél pěších tras, naučných 

stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, 

cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včet-

ně marketingu vytvořených produktů ces-

tovního ruchu. 

2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu 

(musí se jednat o atraktivity nadregionál-

ního a regionálního významu, případně 

atraktivity ležící v blízkosti pěších tras 

naučných stezek, cyklotras a dálkových 

mezinárodních cyklotras). Projekty vzta-

hující se k dopravě
7 

musí být zaměřené 

na ochranu životního prostředí a podporu 

ekologicky šetrných forem cestovního ru-

chu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v 

místě atraktivit, doprava do místa atrakti-

vity a doprava v rámci atraktivity).  

3) Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigač-

ních a informačních systémů pro senzo-

ricky postižené účastníky cestovního ru-

chu a senzoricky postižené návštěvníky 

atraktivit cestovního ruchu.  

 

Bližší informace k výzvě najdete v přiložených 

dokumentech, jež jsou zároveň dostupné na 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-

cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-

Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-

ruchu-%282010-201/Rok-2013-Podprogram-

Cestovani-dostupne-vsem. 

Seminář pro žadatele se uskuteční 8. 1. 2013, 

případně 10. 1. 2013. 

Žádosti budou hodnoceny od 18. 2.2013 do 19. 

4. 2013. 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-%282010-201/Rok-2013-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-%282010-201/Rok-2013-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-%282010-201/Rok-2013-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-%282010-201/Rok-2013-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-%282010-201/Rok-2013-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
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XLIII. výzva Ministerstva životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu ži-

votního prostředí České republiky XLIII. výzvu pro podávání žádostí o poskyt-

nutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). 

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 7 jsou přijímány od 3. prosince 2012 do 28. února 2013. 

Prioritní osa 7 

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

V rámci oblasti podpory bude možné podporovat projekty zaměřené na: 

 rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů center a poraden, 

 nákup, rekonstrukce, dostavbu, přístavbu a výstavbu objektů za účelem vzniku nových center 

a poraden, 

 technické vybavení center a poraden investičního charakteru, 

 tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru. 

Přijatelní příjemci podpory pro výše uvedená opatření jsou: 

 obce, svazky obcí, města, kraje, vysoké školy, občanská sdružení, obecně prospěšné společ-

nosti, Česká republika prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace a 

organizační složky obcí a měst, příspěvkové organizace a organizační složky krajů a příspěv-

kové organizace – stát.  

Ve všech případech lze podporovat pouze projekty realizované v areálech zoologických zahrad, zá-

chranných stanic a záchytných center CITES. 

Dále bude v rámci oblasti podpory možné podporovat projekty zaměřené na: 

 tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru – pouze úpravy dětských hřišť a zahrad v 

přírodním stylu při mateřských školách. Podpora se týká projektů zpracovaných podle principů 

uvedených v publikaci MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“, 

 tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru – pouze vytvoření a rozvoj zázemí pro 

subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy. 

Přijatelní příjemci podpory pro výše uvedená opatření jsou: 

 obce, svazky obcí, města, kraje, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a další 

subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu obchodního zákoníku. 

Maximální výše podpory na 1 projekt v opatřeních rekonstrukce, dostavby nebo přístavby stávají-

cích objektů center a poraden; nákupu, rekonstrukce, dostavby, přístavby a výstavby objektů za úče-

lem vzniku nových center a poraden činí 30 mil. Kč (včetně nákladů na křížové financování). 

Maximální výše podpory na 1 projekt technického vybavení center a poraden investičního charakte-

ru činí 2 mil. Kč. 

Maximální výše podpory na 1 projekt tvorby materiálů a pomůcek investičního charakteru činí 5 mil. 

Kč. 
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V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás 

Centrum evropského projektování ve spolupráci s Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže zvou na seminář 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO POKROČILÉ 

určený pro potenciální žadatele a příjemce dotace z  Regionálního operačního 

programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), který se uskuteční 

dne 24. ledna 2013 v HOTELU TOMMY v Náchodě 

(Kaštanová 205, 547 01 Náchod-Babí) 

Program semináře: 

Čas: Téma: 

10:00 – 10:15 
Přivítání přítomných, představení přednášejících 

Informace o projektu PAAK  

10:15 – 11:30 Novela zákona a její klady a zápory z pohledu ÚOHS 

11:30 – 12:30 Přestávka na oběd 

12:30 – 16:00 
Nejčastější pochybení veřejných zadavatelů 

Rozhodovací praxe ÚOHS 

16:00 Ukončení semináře 

 

Na seminář se můžete registrovat do 21. 1. 2013 na webové stránce PAAK zde.  

Seminář bude věnován novele zákona o veřejných zakázkách a nejčastějším pochybením 

zadavatelů veřejných zakázek s ohledem na rozhodovací praxi ÚOHS. 

Cílem semináře je zvýšit znalosti a dovednosti členů týmů projektů připravovaných a 

realizovaných v rámci ROP SV.  

Předem uvítáme Vaše dotazy k tématice veřejných zakázek, případně zaslaná rozhod-

nutí ÚOHS, jejichž výklad Vás zajímá. Vaše dotazy zaměřené na problematiku projektů rea-

lizovaných v rámci ROP SV zasílejte na emailovou adresu paak@cep-rra.cz, nejpozději do 

21. 1. 2013. 

 

 

http://hotel-tommy.com/
http://old.cep-rra.cz/paak/?page=seminare-registrace
mailto:paak@cep-rra.cz
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Záměrem projektu je rekonstrukce v současné 

době nevyužívané budovy v areálu letiště v Hradci 

Králové na školicí středisko leteckého průmyslu. 

Vzdělávání bude určeno hlavně pro zaměstnance 

společnosti TL-ULTRALIGHT s.r.o., dále také pro 

piloty, mechaniky, obchodní zastoupení společ-

nosti a obdobné pozice leteckého průmyslu ČR. 

Specifickým rysem odvětví leteckého průmyslu – 

výroby ultralightů je fakt, že při výrobě letounů 

jsou používány zejména modelářské techniky 

stavby komponent včetně laminace, obrábění a 

řezání kovů, montáž a menší podíl sváření kovů, 

lakování a polepování dílů. 

Předmětem projektu je rekonstrukce a nástavba 

objektu v areálu letiště v Hradci Králové. Součástí 

řešení je i vodovodní přípojka, splašková a sráž-

ková kanalizační přípojka, přípojka elektro a 

zpevnění ploch. Školicí středisko bude vybaveno 

vlastním sociálním zázemím, včetně prostor pro 

přípravu lektorů. V rámci projektu budou pořízeny 

školicí pomůcky a prostředky a to převážně pro 

školení z oboru modelářské techniky, laminace, 

výroby přípravků a forem, nové technologie kom-

pozitové výroby a nové materiály, montáž a kon-

strukce letounu. Nedílnou a důležitou součástí je 

vybavení leteckým simulátorem.  

Moderní školicí středisko umožní profesní rozvoj 

zaměstnanců. Vybudování školicího střediska je 

dalším pokračováním dlouhodobé firemní strate-

gie v oblasti rozvoje lidských zdrojů společnosti. 

Projekt se aktuálně nachází v závěrečné etapě 

realizace, která bude ukončena 30. 11. 2013. Cel-

kový rozpočet projektu je 23 milionů Kč. Společ-

nost TL-Ultralight s.r.o. získala dotaci z programu 

OPPI – Školicí středisko ve výši 11,5 milionů Kč. 

 

 

 

 

 

Školicí st ředisko TL -ULTRALIGHT s.r. o. 
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Program je určen pro provozovatele kniho-
ven evidovaných dle zákona č. 257/2001 
Sb., o knihovnách a podmínkách provozová-
ní veřejných knihovnických a informačních 
služeb (knihovní zákon), v platném znění a 
občanská sdružení založená dle zákona č. 
83/1990 Sb., jejichž hlavním účelem je kni-
hovnická a informační činnost či jejich pod-
pora s výjimkou příspěvkových organizací 
MK ČR. 

Tematické okruhy: 
Podpora práce s národnostními menši-
nami a integrace cizinc ů 

• realizace výstav, besed, soutěží 
• nákup knihovního fondu pro národ-

nostní menšiny1 
Podpora všeobecné dostupnosti knihov-
nických služeb pro ob čany se zdravotním 
postižením 

• nákup knihovních fondů pro nevido-
mé a slabozraké 

• nákup technických zařízení (s výjim-
kou běžného hardware) umožňujících 
zpřístupnění knihovních fondů a elek-
tronických informačních zdrojů v 
knihovnách nevidomým a slabozra-
kým a služeb sluchově postiženým 

Kulturní, výchovná a vzd ělávací činnost 
• projekty zaměřené na rozvoj čtenář-

ství, celoživotního učení, přednášky, 
semináře, besedy, soutěže a výstavy, 
vydávání publikací, podpora komu-
nitní činnosti knihoven a služeb pro 
skupiny ohrožené sociálním vylouče-
ním, akce k významným literárním 
výročím 

 
 

Ochrana knihovního fondu p řed ne-
příznivými vlivy prost ředí 
• restaurování historických a vzácných 

knihovních fondů, prevence plísní a 
ochrana před nepříznivými vlivy pro-
středí. 

Dotace lze žádat na: 
• provedení odborného restaurátor-

ského průzkumu historických a vzác-
ných knihovních fondů, zjištění stavu 
a rozsahu poškození včetně doku-
mentace a návrhy na restaurátorské 
a konzervační zásahy, 

• restaurování historických a vzácných 
knihovních fondů na základě prove-
dených průzkumů, 

• vyhodnocení mikrobiologických stěrů, 
zjištění četnosti výskytu spór plísní a 
jejich identifikaci, dezinfekci zmlže-
ním, 

• mechanickou očistu historických a 
vzácných knihovních fondů, 

• měření mikroklimatických podmínek 
ve skladištích, nákup měřících a zá-
znamových přístrojů pro měření a 
evidenci parametrů mikroklimatu. 

Další informace: 
Dotace se poskytuje maximálně do výše 
50% rozpočtových nákladů na celý projekt. 

Projekty posoudí odborná komise. O koneč-
né výši dotace rozhoduje ministryně kultury. 

 

Zdroj: http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-
knihovny/granty-a-programy/Oblast_knih/1-
Podminky_K21-2013.pdf 

  

Program Knihovna 21. sto-
letí pro rok 2013 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí České 

republiky vyhlašuje dne 12. 12. 2012 
9. výzvu 

k předkládání žádostí o finanční podporu 
v rámci Integrovaného operačního programu 

Podporované druhy činností 
V rámci aktivity c) bude podpora zaměřena 
na vybudování informačně-vzdělávacích 
středisek zabezpečujících: 

• poskytování komplexní informace kli-
entovi v oblasti jeho dalšího uplatnění 
na trhu práce formou rekvalifikace, 
dalšího vzdělávání, nadstavbového 
vzdělávání apod., a to i na základě 
potřeb dané oblasti, kterou spádové 
středisko zastřešuje, 

• okrajově vzdělávání klientů, a to ve 
směrech, ve kterých je poptávka trhu 
práce, ale střediskem monitorovaná 
oblast podobný typ vzdělávání dosud 
nenabízí. 

Vymezení oprávněných žadatelů  
kraje a jimi zřizované organizace (zákon č. 
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 
561/2004 Sb. (školský zákon), o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání).  

Financování 
Podporu lze získat do výše 100% 
způsobilých výdajů projektu. 

Ukončení příjmu žádostí:  
30. června 2013 

 

Sběr projektových žádostí pro 11. zasedání 
Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) je 
stanoven do 15. 2. 2013 do 12.00 hodin . 

11. zasedání EŘV Fondu mikro-
projektů pro OPPS 2007 - 2013 se 
bude konat ve dnech 20. - 21. 5. 
2013. 
 

Dne 31. 1. 2013 se bude konat v sídle Euro-
regionu Glacensis tj. Panská 1492, Rychnov 
nad Kněžnou konzulta ční den pro všechny 
potencionální žadatele. V případě zájmů je 
nutno se objednávat na konkrétní hodinu na 
uvedeném čísle – 494 534 615. Je doporu-
čeno vzít si s sebou předvyplněnou projekto-
vou žádost  a rozpočet projektu. 

Správce FMP informuje žadatele, kteří bu-
dou předkládat své mikroprojekty na zase-
dání 11. EŘV v termínu do 15. 2. 2013, že 
dochází k omezení časového termínu reali-
zace mikroprojektů.  

Termín ukon čení realizace všech mikro-
projekt ů předkládaných na zasedání 
11.EŘV musí být max. do 31. 8. 2014.  

Správce doporučuje všem žadatelům pečlivě 
konzultovat nastavení harmonogramu aktivit 
mikroprojektů s ohledem na toto omezení.    

 

 

  

Fond mikroprojekt ů  

v Euroregionu Glacensis  

Vybudování a podpora infor-
mačně -vzdělávacích st ředisek 
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Výzva je vyhlášena do 15. 2. 2013   

Podporované druhy činností 
• vytvoření nové školky (tzn., že není 

určena pro stávající školky ani si ne-
lze pronajmout místnost ve školce 
zapsané v rejstříku škol a školských 
zařízení) 

• na 18 měsíců jejího provozu 
Na vybudování školky je stanovena doba 4 
měsíců, provoz 3 x 6 měsíců, přičemž max. 
doba trvání projektu je povolena 22 měsíců. 
Kapacita dětí: 7 až 24 (nesmí být ani nižší 
ani vyšší). 
Školka je určena pouze pro děti zaměstnan-
ců žadatele/příjemce dotace (jen pracovní 
poměr a ne agenturní zaměstnanci) nebo 
partnerů (max. 3). 
Požádat můžete o dotaci na vybudování jen 
1 školky. 

Výše dotace 
Dotace na zřízení a provoz školky je výši 
100%. 
Finance (vše na 1 dítě):  

a) vytvoření místa  24 114 Kč 
b) provoz 1. - 6. měsíc 35 104 Kč 

c) 2. -12. měsíc 26 328 Kč 
d) 13. – 18. měsíc 17 552 Kč 

Celková částka dotace při 24 dětech a plném 
využití (chodí stále)  tak může činit 
2.474.352 Kč. 

Pravidla 
Děti zaměstnanců - od 6 měsíců do zahájení 
povinné školní docházky, není povinnost 
chodit do vybudované školky každý den. 
Školka – ve formě bytu, obytné nebo poby-
tové místnosti (může být pronájem, ideálně 
na 22 měsíců), musí vzniknout až během 
realizace projektu jako zařízení zaměstnava-
tele pro péči o děti jeho zaměstnanců 
Nutno zajistit bezpečnost dětí a jejich zá-
kladní potřeby (stravování, odpočinek, rozvoj 
dovedností (hry,…) – ale nemusí zajišťovat 
vzdělávání dětí), nemusíte mít vlastní hřiště, 
ale zabezpečit přístup např. na veřejné hřiště 
v obci. 
Počet pečujících osob o děti (učitelek) je dán 
počtem dětí- 7 až 12 dětí = 2 osoby, nad 12 
dětí pak 3 osoby. 
Pečující osoba – bezúhonná, např. zdravotní 
sestra, učitelka MŠ nebo I. stupeň ZŠ, soci-
ální pracovník. 
Školka může po skončení dotace požádat o 
zápis do registru škol a školských zařízení a 
získávat finance na platy zaměstnance škol-
ky.

    

VÍTE, ŽE MÁTE POVINNOST ZVEŘEJNIT NA PROFILU ZADAVATELE 
SKUTEČNÉ CENY – PLATBY - ZA ZAKÁZKY, POKUD JSTE VYHLAŠOVA LI 
PODLE ZÁKONA? TATO POVINNOST PLATÍ I U ZAKÁZEK VYHL AŠOVANÝCH 
PŘED 1. 4. 2012 A REALIZOVANÝCH PO 1. 4. 2012. 

ZKONZULTUJTE S NÁMI SVOJE POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE 
K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM  

ZALOŽTE SI U NÁS ZDARMA PROFIL ZADAVATELE

PROFIL ZADAVATELE 

Dotace na z řízení 

firemní školky 
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Projekt „Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené 
lidi“ reg. č. CZ.1.07/3.2.10/03.0019 

Centrum evropského projektování úsp ěšně pokra čuje ve výuce profesionálních 

projektových manažer ů. 

Dne 20. 9. 2012 bylo zahájeno pilotní ověřování vytvořeného vzdělávacího programu „Pro-

jektový manažer“. Ověřovány jsou vytvořené přednáškové prezentace, vzorové příklady a 

pomůcky pro praktické vyzkoušení problematiky jednotlivých modulů ve workshopech. Ty 

plynule navazují na probíranou tématiku. Účastníci pilotního ověřování pro samostudium 

mohou využívat e-learningovou aplikaci, pro kterou byly vytvořeny vzdělávací materiály roz-

šiřující informace s testy k jednotlivým modulům. Prostřednictvím testů si účastníci pilotního 

vzdělávání mohou ověřit své znalosti. Testy jsou v textových částech vyhodnocované tutory. 

K 31. 1. 2013 proběhlo školení 5 modulů s pozitivním hodnocením. V dalším období nás če-

ká proškolení dalších témat prostřednictvím ještě 5 modulů. 
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Dne 23. 1. 2013 schválil ministr zemědělství 

Ing. Petr Bendl zpřesnění Pravidel pro opat-

ření Programu rozvoje venkova pro 18. 

kolo p říjmu žádostí.  

Jedná se o opatření: 
• 1.1 Modernizace zemědělských podniků 

• I. 1.3.2 Spolupráce při vývoji nových pro-

duktů, postupů a technologií (resp. inova-

cí) v potravinářství 

• 3.1 Další odborné vzdělávání a informač-

ní činnost 

• 1.1 Diverzifikace činností nezemědělské 

povahy. 

 

V 18. kole příjmu žádostí bude rozděleno 

přibližně 1,3 mld. Kč na modernizace země-

dělských podniků, inovace v zemědělství i 

potravinářství, další odborné vzdělávání a 

informační činnost a diverzifikaci činností 

nezemědělské povahy. 

 

V rámci 18. kola příjmu žádostí budou dále 

přijímány Žádosti o dotaci v opatření 

• IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strate-

gie.  

Příjem žádostí probíhá dle Metodiky pro 

tvorbu fichí a specifických podmínek opatře-

ní IV. 1.2 platné od 18. kola příjmu žádostí. 

 

Příjem žádostí bude probíhat v 
termínu od 6. 3. do 19. 3. 2013. 
Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 19. 3. 

2013, musí být Potvrzení o přijetí vygenero-

vané z Portálu Farmáře obsahující identifiká-

tor dokumentu doručeno osobně nebo pro-

střednictvím pošty nebo datovou schránkou 

na RO SZIF do 15:00 hodin . 

Příjem žádostí v 18. kole se bude 
týkat opatření: 
• I. 1.1 Modernizace zemědělských pod-

niků 

• I. 1.1.1 Modernizace zemědělských 

podniků – záměr a) 

• I. 1.1.2 Spolupráce při vývoji nových 

produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v zemědělství 

• I. 1.3.2 Spolupráce při vývoji nových 

produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v potravinářství 

• I. 3.1 Další odborné vzdělávání a infor-

mační činnost 

• III. 1.1 Diverzifikace činností nezemě-

dělské povahy – záměr a) 

• IV. 1.2 Realizace místní rozvojové 

strategie 

 

 

Program rozvoje venkova 
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V těchto měsících se aktuálně rozbíhají první projekty v OP LZZ ve výzvě č. 89 zaměřené na zkvalitnění fungování 

měst a městských úřadů. Vamberk je jedním z těch, kteří budou v následujících dvou letech realizovat svůj projektový 

záměr právě v této výzvě. 

Cílem projektu je prostřednictvím realiza-

ce klíčových aktivit zvýšit efektivnost vy-

konávaných činností územní veřejné 

správy a veřejných služeb ve městě Vam-

berk. Specifickými cíli jsou zlepšení kvality 

řízení a managementu úřadu a zvýšení 

transparentnosti a otevřenosti úřadu měs-

ta vůči občanům. 

Cíle projektu byly definovány na základě 

potřeb z pohledu samosprávy i úřadu a budou naplněny realizací jednotlivých klíčových aktivit, které budou tematicky 

zaměřené na: 

1.  Provedení procesního a bezpečnostního auditu se snahou o zefektivnění procesů v rámci úřadu, 

2.  Vytvoření dlouhodobého koncepčního materiálu - Strategického plánu rozvoje města s výhledem na 15 až 20 

let, 

3.  Vytvoření a implementace systému finančního řízení města v období krize. 

Obsah klíčových aktivit projektu vychází z projektového záměru, na jehož přípravě se podíleli zaměstnanci úřadu a 

zástupce samosprávy. Klíčové aktivity projektu bude uskutečňovat realizační tým složený ze zaměstnanců Města za-

řazených do městského úřadu. Výstupem jednotlivých aktivit budou: 

 procesní mapy s návrhem zefektivnění konkrétních procesů na úřadě a doporučení změn organizační struktu-

ry,  

 strategický plán rozvoje včetně akčního plánu na nejbližší 1 -2 roky, kde je v plán i aktivní zapojení občanů 

města do rozhodovacích procesů o směřování života ve městě, 

 systém finančního řízení vycházející ze snahy o zlepšení ekonomických procesů a v reakci na nové legislativní 

změny. 

Pro zdárné vytvoření a implementaci výstupů projektu bude realizováno školení na podpoření získání nových znalostí 

a dovedností a sdílení dobré praxe z ostatních úřadů. 

Město Vamberk – Zvýšení kvality řízení a správy městského úřadu Vamberk 
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V rámci projektu Posílení absorpční a adminis-

trativní kapacity (PAAK) uspořádalo Centrum 

evropského projektování ve spolupráci s Úřa-

dem pro ochranu hospodářské soutěže celo-

denní seminář na téma Veřejné zakázky pro po-

kročilé. Seminář se konal ve čtvrtek 24. 1. 2013 

v Náchodě a zúčastnilo se ho 85 posluchačů.  

 

Seminář byl věnován novele zákona o veřejných 

zakázkách a nejčastějším pochybením zadavate-

lů veřejných zakázek s ohledem na rozhodovací 

praxi ÚOHS. Cílem semináře bylo zvýšit znalosti 

a dovednosti členů týmů projektů připravovaných 

a realizovaných v rámci ROP SV. Přednášející 

Mgr. Pavel Herman z Úřadu pro ochranu hospo-

dářské soutěže přednesl téma Zjednodušené 

podlimitní řízení po novelizaci a také seznámil 

účastníky s aktuální rozhodovací praxí v oblasti 

ochrany hospodářské soutěže. Další přednášející 

Mgr. Romana Derková z advokátní kanceláře 

Havel, Holásek & Partners se ve své přednášce 

věnovala Novele zákona o veřejných zakázkách 

a vyzdvihla nejvíce diskutovaná témata jako za-

dávání víceprací, zrušení zadávacího řízení 

v případě jedné nabídky a nové uveřejňovací 

povinnosti. Na webových stránkách projektu  

PAAK je možné nalézt podklady ze semináře a 

také zde v dohledné době budou vyvěšeny odpo-

vědi na dotazy účastníků. 

 

 

Výzva na zateplení budov, prioritní osa, oblast 

podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování 

spotřeby energie (zateplení veřejných budov). 

Podpořeny mohou být pouze ty žádosti na 

projekty, u kterých se předpokládá ukončení 

realizace projektu do konce roku 2013. 

Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. úno-

ra 2013 do 7. března 2013. Výzva je určena pro 

projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové 

připravenosti. Neúspěšní žadatelé z předchozích 

výzev mohou využít původní přílohy, které jim na 

vyžádání zašle Státní fond životního prostředí. V 

rámci výzvy není žadatel povinen k žádosti před-

kládat: projektovou dokumentaci, stanovisko 

místně příslušného krajského úřadu z hlediska 

potřeb životního prostředí, územní rozhodnutí 

(popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) - v případě stavebních 

investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením 

nabytí právní moci, popřípadě stanovisko pří-

slušného stavebního úřadu, že je stavba v soula-

du s územně-plánovací dokumentací a nepodlé-

há územnímu řízení, dále stavební povolení. 

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na 

realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez 

souhlasu Řídícího orgánu OPŽP. V roce 2013 se 

předpokládá vyhlášení další výzvy v rámci Prio-

ritní osy 3, která bude opět zaměřena na podporu 

zateplování veřejných budov, ale bude cílena na 

projekty s předpokládanou realizací, a tedy i čer-

páním dotačních prostředků z Operačního pro-

gramu Životní prostředí, až po roce 2013. 

 

Operační program Životní 

prostředí 

 

 

Seminář Veřejné zakázky pro 

pokročilé 

http://old.cep-rra.cz/paak/
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Příjem žádostí bude v období  

1. – 15. dubna 2013. 
Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu 

diagnostických a terapeutických zdravotnických 

prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje do-

sáhnout standardních parametrů kvality péče.  

Přidělená dotace je účelově vázaná a určena 

výhradně pro konkrétní specializované pracoviště 

zdravotnického zařízení. 

Oprávnění žadatelé jsou komplexní onkologická 

centra: KOC Fakultní nemocnice Plzeň, KOC 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, KOC 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., KOC Nemocni-

ce Jihlava, p.o., KOC Nemocnice České Budějo-

vice, a.s., KOC Fakultní nemocnice Olomouc, 

KOC Fakultní nemocnice Ostrava , KOC Krajská 

nemocnice T.Bati, a.s. , KOC Fakultní nemocnice 

v Motole, KOC Nemocnice Nový Jičín, a.s. 

Spolupracující komplexní onkologická centra: 

KOC Fakultní nemocnice Hradec Králové ve 

spolupráci s radiologickým centrem společnosti 

Multiscan, s.r.o., KOC Nemocnice Na Bulovce ve 

spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a 

Thomayerovou nemocnicí, KOC Masarykův on-

kologický ústav ve spolupráci s Fakultní nemoc-

nicí Brno a ve spolupráci s Fakultní nemocnice u 

sv. Anny v Brně. 

Výše dotace činí až 100 %. 

 

 

 

Tisková zpráva – Vláda schválila 20. 2. 2013 

návrh Ministerstva zemědělství, podle kterého 

bude mít nárok na zvláštní podporu podle 

článku 68 víc zemědělců. Nově totiž dotace 

budou moci čerpat i farmáři, kteří sami zpra-

covávají svoji produkci na mléčné výrobky.  

Vládou schválený návrh Ministerstva zemědělství 

vychází z požadavků chovatelů dojnic. Ti dosud 

nemohli využívat zvláštní dotace na mléko zpra-

cované do vlastních mléčných výrobků. To se 

změní od 15. března letošního roku, kdy začne 

platit nové nařízení vlády. 

Rozšíření možnosti pro zemědělce, jak tuto dota-

ci využít, odpovídá snaze Ministerstva zeměděl-

ství podporovat farmáře, aby ve větší míře sami 

zpracovávali do výrobků suroviny, které vyprodu-

kují. 

Formou zvláštních podpor se mezi zemědělce 

ročně rozdělí téměř 32 milionů eur. Žádosti o 

tento druh subvencí můžou farmáři podávat v 

rámci jednotné žádosti do 15. května. 

 

Zvláštní dotace pro farmáře 

budou rozšířené na 

zpracování vlastní mléčné 

produkce 

Výzva Ministerstva 

zdravotnictví v rámci IOP 

oblasti intervence 3. 2 Služby 

v oblasti veřejného zdraví. 
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Ceny za nejlepší podnikatelské projekty podpořené z OPPI mají své držitele. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu (MPO) ocenilo projekt společnosti TL-Ultralight s.r.o. třetím místem v kategorii Inovace. 

Osobní záštitu nad akcí převzal ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. 

„Připravit kvalitní projekt, projít dotačním procesem a úspěšně celý záměr dokončit vyžaduje mnoho 

úsilí. Ty nejlepší projekty získaly titul, ocenění si zaslouží ale i další podnikatelé, kteří díky realizaci 

svých inovativních nápadů zvyšují konkurenceschopnost naší země,“ říká ministr průmyslu a obchodu 

Martin Kuba. 

Cílem projektu bylo uvést na trh nově vyvinutý dvoumístný ultralehký letoun TL – 3000 zavedením 

inovovaného technologického procesu výroby. Inovace produktu i procesu byly ve svém oboru výji-

mečné v celosvětovém měřítku. Realizační tým TL-Ultralight s.r.o. společně s projektovými manažery 

Centra evropského projekto-

vání a.s. připravil úspěšnou 

žádost o dotaci a následně 

bezchybně řídil dotační pro-

ces realizace projektu a do-

vedl rozsáhlý projekt do zdár-

ného konce. Celkové náklady 

projektu činily 59 850 000 Kč, 

přičemž 29 874 000 Kč pří-

slušelo dotaci z Evropských a 

státních zdrojů.  

 

 

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení 

sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu 

byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Díky této zkušenosti s firmou CEP a.s. spolupracuje-

me také na realizaci vybudování školícího centra a dále na projektu Marketing a ICT v podnicích. Ak-

tuálně pro nás projektoví manažeři CEP a.s. připravují žádost na rozsáhlý vývojový projekt dotačního 

programu Potenciál. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parte-

rům,“ říká jednatel společnosti TL-Ultralight s.r.o. pan Jiří Tlustý. 

 

  

Ocenění pro TL-Ultralight s.r.o. za 3. nejlepší podnikatelský projekt 

roku 2011 
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Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojo-

vé činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh, nebo 

zavádějí inovovaný výrobní proces. 

Příjem registračních žádostí bude probíhat od 8. 3. 2013 od 6:00 hod. do 22. 3. 2013 do 12:00 hod. 

Po celou tuto dobu je garantován příjem registračních žádostí bez ohledu na výši alokovaných pro-

středků! 

Příjem plných žádostí bude probíhat od 8. 4. 2013 od 6:00 hod. do 22. 5. 2013 do 12:00 hod. 

75% alokovaných finančních prostředku je rezervováno ve prospěch malých a středních podniků. 

Pokud bude zájem ze strany malých a středních podniků nižší než 75%, bude zbývající část uvolněna 

pro velké podniky. 

 Kdo může žádat (příjemci podpory) 

- podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském prů-

myslu 

- podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 

10, 11, 13 - 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, M 71.2, S 95.1 (mimo CZ-NACE C 19.10, 20.60 a 30.11) 

- malý a střední podnik i velký podnik 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity)  

a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb 

b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory) 

- dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč 

- procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40% 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje) 

- dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro MSP, 

technické zhodnocení staveb (% omezeny), 

- dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví 

- provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné  - 

náklady na publicitu projektu 

Způsobilé výdaje musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu. 

 

 
 
 
 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKTY – 

VÝZVA IV. – II. PRODLOUŽENÍ 
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Jak řídit projekt financovaný z OPLZZ? 

19. 3. 2013 

26. 3. 2013 

Cílem kurzu je praktickou formou představit jak správně projekt řídit, abyste nepřišli o přiznanou dota-

ci. Jednotlivá témata budou prakticky procvičena na příkladech a případových studiích. Prakticky Vám 

ukážeme, jak řídit projekt a vyvarovat se chyb, které vedou k neuznatelným nákladům. Vyzkoušíte si 

prakticky některé kroky a postupy při řízení projektu a psaní monitorovacích zpráv. 

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra - průběžné vzdělávání úředníků a 

vedoucích úředníků. 

Jak řídit projekt financovaný z OPVK? 

2. 4. 2013 

Cílem kurzu je praktickou formou představit jak správně projekt řídit, abyste nepřišli o přiznanou dota-

ci. Jednotlivá témata budou prakticky procvičena na příkladech a případových studiích. Prakticky Vám 

ukážeme, jak řídit projekt a vyvarovat se chyb, které vedou k nezpůsobilým nákladům. Vyzkoušíte si 

prakticky některé kroky a postupy při řízení projektu a psaní monitorovacích zpráv. 

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra - průběžné vzdělávání úředníků a 

vedoucích úředníků. 

Projektové řízení – TDI a jeho úloha ve stavebních projektech 

16. 4. 2013 

Realizujete stavební projekty? Získali jste na projekt dotaci? Vykonáváte funkci TDI na stavbách? 

Seznámíte se s úlohou TDI ve stavebních projektech a zejména v projektech, realizovaných  

za pomoci dotací, a to od jejich přípravy až po fázi ukončení a závěrečného vyhodnocení projektu.  

Finanční řízení projektů 

30. 4. 2013 

Připravujete nebo řídíte projekty? Účtujete v projektech? Zpracováváte žádosti o platbu? Představíme 

Vám, jak správně projekt řídit po finanční stránce. Jak připravit rozpočet. Jaké druhy výdajů můžete 

zahrnout do projektu. Jaká jsou pravidla účtování v projektech. Jak se vyvarovat vracení dotace a 

sankcím. Co je v projektech nejčastěji kontrolováno, jaké jsou časté chyby.  

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra - průběžné vzdělávání úředníků a 

vedoucích úředníků.  

 

Nabídka kurzů březen – květen 2013 
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Úspěšný absolvent procesu Certifikace projektového řízení v organizacích 

stupeň C – Efektivní projektové řízení 

Vaše projekty řídíme efektivně. 
Jsme organizace s dlouhodobě zavedeným systémem efektivního projektového řízení. 

 

 

 

Veřejné zakázky dle zákona 

14. 5. 2013 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami novely zákona o veřejných zakázkách, prakticky 

procvičit způsoby aplikace požadavků do praxe, poskytnout doporučení a náměty pro zvládnutí všech 

novinek v zákoně. Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra - průběžné vzdělávání 

úředníků a vedoucích úředníků. 

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

Kurzy se konají v Centru evropského projektování, na adrese Československé armády 

954/7, 500 03 Hradec Králové. Školící místnost č. 201 ve druhém patře.  

REGISTRACE 

Na Vámi zvolený seminář se registrujte na našich webových stránkách www.cep-rra.cz, 

nebo přímo na následujícím odkazu ZDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUKÁZKA NA KURZ Č. 130312/NS 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRO VEDENÍ MĚST 

konaný dne 12. 3. 2013 a 21. 3. 2013 

Kurz je určen představitelům měst a obcí, kteří chtějí získat nový pohled na projektové řízení  

a zefektivnit své projekty. Nebudeme Vám vykládat podmínky dotací, ukážeme Vám jak na projekty 

jinak v souladu s mezinárodní praxí využívanou v soukromém i neziskovém sektoru. 

Seznámíme Vás se základními pojmy projektového řízení dle mezinárodních norem, používanými 

metodami, které jsou vhodným nástrojem pro systematickou a bezproblémovou přípravu a násled-

nou realizaci projektů.  

Pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách a k registraci použijete číslo 

poukázky, získáváte tento kurz zcela zdarma. Platí pro jednoho účastníka 

z organizace. 

http://www.cep-rra.cz/
http://www.cep-rra.cz/index.php?mnu=aktualni-nabidka-skoleni&lid=cs&mod=mod-events&op=events-list&flt1=list2&flt2=description2
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Centrum evropského projektování a.s. se stalo první organizací, která úspěšně absolvovala proces 

Certifikace projektového řízení v organizacích v souladu s rámcem Národního certifikačního a akredi-

tačního orgánu SPŘ a dosáhla stupně způsobilosti C – Efektivní projektové řízení. 

V současné době, kdy se stále větší množství nejrůznějších lidských aktivit realizuje projektovým způ-

sobem, usiluje řada organizací o rozvoj řízení projektově orientovaných činností, chtějí dosáhnout 

vyšší míry efektivity, resp. snížení rizik a problémů v projektech i v organizaci samotné. 

Certifikace projektového řízení v organizacích znamená posouzení a zhodnocení způsobilosti dané 

organizace efektivně řídit projekty, programy a portfolia nezávislou odbornou autoritou. 

Co znamená, že organizace dosáhla stupně Efektivní projektové řízení? 

 Organizace realizuje své projekty, programy a portfolia efektivním způsobem. 

 Organizace věnuje pravidelnou pozornost projektově orientovaným aktivitám a poskytuje jim od-

povídající zdroje. 

 Organizace vytvořila a implementovala jasný a efektivní organizační rámec pro spolupráci perma-

nentní a projektové organizace. Týmová práce je zažitou formou skupinové práce, vzájemná spo-

lupráce je na dobré úrovni. 

 Organizace implementovala veškeré podstatné procesy související s realizací projektů (programů, 

portfolií) a patřičně je integrovala s procesy souvisejícími s realizací neprojektových aktivit (linio-

vými procesy). 

 Organizace zná a vhodným způsobem využívá osvědčené postupy, metody a techniky projekto-

vého managementu. 

 Pracovníci pověření vedením projektů (programů, portfolií) jsou plně orientovaní v principech, 

metodách, nástrojích a technikách projektového managementu. Vedoucí pracovníci organizace a 

pracovníci podílející se svou prací na realizaci projektů (programů, portfolií) jsou dostatečně orien-

tovaní v klíčových principech, metodách a postupech projektového managementu. 

Centrum evropského projektování si velmi váží toho, že se mohlo jako první účastnit této certifikace a 

dosažený stupeň považuje za ocenění odborné úrovně znalostí a dovedností firmy. Nezapomínáme 

ani na certifikaci jednotlivých zaměstnanců.  

Certifikace projektových manažerů 

V rámci CEP pracuje 13 zaměstnanců, kteří úspěšně prošli certifikací v oblasti projektového řízení dle 

mezinárodního standardu IPMA. Tato certifikace je procesem zaměřeným na posouzení způsobilosti 

kandidátů řídit projekty, programy a portfolia. Způsobilost je schopností osvojit si a aplikovat znalosti a 

dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Certifikace je ověřením takovéto způ-

sobilosti a nikoliv akademických úspěchů. 

Certifikace konzultantů  

V Centru evropského projektování rovněž působí Certifikovaná konzultantka řízení projektu IPMA 

PMC Ing. Iva Krunčíková. Certifikace konzultantů je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kan-

didátů nastavovat systém řízení projektů ve firmách, podporovat či koučovat řízení projektů, programů 

a portfolií a vytvářet vzdělávací programy na základě analýzy stavu projektového managementu (PM). 

Způsobilost je schopností osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení 

Certifikace projektového řízení Centra evropského projektování  



 

  

  3 | 13 

v příslušném kontextu z pozice projektového manažera a konzultanta. Certifikace je ověřením takové-

to způsobilosti. 

Svěřte se do rukou odborníků a realizujte své projekty s námi! 

www.cep-rra.cz 
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Podporované aktivity: 

- další profesní vzdělávání zaměstnanců 

podporované zaměstnavateli  

- aplikování všech forem vzdělávání 

zaměstnanců dle specifických potřeb 

zaměstnavatelů s důrazem na přípravu 

na konkrétní práci/pracovní pozici  

- tvorba podnikových vzdělávacích 

programů pro zaměstnance (pouze jako 

doplňková aktivita) 

- příprava podnikových lektorů (obecné 

vzdělávání do 20% rozpočtu) 

Oprávnění žadatelé: 

- Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 

12 Výroba tabákových výrobků)  

- Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, 

plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu  

- Sekce E Zásobování vodou; činnosti 

související s odpadními vodami, odpady 

a sanacemi  

- Sekce F Stavebnictví  

- Sekce G Velkoobchod, maloobchod; 

opravy a údržba motorových vozidel a to 

jen v těchto kategoriích:  

 45.2 Opravy a údržba 

motorových vozidel, kromě 

motocyklů  

 45.4 Obchod, opravy a údržba 

motocyklů, jejich dílů a 

příslušenství – s výjimkou 

obchodu s motocykly, jejich díly 

a příslušenstvím  

- Sekce H Doprava a skladování a to jen v 

těchto kategoriích:  

 52.1 Skladování  

 52.24 Manipulace s nákladem  

- Sekce J Informační a komunikační 

činnosti a to jen v těchto kategoriích:  

 62 Činnosti v oblasti 

informačních technologií  

- Sekce M Profesní, vědecké a technické 

činnosti a to je v těchto kategoriích:  

 71.1 Architektonické a 

inženýrské činnosti a související 

technické poradenství  

 71.2 Technické zkoušky a 

analýzy  

 

Minimální výše podpory na jeden projekt: 0,8 mil. 

Kč  

Maximální výše podpory na jeden projekt: 8 mil. 

Kč 

Počátek příjmu žádostí: 13. 5. 2013 

Ukončení příjmu žádostí: 27. května 2012 

ve 12 hod.  

Možnosti čerpání podpory: 

1. V režimu de minimis 

Možnost získání 100% FP (85% ESF, 15% stát). 

Součet podpory v režimu de minimis – max. 

200 000 EUR za současné a dvě uplynulá 

fiskální období. 

2. Veřejná podpora dle blokové výjimky 

Malé podniky 45% 

Střední podniky 35% 

Velké podniky 25% 

obchod@cep-rra.cz

EDUCA IV 

Výzva pro specifické vzdělávání v podnicích 

mailto:obchod@cep-rra.cz
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OPŽP, tentokráte v rámci prioritní osy 6.3 – 

Obnova krajinných struktur VYHLAŠUJE 

VÝZVU K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ 

PODPORU. Žádosti o podporu v rámci priorit-

ní osy 6 jsou přijímány od 2. dubna 2013 do 

31. května 2013.  

Výzva se týká těchto oblastí: 

 realizace opatření navržených v rámci 

schválených komplexních pozemkových 

úprav zaměřených na výsadby zeleně 

v krajině a ochranu půdy, 

 zakládání krajinných prvků (výsadba re-

mízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů 

atd.), břehových porostů a obnova histo-

rických krajinných struktur (vč. polních 

cest), 

 příprava a realizace prvků územních sys-

témů ekologické stability. 

 

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3 jsou 

následující: 

 V rámci podporovaných opatření v oblas-

ti podpory 6.3 nemůže být podpořena 

obnova nebo výstavba vodních nádrží 

a/nebo poldrů. Opatření, jejichž součástí 

bude obnova nebo výstavba vodních ná-

drží a/nebo poldrů nebudou akceptována 

z důvodu nesplnění podmínek výzvy. 

 Opatření musí vycházet ze schválených 

komplexních pozemkových úprav nebo 

ze schváleného územního plánu. Opat-

ření, která tuto podmínku nesplňují, ne-

budou akceptována z důvodu nesplnění 

podmínek výzvy. 

 Okruh přijatelných žadatelů dle platného 

Implementačního dokumentu OPŽP je v 

rámci této výzvy omezen na vlastníky 

nebo nájemce pozemků, na nichž bude 

provedena realizace opatření. Žádosti, 

kde žadatelé nejsou vlastníky nebo ná-

jemci pozemků, na nichž bude provede-

na realizace opatření, nebudou akcepto-

vány z důvodu nesplnění podmínek vý-

zvy. 

 

Více viz: 

http://www.opzp.cz/clanek/254/2029/informace-

ke-xlvi-vyzve-pro-oblast-podpory-6-3/ 

________________________________ 

OPŽP VYHLÁSILO VÝZVU na projekty 

v prioritních osách 2 a 4., kde se předpokládá 

ukončení realizace projektu do konce roku 

2013. Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. 

března 2013 do 12. dubna 2013. Výzva se 

vztahuje pouze na individuální projekty dodá-

vek vybavení bez stavebních prací. 

Výzva se týká těchto oblastí: 

Prioritní osa 2 

2.1 Zlepšení kvality ovzduší  

2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech 

nenapojených na CZT 

V rámci podoblasti podpory bude možno podpo-

rovat projekty zaměřené na: pořízení nízkoemis-

ního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném 

výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší 

emisní třídy a případné současné zlepšení ener-

getických vlastností obálky budov (např. náhrada 

stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemis-

ními parametry). 

2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti 

z plošných zdrojů 

V rámci podoblasti podpory bude možno podpo-

rovat projekty zaměřené na: výsadbu a regene-

raci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu 

od průmyslových staveb či komerčních areálů 

OPERAČNÍ PROGRAM 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

http://www.opzp.cz/clanek/254/2029/informace-ke-xlvi-vyzve-pro-oblast-podpory-6-3/
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nebo frekventovaných dopravních koridorů, poří-

zení strojů na úklid zpevněných cest nebo silnič-

ních komunikací za účelem snížení prašnosti 

(např. samosběrné nebo kropicí vozy), pořízení 

dalších technických zařízení ke snižování praš-

nosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. 

vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící 

zařízení). V rámci podoblasti 2.1.3 (kropicí a sa-

mosběrné vozy) nebudou podporovány projekty 

zaměřené pouze na úklid chodníků a dalších 

prostranství, kde se nepohybují vozidla. Primárně 

se musí vždy jednat o silniční komunikace a jiná 

prostranství s dopravou. Čištění chodníků a dal-

ších ploch může být pouze doplňkovou částí 

projektu. Environmentální přínosy projektu se 

počítají pouze na snížení reemisí z dopravy. 

2.2 Omezování emisí 

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat 

projekty zaměřené na: záměnu technologií a 

technická opatření na zdrojích vedoucí k odstra-

nění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: 

přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, 

instalace katalytických či termooxidačních jedno-

tek, instalace biofi ltrů, instalace fotooxidačních 

jednotek), technická opatření na zdrojích vedoucí 

k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší. 

Více na: http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-

vyzvy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UMÍTE ŘÍDIT PROJEKT 

BEZ ZBYTEČNÝCH 

ZTRÁT? 

 Znáte poslední aktuální 

změny v pravidlech a umíte 

je aplikovat do vašeho pro-

jektu? 

 Víte, že pro úspěšnou rea-

lizaci projektu je nejdůleži-

tější správné nastavení 

v prvních měsících po ob-

držení rozhodnutí? 

 POKUD SI NEJSTE JISTI, 

JAK ZAČÍT A JAK REALI-

ZOVAT PROJEKT Z VÝZVY 

94 A 89 OPLZZ, PAK 

PŘIJĎTE NA NÁŠ INTER-

AKTIVNÍ SEMINÁŘ. 

 Teorii si můžete přečíst 

v příručkách, my vám uká-

žeme na praktických pří-

kladech, jak správně řídit 

projekt od obdržení roz-

hodnutí po závěrečnou 

zprávu. 

http://www.cep-rra.cz/lektorska-

cinnost_cs.htm  

 

SEMINÁŘE – ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

OP LZZ 

 

 

 

http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/
http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/
http://www.cep-rra.cz/lektorska-cinnost_cs.htm
http://www.cep-rra.cz/lektorska-cinnost_cs.htm


 

 

Nabídka kurzů duben – květen 2013 

Jak řídit projekt financovaný z OPLZZ_výzva 89? 

10. 4. 2013 

15. 4. 2013 

Jak řídit projekt financovaný z OPLZZ_výzva 94? 

19. 4. 2013 

Cílem kurzů je praktickou formou představit jak správně nastavit a řídit projekt ve výzvách 89 a 94 OP 

LZZ. Jednotlivá témata budou prakticky procvičena na příkladech a případových studiích. Prakticky 

Vám ukážeme, jak řídit projekt a vyvarovat se chyb, které vedou k neuznatelným nákladům. Vyzkouší-

te si prakticky některé kroky a postupy při řízení projektu a psaní monitorovacích zpráv. 

Projektové řízení ve veřejné správě 

25. 4. 2013 

15. 5. 2013 

Kurz je určen představitelům měst a obcí, kteří chtějí získat nový pohled na projektové řízení a zefek-

tivnit své projekty. Nebudeme Vám vykládat podmínky dotací, ukážeme Vám jak na projekty jinak 

v souladu s mezinárodní praxí využívanou v soukromém i neziskovém sektoru. 

Seznámíme Vás se základními pojmy projektového řízení dle mezinárodních norem, používanými 

metodami, které jsou vhodným nástrojem pro systematickou a bezproblémovou přípravu a následnou 

realizaci projektů. 

Finanční řízení projektů 

30. 4. 2013 

Připravujete nebo řídíte projekty? Účtujete v projektech? Zpracováváte žádosti o platbu? Představíme 

Vám, jak správně projekt řídit po finanční stránce. Jak připravit rozpočet. Jaké druhy výdajů můžete 

zahrnout do projektu. Jaká jsou pravidla účtování v projektech. Jak se vyvarovat vracení dotace a 

sankcím. Co je v projektech nejčastěji kontrolováno, jaké jsou časté chyby.  

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra - průběžné vzdělávání úředníků a 

vedoucích úředníků.  

Veřejné zakázky dle zákona 

14. 5. 2013 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami novely zákona o veřejných zakázkách, prakticky 

procvičit způsoby aplikace požadavků do praxe, poskytnout doporučení a náměty pro zvládnutí všech 

novinek v zákoně. Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra - průběžné vzdělávání 

úředníků a vedoucích úředníků. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

Kurzy se konají v Centru evropského projektování, na adrese Československé armády 

954/7, 500 03 Hradec Králové. Školící místnost č. 201 ve druhém patře. 

REGISTRACE 

Na Vámi zvolený seminář se registrujte na našich webových stránkách www.cep-rra.cz, 

nebo přímo na následujícím odkazu ZDE.  

 

 

 

 

 

EDUCEP II 

NEJLÉPE HODNOCENÝ PROJEKT VE VÝZVĚ 94 OP LZZ 

 

Centrum evropského projektování a.s. podalo ve výzvě 

projekt, jehož prostřednictvím bude vzdělávat své za-

městnance. Tento projekt obdržel nejlepší hodnocení 

z 1500 hodnocených projektů.  

 

PROŠKOLENÝ PROJEKTOVÝ MANAŽER = ÚSPĚŠNÝ PROJEKT  

PROŠKOLENÝ ODBORNÍK NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY = ÚSPĚŠNÁ 

ZAKÁZKA 

PROŠKOLENÝ ZAMĚSTNANEC = SPOKOJENÝ KLIENT 

 

http://www.cep-rra.cz/
http://www.cep-rra.cz/index.php?mnu=aktualni-nabidka-skoleni&lid=cs&mod=mod-events&op=events-list&flt1=list2&flt2=description2
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Projekt nazvaný „Komplexní revitalizace ve-

řejných prostranství a budov obce Holo-

vousy“ byl podpořen z dotace Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod, 

prioritní osa 2. Rozvoj městských a venkov-

ských oblastí, oblast podpory 2.3 Rozvoj ven-

kova. Celkové výdaje projektu činily 22 

396 865,- Kč. Z toho dotace činila 20 

685 481,- Kč.  

Cílem podpořeného projektu bylo zvýšení 

atraktivity obce Holovousy pro život jejích oby-

vatel a vytvoření předpokladu pro rozvoj soci-

álních a ekonomických aktivit v obci tím, že 

budou vytvořena místa pro setkávání občanů a 

rozšíří se nabídka pro volnočasové aktivity 

obyvatel. Dalším cílem projektu bylo zapojení 

znevýhodněných skupin obyvatel (rodičů 

s malými dětmi a seniorů) do života obce, vy-

budování zázemí pro různé spolky, pro pořá-

dání kulturních a sportovních akcí, odstranění 

havarijních stavů veřejných prostranství a nové 

využití opuštěného kostela.   

V rámci podpořeného projektu byly revitalizo-

vány návsi ve všech částech obce (na Chlou-

mkách, v Chodovicích a v Holovousích), pro-

stranství okolo hřbitova, v okolí kostela sv. 

Bartoloměje v Chodovicích a v okolí sportovní-

ho areálu v obci. Došlo k obnově a rekonstruk-

ci pěšin, komunikací, zpevněných ploch a byla 

obnovena, zrekonstruována a doplněna zeleň. 

Dále byl obnoven rybníček na návsi v Chloum-

kách, vč. jeho přítoku a odtoku. Byl osazen 

nový mobiliář po celé obci  - odpadkové koše, 

lavičky, stojany na kola a info tabule a byla 

pořízena nová autobusová zastávka. Bylo 

rekonstruováno veřejné osvětlení 

v Chodovicích a nově byla nasvícena socha 

sv. Jana Nepomuckého na návsi 

v Holovousích. 

Došlo k vybudování nového víceúčelového 

hřiště a skateparku v Holovousích. Ve všech 

částech obce byla vybudována dětská hřiště 

(dětské koutky) s posezením pro rodiče.  

Na budově obecního úřadu byla provedena 

nástavba, kde vznikly nové úřadovny obecního 

úřadu.  V prostorách v přízemí, které byly zre-

konstruovány, vzniklo centrum setkávání ob-

čanů – slouží i jako klub seniorů. Objekt byl 

bezbariérově zpřístupněn, vč. nového bezbari-

érového WC. Bezbariérový vstup byl vybudo-

ván i do místnosti knihovny, která je rovněž 

v přízemí OÚ. Bylo pořízeno nové vybavení, 

vč. nové ústředny obecního rozhlasu.  

Opuštěný kostel v Chodovicích byl nově zapo-

jen do dění v obci. Byly zde rekonstruovány 

varhany, které nyní slouží pro pořádání kon-

certů vážné hudby, byly zrekonstruovány za-

Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce 

Holovousy 
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psané kulturní památky - oltářní obrazy a kaza-

telna. Bylo pořízeno nové vybavení, aby kostel 

mohl sloužit jako kulturně společenské cent-

rum obce.  

Po celé obci byly zrekonstruovány kamenné 

památky (pomníčky, kříže a křížky, studánka 

na Chlumkách a různá sousoší). Byla zrekon-

struována kamenná márnice na hřbitově 

v Chodovicích a kamenná zeď u kostela. Rov-

něž bylo rekonstruováno kované oplocení 

okolo kostela a kamenná zeď u hřbitova, sou-

sedící s márnicí.  

Projekt naplnil veškeré cíle, které byly od 

jeho realizace očekávány. Došlo ke zlepšení 

vzhledu obce a zkvalitnění prostředí, byla vy-

tvořena estetická oblast v urbanizované kraji-

ně, která slouží pro rekreaci a odpočinek jejích 

obyvatel. Zároveň došlo ke zlepšení životního 

prostředí v obci, ke vzniku míst pro setkávání 

občanů a ke zvýšení bezpečnosti obyvatel 

obce.  

Projekt byl ukončen dne 25.11.2011. V současné 

době je projekt ve fázi udržitelnosti, která dle 

smlouvy o dotaci potrvá po dobu 5 let. Projekt 

„Komplexní revitalizace veřejných prostranství a 

budov obce Holovousy“, který podala obec Holo-

vousy, se stal pilotním projektem projektu PAAK 

(Posílení absorbční a administrativní kapacity), 

který podala společnost CEP a.s., a je mu posky-

tována v rámci tohoto projektu asistence 

v udržitelnosti, tj. jsou k tomuto pilotnímu projektu 

zpracovávány monitorovací zprávy v udržitelnosti 

a další povinné přílohy, které se k nim přikládají.  

 

Výzva v OPŽP v oblasti  5.1 Omezování průmyslového znečištění a 

snižování environmentálních rizik. V rámci oblasti podpory bude 

možno podporovat projekty zaměřené na omezování průmyslového 

znečištění: 

 rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT 
a IPPC), 

 rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých 
složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy), 

 vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů. 

 

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování environmentálních 

rizik: 

 vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií, 

 výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení definovaných zákonem č. 
59/2006 Sb., s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií, 

 vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik, 

 vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek, 

 vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci závažných 
havárií. 

 

Žádosti o podporu v rámci PO 5 se přijímají od 2. 5. do 31. 10. 2013. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 



 

  

  5 | 13 

 

Program je zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit MSP (žadatelů) při jejich inovačním podni-

kání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče. Žadateli účast v 

projektu umožní získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu, praktické uplat-

nění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností tak, aby se vý-

znamným způsobem zvýšila schopnost žadatelů překonat počáteční problémy při rozjezdu podnikání 

a podpořila se tak atraktivita podnikatelského záměru žadatele pro rizikový kapitál (především tzv. 

seed capital). 

Cílem projektu je koordinovaně předat žadateli potřebné informace v podobě specializovaného pora-

denství. Toto poradenství pro inovační podnikatelské prostředí bude řízeno odborně zdatnou osobou, 

koučem, tak, aby se maximalizovala efektivita procesu rozvoje podniku žadatele z hlediska nákladů a 

potřebného času s cílem podpořit vznik a přežití perspektivních inovativních firem. 

Projekt je realizován agenturou CzechInvest (realizátor) v souladu s OPPI 2007-13. CzechInvest je ve 

smyslu § 5 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, poskytovatelem podpory. 

Konečnými příjemci podpory budou MSP, především v počátečním stádiu vývoje svého podnikání. Pro 

zajištění efektivní realizace veškerých činností v rámci projektu a zajištění vysoké odbornosti vybral 

realizátor výběrovým řízením externí dodavatele poradenství, koučů a skautů. 

Podpora účastí cílových skupin v rámci tohoto projektu využívá prostředky prioritní osy 6 

„Služby pro rozvoj podnikání“ Operačního programu Podnikání a inovace, oblast podpory 6.1 

Podpora poradenských služeb, program Poradenství. 

 

Vývoj a inovace technologicky vyspělých výrobků a procesů a podpora spolu-

práce českých firem se zahraničními protějšky. To je cílem Programu podpory 

mezinárodní spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechIn-

vest. Dotaci až do výše pěti milionů korun mohou získat české malé, střední i 

velké podniky, které splní podmínky a budou mít uzavřenou smlouvu s partne-

rem sídlícím mimo Evropskou unii. 

Stát nabízí firmám dotace na mezinárodní 

technologickou spolupráci 

CzechEkoSystem 
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„Spolupráce na mezinárodní úrovni může být pro řadu českých firem finančně nedostupná, snažíme 

se jim proto toto úsilí usnadnit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s tím, že od programu 

očekává jeho rezort nové patenty, prototypy, inovované výrobky a postupy. „V neposlední řadě se tu 

ale bavíme také o nových pracovních místech a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky,“ 

dodává. 

„Firmy mohou pracovat na mezinárodním projektu tři roky, nejdéle však do konce roku 2016. Dotace 

budeme vyplácet zpětně, a to ve výši poloviny uznatelných nákladů,“ upřesňuje Petr Očko, pověřený 

řízením agentury CzechInvest a ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu, s tím, že se 

jedná už o druhou výzvu k předkládání přihlášek a program je plně financován ze státního rozpočtu. 

Program se zaměřuje na strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, informační a komunikační techno-

logie, energetiku, čisté technologie, biotechnologie, lékařské technologie, zemědělské a potravinářské 

technologie. Výzva byla vyhlášena 18. dubna, zájemci o dotaci mohou zasílat přihlášky do 14. června 

2013 (12:00). 

23. 4. 2013 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

 
 

Řada uznávaných osobností podpořila Konferenci 

projektový management 2013: chaos vs. řád 

 

 Odbornou Konferenci projektový management 2013: chaos vs. řád letos, veřejně poprvé podpořila 

svým vystoupením řada uznávaných a známých osobností. Společně s dalšími experty a odborníky se 

podělili o své znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, aby posílili jeho rozvoj a popularizaci 

v České republice. Dvoudenní fórum se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. dubna 2013 na půdě Univerzi-

ty Tomáše Bati ve Zlíně. Letošní již šestý ročník byl tematicky zaměřen na problematiku chaosu a 

řádu v projektech a na osobnostní rozvoj.  

Uznávané osobnosti a odborníci podpořili celonárodní odborné fórum 

projektového řízení. 

Na konferenci vystoupil ekonom Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. z americké Fordham University at 

Lincoln Center v New Yorku, kouč vrcholových manažerů Pepper de Callier, ředitelka divize Nová 

média České televize Mgr. Pavlína Kvapilová, prezident České asociace kuchařů a cukrářů České 

republiky a šéfkuchař hotelu InterContinental Bc. Miroslav Kubec, sociolog PhDr. Vojtěch Bednář. 

Nechyběli ani experti a uznávané autority z oblasti projektového řízení Ing. Branislav Lacko, CsC., 

RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. a Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA, zástupci Společnosti pro projektové 
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řízení, o.s., zastřešující organizace projektových manažerů v ČR (SPŘ). Na konferenci vystoupil nevi-

domý, a přesto profesně úspěšný projektový manažer, Michal Rada z Akademie věd, který řídí rozsáh-

lé a významné projekty pro Ministerstvo vnitra ČR. Představí se také projektoví manažeři z velkých 

společností a odborníci zaměření na osobnostní a kvalifikační rozvoj.  

 

 

Profese projektového manažera nabývá poslední roky stále více na významu 

Projektový management se nepochybně dostává do popředí zájmu soukromého i státního sektoru v 

České republice. Pracovní pozice projektového manažera patřila v loňském roce na trhu práce mezi tři 

nejžádanější. Bylo poptáváno více než pět tisíc těchto kvalifikovaných profesí. Čeští projektoví 

manažeři drží, hned po Číně, celosvětově druhé místo v počtu certifikovaných projektových manažerů 

dle mezinárodní metodiky International Project Management Association (IPMA®) za rok 2012.  

 

Centrum evropského projektování a.s. získalo autorizaci 

právnické osoby podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

pro rekvalifikační kurzy „ADMINISTRÁTOR PROJEKTU“ A „MANAŽER PRO-

JEKTU“. 

V lednu 2013 vznikly dvě nové kvalifikace – administrátor a manažer projektu. Tyto kvalifikace můžete 

získat po absolvování rekvalifikačního kurzu a složení zkoušky před autorizovanou osobou. Od škol-

ního roku 2013/2014 získáte rekvalifikaci pod jednou střechou.  

Profesní kvalifikace či rekvalifikace je jednou z možností celoživotního vzdělávání, jak získat novou 

profesi a kvalifikaci a tím také uplatnění na trhu práce. 

Centrum evropského projektování a.s. pro Vás připravuje rekvalifikační kurzy, 

díky nimž získáte kvalifikaci „MANAŽER PROJEKTU“ č. 63-007-R, nebo ADMI-

NISTRÁTOR PROJEKTU č. 63-006-N 

 

 

 

 

 

Centrum evropského projektování se zapojilo také do plejády vystupujících. 

V druhém dni plném workshopů vedla Mgr. Hana Vránová spolu s ředitelkou 

Centra evropského projektování Ing. Ivou Krunčíkovou pracovní workshop 

„Česká republika vs. Švýcarsko aneb jak se vybírají dodavatelé pro projekty 

ze SF EU v rámci Veřejných zakázek.“ 
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Centrum evropského projektování pro Vás připravilo následující kurzy: 

Veřejné zakázky dle zákona 

14. 5. 2013, Hradec Králové, CEP a.s. 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami novely zákona o veřejných zakázkách, prakticky 

procvičit způsoby aplikace požadavků do praxe, poskytnout doporučení a náměty pro zvládnutí všech 

novinek v zákoně. Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra - průběžné vzdělávání 

úředníků a vedoucích úředníků. 

Projektové řízení ve veřejné správě 

15. 5. 2013, Hradec Králové, CEP a.s. 

Kurz je určen představitelům měst a obcí, kteří chtějí získat nový pohled na projektové řízení  

a zefektivnit své projekty. Nebudeme Vám vykládat podmínky dotací, ukážeme Vám jak na projekty 

jinak v souladu s mezinárodní praxí využívanou v soukromém i neziskovém sektoru. 

Seznámíme Vás se základními pojmy projektového řízení dle mezinárodních norem, používanými 

metodami, které jsou vhodným nástrojem pro systematickou a bezproblémovou přípravu a následnou 

realizaci projektů. 

Jak řídit projekt financovaný z OPLZZ_v_89? PRAHA 

20. 5. 2013, Praha, Školící centrum Shine Consulting 

Cílem kurzu je praktickou formou představit jak správně nastavit a řídit projekt ve výzvě 89 OP LZZ. 

Vybraná témata budou procvičena na konkrétních projektech, ukážeme Vám, jak nastavit řízení celé-

ho projektu a zapojení Vašich zaměstnanců v souladu s metodikou OP LZZ a zákoníkem práce, dále 

s Vámi probereme jak zpracovávat monitorovací zprávy a žádosti o platbu i nastavení publicity.  

Veřejné zakázky z pohledu uchazeče 

28. 5. 2013, Hradec Králové, CEP a.s. 

Kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí hlásit do veřejných zakázek v roli uchazeče, dále 

podnikatelům, zaměstnancům, kteří připravují nabídky, a všem, kteří se o tuto problematiku zajímají.  

Cílem kurzu je seznámit účastníky s průběhem nejčastějších typů zadávacích řízení z pohledu 

uchazeče. 

Na Vámi zvolený seminář se registrujte na našich webových stránkách www.cep-rra.cz, 

nebo přímo na následujícím odkazu ZDE.  

 

 

 

Nabídka kurzů květen 2013 

 

http://www.cep-rra.cz/
http://www.cep-rra.cz/index.php?mnu=aktualni-nabidka-skoleni&lid=cs&mod=mod-events&op=events-list&flt1=list2&flt2=description2
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ZÍSKEJTE KVALIFIKACI „MANAŽER PROJEKTU“, 

„ADMINISTRÁTOR PROJEKTU“ 

PROFESNÍ KVALIFIKACE = VSTUPENKA NA TRH PRÁCE 

Profesní kvalifikace či rekvalifikace je jednou z možností celoživotního vzdělávání, jak získat novou 

profesi a kvalifikaci a tím také uplatnění na trhu práce. 

Centrum evropského projektování a.s. pro Vás připravuje rekvalifikační kurzy, 

díky nimž získáte kvalifikaci „MANAŽER PROJEKTU“ č. 63-007-R, nebo 

ADMINISTRÁTOR PROJEKTU č. 63-006-N. 

Co je obsahem kurzu: 

- Řízení integrace projektu (logický rámec, 

trojimperativ, cíl a přínosy, zainteresované 

strany) 

- Řízení rozsahu projektu (WBS, rozpracova-

nost projektu) 

- Řízení časového rámce projektu (časový 

harmonogram a časový průběh projektu) 

- Finanční řízení projektu (analýza návratnosti 

investic, rozpočet projektu) 

- Řízení jakosti projektu (jakost produktu, ja-

kost procesu, zajištění kvality) 

- Řízení rizik projektu (identifikace a kvantifika-

ce rizik, přijatá opatření, monitoring) 

- Řízení změn v projektu (principy řízení změn) 

- Řízení zdrojů projektu (řízení a obstarávání 

zdrojů) 

- Řízení informací a dokumentace v projektu 

(komunikační plán, dokumentace projektu, 

softwarová podpora) 

Celým kurzem Vás provedou lektoři, kteří sami vlastní mezinárodní certifikát IPMA (International Pro-

ject Management Association) a mají zkušenosti s projektovým řízením. Díky tomuto kurzu získáte 

nejen novou profesi, ale také budete připraveni na zkoušku k získání mezinárodní certifikace IPMA. 

Doba trvání kurzu: 150 výukových hodin rozdělených do 10 výukových dnů a e-learningového studia. 

Začátek kurzu: říjen 2013  

Kvalifikace manažer nebo administrátor projektu je celostátně uznávanou kvalifikací zařazenou do 

Registru kvalifikací uznávaných v ČR (Národní soustava kvalifikací 63-007-R, 63-006-N) - 

www.nuov.cz . 

Pokud již nyní máte zájem o účast v kurzu a přejete si získat více informací, 

sdělte nám to prosím na adrese skoleni@cep-rra.cz. 

http://www.nuov.cz/
mailto:skoleni@cep-rra.cz
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Centrum evropského projektování a.s. úspěšně 

realizuje projekt s názvem „Educep II - vytvoření 

firemního vzdělávacího programu a další rozvoj 

zaměstnanců“, registrační číslo projektu 

CZ.1.04/1.1.02/94.00020 předložený do výzvy č. 

94 Operačního programu lidské zdroje 

a zaměstnanost.  

Celkové náklady projektu jsou 2.167.784,61Kč, 

z toho dotace činí cca 1 300 tis Kč a soukromé 

spolufinancování cca 867 tis Kč. 

Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření fi-

remního vzdělávacího programu a růstem odbor-

ných znalostí a dovedností dosáhnout lepší kon-

kurenceschopnosti společnosti a adaptability 

zaměstnanců Centra evropského projektování 

a.s.  

Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na zpra-

cování firemního vzdělávacího programu zahrnu-

jícího vytvoření sítě interních lektorů a další pro-

fesní vzdělávání vybraných zaměstnanců. Samo-

statnou klíčovou aktivitou je provedení analýzy 

problematiky rovných příležitostí, implementace 

doporučení na jejich zkvalitnění ve formě Plánu 

rovnosti žen a mužů a školení rovných příležitostí 

pro všechny zaměstnance firmy. 

Portfolio plánovaných odborných vzdělávacích 

kurzů a jejich obsahy byly definovány na základě 

výstupů z pravidelného půlročního hodnocení 

zaměstnanců a závěrů analýzy vzdělávacích 

potřeb z pohledu firmy, která byla provedena v 

rámci přípravné fáze projektu.  

Odborná školení jsme do projektu zařadili pro 

zkvalitnění nabídky portfolia našich služeb   

Konkrétně se jedná o tato školení: školení projek-

tového řízení pro pokročilé a finančního ma-

nagementu v řízení projektů, školení veřejných 

zakázek, školení pro informatika, právníky, per-

sonalistku a účetní, výuku odborné angličtiny pro 

přípravu a řízení zahraničních projektů, marke-

tingová školení, školení v oblasti implementace 

stavebního zákona a kontroly stavebních roz 

počtů, školení prezentačních a komunikačních 

dovedností pro interní lektory.  

Do projektu, který bude realizován v rámci NUTS 

II Severovýchod v termínu od 1. 6. 2013 do 31. 5. 

2015, budou zapojeni výhradně naši zaměstnan-

ci, z toho 3 starší 50ti let. 

 

 

 

„Educep II - vytvoření firemního vzdělávacího programu a 

další rozvoj zaměstnanců“ 
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Od června / července  budou vyhlašovány kontinuální výzvy v následujících oblastech:  

 •Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 

zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované vý-

roby tepla a elektřiny. 

 •Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské 

sféry. 

 •Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady. 

 •Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží. 

 •Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000. 

 •Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity. 

 •Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur. 

 •Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny. 

 •Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. 

 •Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků 

hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních 

vod. 

Program OPŽP pracuje i se zásobníkem projektů 

Zásobník projektů OPŽP představuje část seznamu vyhodnocených žádostí, seřazených sestupně dle 

dosažených bodů, které zůstaly pod čárou. Jedná se tedy o žádosti, které jsou kvalitní pro realizaci a 

které přispívají k plnění cílů OPŽP, nicméně na ně v daný moment nestačily finanční prostředky.  

Pokud se mezi schválenými žádostmi (nad čárou) uvolní finanční prostředky (podsoutěžením pláno-

vaných částek, odstoupením od realizace, či vlivem jiných úspor), potom nastupují automaticky k rea-

lizaci žádosti ze zásobníku projektů. Protože jsou žádosti seřazeny dle výše bodového hodnocení od 

nejvyššího po nejnižší, budou tak nejlépe hodnocené projekty ze zásobníku vybírány jako první. Počty 

dosažených bodů u zásobníkových žádostí nelze žádným způsobem měnit. 

Další postup při uvolnění prostředků je takový, že fond písemně vyrozumí žadatele o vyjmutí jeho 

projektu ze zásobníku projektů a zařazení k realizaci. Do stanoveného termínu pak očekává písemné 

vyjádření žadatele, zda jeho záměr realizovat projekt s podporou OPŽP nadále trvá či nikoliv. V přípa-

dě souhlasného stanoviska doloží žadatel do určeného termínu požadované aktualizace žádosti a 

přílohy, následně je vydán Registrační list. Zařazením žádosti do zásobníku projektů nevzniká auto-

maticky nárok na vydání Registračního listu. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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19. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 

Zahájení příjmu žádostí: 19.6.2013 

Poslední možnost podání žádosti: 2.7.2013 

Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství 

Administruje: 

Státní zemědělský intervenční fond 

Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000 

Adresa WWW: www.szif.cz 

E-mailová adresa: info@szif.cz 

Telefon: 222 871 620 

V 19. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,029 mld. Kč na přidávání hodnoty zemědělským 

a potravinářským produktům, využívání poradenských služeb a obnovu lesního potenciálu po kalam i-

tách a podporu společenských funkcí lesů. 

V rámci 19. kola příjmu žádostí budou dále přijímány žádosti o dotaci v opatření IV.1.2 Realizace 

místní rozvojové strategie (v těchto Pravidlech nedošlo k žádným změnám a projekty budou admi-

nistrovány dle předchozích Pravidel platných pro toto opatření) a opatření IV.2.1 Realizace projektů 

spolupráce (na toto opatření bude zpřesnění Pravidel zveřejněno následně). 

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 19. 6. do 2. 7. 2013. 

Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 2. 7. 2013, musí být Potvrzení o přijetí vygenerované z 

Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno osobně nebo prostřednictvím 

pošty nebo datovou schránkou (žadatele) na RO SZIF do 15:00 hodin. V případě opatření IV.2.1 

Realizace projektů spolupráce probíhá příjem žádostí na CP SZIF a v poslední den končí příjem 

žádostí v 16:30. 

Příjem žádostí v 19. kole se bude týkat opatření/podopatření: 

 I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

 I.3.4 Využívání poradenských služeb 

 II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

 IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření před-

běžně stanoven následovně: 

Opatření/podopatření Alokace 

I.1.3.1 419 mil. Kč 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

http://www.szif.cz/
mailto:info@szif.cz
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I.3.4 150 mil. Kč 

II.2.4 460 mil. Kč 

IV.2.1 51 mil. Kč 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční 

prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu. 

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými 

místními akčními skupinami. 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 

rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 19. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě 

na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje 

venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu 

www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova. 

obchod@cep-rra.cz 
 

 

Centrum evropského projektování a.s. získalo autorizaci právnické 

osoby podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro re-

kvalifikační kurzy „ADMINISTRÁTOR PROJEKTU“ A „MANAŽER 

PROJEKTU“. 

V lednu 2013 vznikly dvě nové kvalifikace – administrátor a manažer projektu. Tyto kvalifikace můžete 

získat po absolvování rekvalifikačního kurzu a složení zkoušky před autorizovanou osobou. Od škol-

ního roku 2013/2014 získáte rekvalifikaci pod jednou střechou.  

Profesní kvalifikace či rekvalifikace je jednou z možností celoživotního vzdělávání, jak získat novou 

profesi a kvalifikaci a tím také uplatnění na trhu práce. 

Centrum evropského projektování a.s. pro Vás připravuje rekvalifikační kurzy, 

díky nimž získáte kvalifikaci „MANAŽER PROJEKTU“ č. 63-007-R, nebo ADMI-

NISTRÁTOR PROJEKTU č. 63-006-N 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.szif.cz/
mailto:obchod@cep-rra.cz
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ZÍSKEJTE KVALIFIKACI „MANAŽER PROJEKTU“, 

„ADMINISTRÁTOR PROJEKTU“ 

PROFESNÍ KVALIFIKACE = VSTUPENKA NA TRH PRÁCE 

Profesní kvalifikace či rekvalifikace je jednou z možností celoživotního vzdělávání, jak získat novou 

profesi a kvalifikaci a tím také uplatnění na trhu práce. 

Centrum evropského projektování a.s. pro Vás připravuje rekvalifikační kurzy, 

díky nimž získáte kvalifikaci „MANAŽER PROJEKTU“ č. 63-007-R, nebo 

ADMINISTRÁTOR PROJEKTU č. 63-006-N. 

Co je obsahem kurzu: 

- Řízení integrace projektu (logický rámec, 

trojimperativ, cíl a přínosy, zainteresované 

strany) 

- Řízení rozsahu projektu (WBS, rozpracova-

nost projektu) 

- Řízení časového rámce projektu (časový 

harmonogram a časový průběh projektu) 

- Finanční řízení projektu (analýza návratnosti 

investic, rozpočet projektu) 

- Řízení jakosti projektu (jakost produktu, ja-

kost procesu, zajištění kvality) 

- Řízení rizik projektu (identifikace a kvantifika-

ce rizik, přijatá opatření, monitoring) 

- Řízení změn v projektu (principy řízení změn) 

- Řízení zdrojů projektu (řízení a obstarávání 

zdrojů) 

- Řízení informací a dokumentace v projektu 

(komunikační plán, dokumentace projektu, 

softwarová podpora) 

Celým kurzem Vás provedou lektoři, kteří sami vlastní mezinárodní certifikát IPMA (International Pro-

ject Management Association) a mají zkušenosti s projektovým řízením. Díky tomuto kurzu získáte 

nejen novou profesi, ale také budete připraveni na zkoušku k získání mezinárodní certifikace IPMA. 

Doba trvání kurzu: 150 výukových hodin rozdělených do 10 výukových dnů a e-learningového studia. 

Začátek kurzu: září 2013  

Kvalifikace manažer nebo administrátor projektu je celostátně uznávanou kvalifikací zařazenou do 

Registru kvalifikací uznávaných v ČR (Národní soustava kvalifikací 63-007-R, 63-006-N) - 

www.nuov.cz . 

Pokud již nyní máte zájem o účast v kurzu a přejete si získat více informací, 

sdělte nám to prosím na adrese skoleni@cep-rra.cz. 

Nabídka kurzů  

 

http://www.nuov.cz/
mailto:skoleni@cep-rra.cz
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Seminář na téma IPRM V RÁMCI ROP SV - Rizika, přístup k rizikům a 

řízení programů 

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás Centrum evropského projekto-

vání zve na seminář IPRM V RÁMCI ROP SV, určený pro příjemce dotace z Regionálního operačního 

programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, který se uskuteční 

dne 20. června 2013 na Magistrátu města Liberec, v sále zastupitelstva (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 

460 59 Liberec I - Staré město). 

Seminář bude věnován rizikům programů a projektů, přístup k definici rizika a jejich řízení s následující 

vazbou na řízení programu a dílčích projektů.  V tématech bude zohledněn pohled profesionálního 

projektového řízení. Lektoři mají certifikaci v oblasti projektového řízení IPMA  

a rovněž certifikaci v oblasti konzultace řízení projektů dle IPMA.  

Cílem semináře je zvýšit znalosti a dovednosti členů týmů realizujících IPRM v krajských měs-

tech  a také dílčích projektů jednotlivých IPRM v regionu NUTS II Severovýchod.  

Registrace jsou možné elektronicky na webových stránkách projektu PAAK zde.  

 

Program semináře: 

Čas: Téma: 

09:30 – 10:00 Prezence účastníků 

10:00 – 10:15 Přivítání přítomných, představení přednášejících, představení projektu PAAK 

10:15 – 11:30 Rizika projektů – definice a přístup k nim 

11:30 – 12:30 Přestávka na oběd 

12:30 – 14:00 Definice pojmů program a projekt, jejich vzájemný vztah a propojení z hlediska spl-

nění cílů programu a vliv na řízení rizik 

14:00 Ukončení semináře 

 

Kapacita semináře je max. 30 osob. 

 

 

http://old.cep-rra.cz/paak/?page=seminare-registrace
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Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby 

se zdravotním postižením 

Stále častěji se ve veřejných zakázkách setkáváme se zvýhodněným dodavate-

lem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením. Co máme v takovém 

případě dělat a jaké jsou možnosti zvýhodnění dodavatelů? 

Možnosti a postup zvýhodnění stanovuje § 101 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále 

jen „ZVZ“). ZVZ prostřednictvím tohoto paragrafu umožňuje zvýhodnit některé uchazeče v zadávacím 

řízení oproti jiným, aniž by došlo k porušení zásady zákazu diskriminace. Zvýhodnění dodavatelů ale 

podléhá jasně stanoveným pravidlům. Z pohledu § 101 ZVZ existují pouze dva způsoby, kdy lze toto 

zvýhodnění využít.  

První možností je skutečnost, kdy se zadavatel sám rozhodne, že zvýhodní takové uchazeče, kteří 

zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu 

z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. V takovém případě zadavatel v oznámení o zakázce 

nebo ve výzvě k podání nabídek stanoví, že zadávacího řízení se můžou zúčastnit pouze takoví 

uchazeči, kteří splňují výše zmíněnou podmínku. V nabídce každého uchazeče pak musí být toto jed-

noznačně uvedeno společně s potvrzením Úřadu práce České republiky nebo s potvrzeními nebo 

rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením. Z tohoto 

ujednání vyplývá, že v případě, kdy tuto skutečnost uchazeč v nabídce neuvede, musí být zadavate-

lem ze zadávacího řízení vyloučen. Tuto skutečnost rovněž nemůže uchazeč prokazovat prostřednic-

tvím jiných osob.  

Druhou možností, která se v zadávacích řízeních objevuje častěji a může některé zadavatele pře-

kvapit, je zvýhodnění uchazeče splňujícího stanovené požadavky oproti ostatním uchazečům v běžně 

vyhlášeném zadávacím řízení. Tato možnost je závislá na rozhodnutí uchazeče. Zadavatel v případě, 

že uchazeč naplní všechny požadavky stanovené § 101 odst. 4 a 5 ZVZ, musí toto zvýhodnění připus-

tit. V tomto případě jsou ale podmínky pro využití zvýhodnění přísnější. Využít ho lze pouze v případě, 

kdy zadavatel zadává zakázku v otevřeném podlimitním řízení, užším podlimitním řízení nebo zjedno-

dušeném podlimitním řízení při zadávání veřejné zakázky na dodávky nebo služby. V ostatních typech 

a limitech nelze toto zvýhodnění využít, tj. například u nadlimitních zakázek nebo zakázek na stavební 

práce. Aby ke zvýhodnění mohlo dojít, musí uchazeč v nabídce prokázat prostřednictvím předložené-

ho potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce, že ve čtyřech předchozích kalendářních 

čtvrtletích přede dnem zahájení zadávacího řízení, tj. přede dnem vyhlášení zakázky, zaměstnává 

více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením. 

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců uchazeče a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravot-

ním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního 

právního předpisu. Jsou-li naplněny všechny výše uvedené podmínky, má zadavatel prostřednictvím 

hodnoticí komise povinnost ponížit pro účely hodnocení nabídek výši nabídkové ceny tohoto uchazeče 

o 15 %. Může tedy dojít k tomu, že tento uchazeč „předskočí“ uchazeče, jehož nabídková cena byla 

do této chvíle nejnižší. Zadavatel pak rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky právě tohoto uchaze-

če, přestože cena uvedená ve smlouvě bude ve výši nabídkové ceny uchazeče před provedeným 

snížením a nebude tak pro zadavatele nejvýhodnější. 

V závěru je třeba ještě upozornit, že není možné zaměňovat tento pojem s pojmem náhradní plnění. 

Náhradní plnění je upraveno jiným předpisem. Zadavatel tak nemůže automaticky plnění z veřejné 

zakázky, kdy uzavře smlouvu s takovým uchazečem, využít jako náhradní plnění. 
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ZÍSKEJTE KVALIFIKACI „MANAŽER PROJEKTU“,  

„ADMINISTRÁTOR PROJEKTU“ 

PROFESNÍ KVALIFIKACE = VSTUPENKA NA TRH PRÁCE 
 

Profesní kvalifikace či rekvalifikace je jednou z možností celoživotního vzdělávání, jak získat novou 

profesi a kvalifikaci a tím také uplatnění na trhu práce. 

Centrum evropského projektování a.s. v roce 2013 zrealizovalo pilotní kurz Projektového řízení. Kurzu 

se účastnili zaměstnanci z veřejné správy, velkých i malých firem, IT společností, kteří měli, nebo 

chtěli získat odborné informace o projektovém řízení. Kurz byl prokládán praktickými ukázkami, 

workshopy a zakončen obhajobou závěrečné práce. Všichni účastníci kurz hodnotili jako velice pří-

nosný pro jejich další práci. 

V září 2013 pro Vás otevíráme 

další ročník rekvalifikačních 

kurzů, díky nimž získáte kvali-

fikaci „MANAŽER PROJEKTU“ 

č. 63-007-R, nebo „ADMINISTRÁTOR PROJEKTU“ č. 63-006-N. 

 

Celým kurzem Vás provedou lektoři, kteří sami vlastní mezinárodní certifikát IPMA (International Pro-

ject Management Association) a mají zkušenosti s projektovým řízením. Díky tomuto kurzu získáte 

nejen novou profesi, ale také budete připraveni na zkoušku k získání mezinárodní certifikace IPMA. 

 

Doba trvání kurzu: 150 výukových hodin rozdělených do 10 výukových dnů a e-learningového studia. 

Začátek kurzu: září 2013 (předpokládaný konec leden 2014) 

 

 

 

Více informací a možnost registrace na náš rekvalifikační kurz najdete na našich stránkách 
ZDE., nebo na mailu skoleni@cep-rra.cz . 

 

 

 

 

http://www.cep-rra.cz/index.php?mnu=aktualni-nabidka-skoleni&mod=mod-events&op=reg-1&eventid=19&termid=36
mailto:skoleni@cep-rra.cz
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47. výzva 

 

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 

 

Zaměření:     

 Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s 
BAT a IPPC), 

 Rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých 
složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy), 

 Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů. 

Oprávněný žadatel: 

 Obce a města + příspěvkové organizace měst a obcí, svazky obcí 

 Kraje a jejich příspěvkové organizace 

 ČR – včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizací a státních podniků 

 Občanská sdružení 

 Veřejné výzkumné instituce 

 Obecně prospěšné organizace 

 Podnikatelské subjekty 

 Správci povodí a vodních toků, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby 

 Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% obcemi či jinými veřejnoprávními 
subjekty 

 Obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 

Termín: žádosti se přijímají od 2.5. do 31.10. 2013 

Výše dotace: až 90% (dle žadatele) 

 

48. výzva 

 

2.2. Omezování emisí 

 

Zaměření: V rámci výzvy bude možno podporovat projekty z podoblasti podpory 2.2b, tj. rekonstrukci 

nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí 

NOx, SO2 a tuhých znečišťujících látek. Výzva je určena výhradně pro projekty realizované v okre-

sech Karviná, Ostrava město a Frýdek – Místek. 

Oprávněný žadatel: 

 

 

 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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 Obce a města + příspěvkové organizace měst a obcí, svazky obcí 

 Kraje a jejich příspěvkové organizace 

 ČR – včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizací a státních podniků 

 Občanská sdružení 

Termín: žádosti se přijímají od od 27. června do 30. září 2013 

Výše dotace: až 90% (dle žadatele) 

 

49. výzva 

 

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny 

 

Zaměření: 

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000. V rámci oblasti podpory bude možno 

podporovat projekty zaměřené na opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně mo-

nitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlin-

ných a živočišných druhů. 

6.2 Podpora biodiverzity. V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím zá-
chrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci, 

 zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a 
vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodi-
verzity in situ, 

 opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláš-
tě chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zeměděl-
ských a lesních kulturách, chovech ryb a včel, 

 investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na ros-
toucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí 
včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované   
živočichy, 

 předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů, 

 realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, 

 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných 
územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích 
(včetně návštěvnických středisek), 

 zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny a vodních toků pro volně žijící 
živočichy. 

 

6.3 Obnova krajinných struktur. V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 

na: 

 realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zamě-
řených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, 
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 příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability, 

 zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, vět-
rolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření 
stromů ve významných alejích), péče o památné stromy, 

 opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných 
územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocen-
trech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby 
porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám, 

 realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek 
a nastartování procesu regenerace lesů směrem k druhové a prostorové skladbě porostů, od-
povídající místním přírodním podmínkám v prioritních oblastech pásem ohrožení imisemi 
(podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích nebo 
územích soustavy Natura 2000. 

 zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v jejich 
ochranných pásmech s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů 

Omezení v rámci výzvy pro oblast podpory 6.3: V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 

nemůže být podpořena obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, jejichž součás-

tí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů nebudou akceptována z důvodu nespl-

nění podmínek aktuální výzvy. 

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny. V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty 

zaměřené na: 

 realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšo-
vání retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k ome-
zování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plo-
chách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vo-
dách, budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo 
slouží jen k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů 
nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.), 

 realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o 
vodách obsažená: 

a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, 

b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe, 

c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní 

Vltavy, 

d) v Plánu oblasti povodí Odry, 

e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje, 

 zpracování studií podélných revitalizací toků a niv (studií, které komplexně řeší vodní toky a 
jejich nivy, navrhují opatření pro obnovu jejich morfologického a ekologického stavu a navrá-
cení toků a niv do přírodního stavu, v opodstatněných případech se také zabývají posílením 
protipovodňové ochrany, především formou obnovy a tvorby rozlivných území a dalších příro-
dě blízkých opatření, a migrační prostupností vodních toků, především formou odstranění m i-
gračně neprostupných míst nebo tvorbou rybích přechodů), 

 realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků 
povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větro-
lamů apod.). 
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Podporu ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů mohou získat pouze projekty na revitalizaci 

vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů a tůní (tj. projekty, které získají 20 bodů za 

technické kritérium Typ opatření). 

Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu budování a obnovu malých vodních 

nádrží neobsažených v plánech oblastí povodí se pro žádosti podané od roku 2010 stanovuje na min. 

30 % z celkových způsobilých výdajů. 

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. V rámci oblasti podpory bude možno podporovat 

projekty zaměřené na: 

 opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby 
posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: 
podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zaklá-
dání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně pláno-
vací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a 
obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude 
podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu živo-
ta člověka v urbanizované krajině, 

 zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v 
územně plánovací dokumentaci, 

 výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na po-
zemcích menších než 10ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojen-
ských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných sta-
veb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu, 

 odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných 
územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000. 

 

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5, s výjimkou projektů odstranění nebo zajištění nevyu-

žívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy 

Natura 2000, mohou získat podporu max. do výše 75 % z celkových způsobilých výdajů. 

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a 

hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod V rámci oblasti 

podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém ča-
sovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a 
majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti ná-
pravných opatření, 

 přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhle-
dání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva, 

 provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení 
zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou, 

 vyhledávání, průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vo-
dami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží, 

 realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů, 

 zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace 
technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na 
„Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 
15. 3. 2006, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 

2004/35/ES, 
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 provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minu-
losti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací, 

 inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších sesuvů 
ke stabilizaci nebo sanaci. 

 

Oprávněný žadatel: V rámci této výzvy jsou přijatelnými příjemci podpory pouze správy národ-

ních parků. 

Termín: žádosti se podávají od 27. června do 29. listopadu 2013 

Výše dotace: až 90% (dle žadatele) 

 

50. výzva 

 

Udržitelné využívání zdrojů energie a Zlepšování stavu přírody a krajiny 

 

Zaměření: 

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE 

pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE. V rámci podoblasti podpory bude mož-

no podporovat projekty zaměřené na: 

 výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících 
OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuálně v kombinaci s výstavbou cen-
trální výrobny paliv včetně technologie, 

 výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a 
ohřev teplé vody. 

3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívají-

cích OZE V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně techno-
logie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice, 

 instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, 
zplyňování biomasy + plynový motor apod.). 

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 

3.2.1 Realizace úspor energie: V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměře-

né na: 

 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí 
budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvoro-
vých výplní). 
 

3.2.2 Využívání odpadního tepla. V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-

řené na: 
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 aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití od-
padního tepla apod.). 

V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2. 

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000.  

 V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na opatření spojená s 
implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných 
území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů. 

 

6.2 Podpora biodiverzity. V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím zá-
chrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci, 

 zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a 
vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodi-
verzity in situ, 

 opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláš-
tě chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zeměděl-
ských a lesních kulturách, chovech ryb a včel, 

 investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na ros-
toucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí 
včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy, 

 předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů, 

 realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, 

 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných 
územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích 
(včetně návštěvnických středisek), 

 zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny a vodních toků pro volně žijící 
živočichy. 

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.2 Projekt vodní nádrže (obnova či tvorba) může být do 6.2 

předložen pouze pokud jde o opatření v maloplošném zvláště chráněném území či I. nebo II. zóně 

CHKO nebo NP, které je v souladu s plánem péče (potvrzuje příslušný orgán ochrany přírody) 

6.3 Obnova krajinných struktur. V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 

na: 

 realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zamě-
řených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, 

 příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability, 

 zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, vět-
rolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření 
stromů ve významných alejích), péče o památné stromy, 

 opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných 
územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocen-
trech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby 
porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám, 

 realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek 
a nastartování procesu regenerace lesů směrem k druhové a prostorové skladbě porostů, od-
povídající místním přírodním podmínkám v prioritních oblastech pásem ohrožení imisemi 
(podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích nebo 
územích soustavy Natura 2000. 

 zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v jejich 
ochranných pásmech s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů 
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Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3. V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 

nemůže být podpořena obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, jejichž součás-

tí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů nebudou akceptována z důvodu nespl-

nění podmínek aktuální výzvy. 

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty 

zaměřené na: 

 realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšo-
vání retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k ome-
zování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plo-
chách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vo-
dách, budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo 
slouží jen k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů 
nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.), 

 realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o 
vodách obsažená: 

a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, 

b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe, 

c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní 

Vltavy, 

d) v Plánu oblasti povodí Odry, 

e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje, 

 zpracování studií podélných revitalizací toků a niv, (studií, které komplexně řeší vodní toky a 
jejich nivy, navrhují opatření pro obnovu jejich morfologického a ekologického stavu a navrá-
cení toků a niv do přírodního stavu, v opodstatněných případech se také zabývají posílením 
protipovodňové ochrany, především formou obnovy a tvorby rozlivných území a dalších příro-
dě blízkých opatření, a migrační prostupností vodních toků, především formou odstranění m i-
gračně neprostupných míst nebo tvorbou rybích přechodů), 

 realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků 
povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větro-
lamů apod.). 

Podporu ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů mohou získat pouze projekty na revitalizaci 

vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů a tůní (tj. projekty, které získají 20 bodů za 

technické kritérium Typ opatření). 

Finanční účast příjemce podpory na spolufi nancování projektu budování a obnovu malých vodních 

nádrží neobsažených v plánech oblastí povodí se pro žádosti podané od roku 2010 stanovuje na min. 

30 % z celkových způsobilých výdajů. 

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.4. Přijatelní žadatelé v rámci oblasti podpory 6.4 – opatření 

budování a obnova malých vodních nádrží, jsou pouze veřejnoprávní subjekty ve smyslu kategorizace 

dle přílohy 3 směrnice MŽP č. 12/2012. Žádosti předložené soukromými subjekty v rámci tohoto opat-

ření nebudou akceptovány z důvodu nesplnění podmínek aktuální výzvy. 

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 
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 opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby 
posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: 
podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zaklá-
dání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně pláno-
vací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a 
obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude 
podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu živo-
ta člověka v urbanizované krajině, 

 zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v 
územně plánovací dokumentaci, 

 výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na po-
zemcích menších než 10ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojen-
ských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných sta-
veb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu, 

 odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných 
územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000. 

 

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5, s výjimkou projektů odstranění nebo zajištění nevyu-

žívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy 

Natura 2000, mohou získat podporu max. do výše 75 % z celkových způsobilých výdajů. 

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a 

hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 

 stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém ča-
sovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a 
majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti ná-
pravných opatření, 

 přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhle-
dání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva, 

 provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení 
zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou, 

 vyhledávání, průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vo-
dami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží, 

 realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů, 
zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace 
technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí 

 provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minu-
losti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací, 

 inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších sesuvů 
ke stabilizaci nebo sanaci. 

Oprávněný žadatel (jen v některých oblastech podpory): 

 Obce a města + příspěvkové organizace měst a obcí, svazky obcí 

 Kraje a jejich příspěvkové organizace 

 ČR – včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizací a státních podniků 

 Občanská sdružení 

 Veřejné výzkumné instituce 

 Obecně prospěšné organizace 

 Podnikatelské subjekty 

 Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% obcemi či jinými veřejnoprávními 
subjekty 

 Obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 
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Termín: žádosti se podávají od 27. června do 29. listopadu 2013 

Výše dotace: až 100% (dle žadatele a prioritní osy) 

 

51. výzva 

 

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

 

Zaměření:  

2.1 Zlepšení kvality ovzduší 

2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT 

 Výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřová-
ní stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve 
stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního 
na teplovodní systém) a případnou rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého 
tepelného výkonu. V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty 
zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování 
emisí NOx, SO2 nebo TZL. 

 

Oprávněný žadatel (liší se dle oblasti podpory): 

 Obce a města + příspěvkové organizace měst a obcí, svazky obcí 

 Kraje a jejich příspěvkové organizace 

 ČR – včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizací a státních podniků 

 Občanská sdružení 

 Veřejné výzkumné instituce 

 Obecně prospěšné organizace 

 Podnikatelské subjekty 

 Správci povodí a vodních toků, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby 

 Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% obcemi či jinými veřejnoprávními 
subjekty 

 Obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 
 

Termín: žádosti se podávají od 28. června do 31. října 2013 

Výše dotace: až 90% (dle žadatele a prioritní osy) 

obchod@cep-rra.cz 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí , Oddělení realizace programů – sociální integrace a 
služby  vyhlašuje  
Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu  
v rámci  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

Globální grant (GG) má podpořit vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální 

podnikání, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením 

vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí a současně jejich začlenění do společnosti. V rámci 

poskytnuté podpory může dojít k provázání potřeb neinvestičního charakteru s investičními potřebami 

(Integrovaný operační program, oblast intervence - 3.1c „Investiční podpora sociální ekonomiky“ - Tyto 

nově vzniklé podnikatelské aktivity by se měly stát do budoucna ekonomicky samostatnými a schop-

nými udržet se v místním konkurenčním prostředí, a být tak významnými aktéry regionálního rozvoje.  

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy podnikatelských právnických 

osob: společnost s ručením omezeným, akciová společnost (kromě akciové společnosti s listinnými 

akciemi na majitele), veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo a podnikatelské 

právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů.  

Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, a to: obecně prospěšná společnost a evido-

vané (církevní) právnické osoby. 

Omezení výše finanční podpory na jeden projekt:  

Minimální výše: 100 000 Kč  
Maximální výše podpory získané z OP LZZ: 200 000 EUR 2  

Uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze způsobilých výdajů. Výší podpory se rozumí částka 
poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt spolufinanco-
ván z jiných zdrojů).  
 

Míra podpory: 100% způsobilých výdajů 

Délka projektu je odvislá od realizovaných aktivit. Maximální délka trvání projektu je 2 roky (24 měsí-

ců), jeho realizace musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015. 

Žádosti je možné podávat od 2. 3. 2009  

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2013 do 12 hodin 

 

Ministerstvo vnitra nabízí finanční podporu při 
zapojení do programů EU 

Program je aktuální pro výzvu CIP ICT-PSP a Safer Internet pro rok 2013  

Za účelem zvýšení účasti tuzemských subjektů v projektech financovaných z programů EU (dříve 

komunitárních programů) v oblasti informační společnosti vyhlašuje Ministerstvo vnitra program Pod-

pory zapojení do programů EU, jehož cílem je finančně motivovat k zapojení do jednotlivých evrop-
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ských projektů, resp. být iniciátorem těchto projektů. Finanční podporu je možné získat na formování 

konsorcia za účelem předložení projektu, zapojení do vznikajícího konsorcia stejně jako na úhradu 

nákladů souvisejících s činností konsorcia a účasti v projektu.  

V současné době je program aktuální především pro výzvu Rámcového programu pro konkurence-

schopnost a inovace (CIP ICT-PSP), jehož 7. projektová výzva s uzávěrkou 14. května 2013 je zamě-

řena na témata a cíle ze strategie Digitální agenda pro Evropu a obsahuje 5 základních témat. Pro-

gram podpory je možné využít rovněž pro předkládání programů v rámci výzvy programu Bezpečnější 

internet (Safer Internet) pro rok 2013 uzavřené 23. května 2013. 

Vyplněnou žádost o podporu přípravy projektu nebo o podporu zajištění spoluúčasti příjemce se všemi 

náležitostmi zasílejte na adresu Ministerstva vnitra nejpozději do 20. září 2013 do 14:00 hodin.  

 

COST CZ  

MŠMT vyhlašuje výzvu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14. Účelová podpora 

poskytovaná v programu COST CZ (LD) je určena na financování projektů základního výzkumu čes-

kých výzkumných pracovišť v mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu COST1, který administruje 

na základě smlouvy v rámci 7. Rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj a de-

monstrace s EK ESF. 

Uchazeči o účelovou podporu z veřejných prostředků programu COST CZ budou veřejné 

vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné subjekty a jejich sdružení, které lze kvalifi-

kovat jako výzkumné organizace podle článku 2. 2. písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). 

Předkládání žádostí je od 2. 7. – 6. 9. 2013. Projekty musí končit do 31.12.2017.  

EUPRO II je určena na financování programových projektů podporujících účast českých výzkum-

ných pracovišť v rámcových programech EU a v dalších typech mezinárodních aktivit ve výzkumu a 

vývoji vycházejících z bilaterální spolupráce na základě mezivládních smluv. 

EUREKA je určena na podporu projektů mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji, 

které byly programem EUREKA (European Network for Market-oriented, Industrial R&D) zařazeny 

mezi schválené projekty tohoto programu. Neposkytuje projektům finanční podporu, ale poskytuje 

účastníkům konkurenční výhodu při jednání s finančními, technickými a komerčními partnery“. 

INGO II – INFRA je určena na podporu spolupráce českých výzkumných pracovišť s mezinárodní 

výzkumnou institucí (např. CERN, SÚJV), kde jde o závazek České republiky založený mezinárodní 

smlouvou, kterou je Česká republika vázána nebo na podporu spolupráce českých výzkumných pra-

covišť s mezinárodní výzkumnou institucí, kde ale současně nejde o závazek České republiky (např. 

ILL). 

KONTAKT II je podpořit dvoustrannou případně vícestrannou mezinárodní spolupráci institucí za-

bývajících se výzkumem a vývojem v oblasti základního a aplikovaného výzkumu České republiky s 

důrazem na spolupráci se státy, které nejsou členy Evropské unie. 
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Projekt „Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené 

lidi“ reg. č. CZ.1.07/3.2.10/03.0019 

 

Dne 30. 6. 2013 byla ukončena realizace projektu „Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje 

připravené lidi“ reg. číslo CZ.1.07/3.2.10/03.0019. Pilotní ověřování vytvořeného vzdělávacího pro-

gramu „Projektový manažer“ bylo ukončeno předáním osvědčení o absolvování pilotního ověření 

vzdělávacího programu 16 účastníkům, kteří splnili účast na školeních, úspěšně zvládli obhajobu své-

ho projektu (ve dnech 29. – 30. 5. 2013) a zvládli závěrečný test. 

Na základě získaných zkušeností a připomínek účastníků byla provedena úprava vytvořených vzdělá-

vacích materiálů a určité přeskupení hodinových dotací na jednotlivé moduly. Při předávání osvědčení 

účastníci pozitivně hodnotili zajištění školení jak po materiální, tak i lektorské stránce. Ocenili i přínos 

získaných znalostí prakticky ověřovaných během školení pro jejich další profesní růst a uplatnění v 

jejich běžné praxi. 

Vzdělávací program je připraven k jeho nabízení v rámci udržitelnosti a byl dán k akreditaci na MŠMT. 

 

47. výzva 

 

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 

 

Zaměření:     

 Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s 
BAT a IPPC), 

 Rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých 
složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy), 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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 Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů. 

Oprávněný žadatel: 

 Obce a města + příspěvkové organizace měst a obcí, svazky obcí 

 Kraje a jejich příspěvkové organizace 

 ČR – včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizací a státních podniků 

 Občanská sdružení 

 Veřejné výzkumné instituce 

 Obecně prospěšné organizace 

 Podnikatelské subjekty 

 Správci povodí a vodních toků, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby 

 Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% obcemi či jinými veřejnoprávními 
subjekty 

 Obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 

Termín: žádosti se přijímají od 2.5. do 31.10. 2013 

Výše dotace: až 90% (dle žadatele) 

 

48. výzva 

 

2.2. Omezování emisí 

 

Zaměření: V rámci výzvy bude možno podporovat projekty z podoblasti podpory 2.2b, tj. rekonstrukci 

nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí 

NOx, SO2 a tuhých znečišťujících látek. Výzva je určena výhradně pro projekty realizované v okre-

sech Karviná, Ostrava město a Frýdek – Místek. 

Oprávněný žadatel: 

 Obce a města + příspěvkové organizace měst a obcí, svazky obcí 

 Kraje a jejich příspěvkové organizace 

 ČR – včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizací a státních podniků 

 Občanská sdružení 

Termín: žádosti se přijímají od od 27. června do 30. září 2013 

Výše dotace: až 90% (dle žadatele) 

 

50. výzva 

 

Udržitelné využívání zdrojů energie a Zlepšování stavu přírody a krajiny 
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Zaměření: 

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE 

pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE. V rámci podoblasti podpory bude mož-

no podporovat projekty zaměřené na: 

 výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících 
OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuálně v kombinaci s výstavbou cen-
trální výrobny paliv včetně technologie, 

 výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a 
ohřev teplé vody. 

3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívají-

cích OZE V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně techno-
logie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice, 

 instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, 
zplyňování biomasy + plynový motor apod.). 

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 

3.2.1 Realizace úspor energie: V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměře-

né na: 

 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí 
budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvoro-
vých výplní). 
 

3.2.2 Využívání odpadního tepla. V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-

řené na: 

 aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití od-
padního tepla apod.). 

V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2. 

 

51. výzva 

 

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

 

Zaměření:  

2.1 Zlepšení kvality ovzduší 

2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT 
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 Výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřová-
ní stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve 
stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního 
na teplovodní systém) a případnou rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého 
tepelného výkonu. V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty 
zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování 
emisí NOx, SO2 nebo TZL. 

 

Oprávněný žadatel (liší se dle oblasti podpory): 

 Obce a města + příspěvkové organizace měst a obcí, svazky obcí 

 Kraje a jejich příspěvkové organizace 

 ČR – včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizací a státních podniků 

 Občanská sdružení 

 Veřejné výzkumné instituce 

 Obecně prospěšné organizace 

 Podnikatelské subjekty 

 Správci povodí a vodních toků, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby 

 Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% obcemi či jinými veřejnoprávními 
subjekty 

 Obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 
 

Termín: žádosti se podávají od 28. června do 31. října 2013 

Výše dotace: až 90% (dle žadatele a prioritní osy) 

obchod@cep-rra.cz 

 

 

 

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora 

standardizace orgánů sociálně-právní ochrany 

1. Nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím souvisejí-

cí, tj. aktivity spojené se systémem, tzn. zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v 

praxi a vyhodnocování. Tato aktivita podporuje i naplnění minimálního personálního standardu 

stanoveného v bodě 4b přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., tj. dosažení počtu zaměstnan-

ců, který je přiměřený správnímu obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. 

 

 

OP LZZ C2 sociálně-právní ochrana dětí 
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2. Aktivity v oblasti dalšího profesního rozvoje zaměstnanců, profesní vzdělávání zaměstnanců v 

oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce v kurzech akreditovaných Mi-

nisterstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Minister-

stvem vnitra,  

 

3. Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzic-

kými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci  

 

4. Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany, zejména zajištění 

vhodného materiálního vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i 

mimo něj, kdy je k dispozici zejména potřebný počet mobilních telefonů, notebooků, tiskáren, 

fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu  

 

5. Vytvoření podmínek pro práci s klienty (vybavení a drobné investice). Jde zejména o zajištění 

prostor vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami  

 

6. Doplnění nebo rozšíření webu města, obce, kraje o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany  

Cílové skupiny:  
 orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace (obce a kraje)  

Vymezení žadatelů o finanční podporu:  
 kraje  

 obce s rozšířenou působností  

Omezení výše finanční podpory na jeden projekt:  
Minimální výše podpory na jeden projekt: 0,5 mil. Kč  

Maximální výše podpory na jeden projekt: 10 mil. Kč 

Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. 

Žádosti je možné podávat: od 8. 7. 2013  

Ukončení příjmu žádostí: do 16. 9. 2013 do 14 hod  

 

Kontaktujte obchod@cep-rra.cz  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE K ČESKO-NORSKÉMU  

VÝZKUMNÉMU PROGRAMU 

Česko-norský výzkumný program vychází z programové oblasti „Bilaterální spolupráce ve výzkumu a 

vývoji“ a jeho celková alokace činí 14 705 882 €, přičemž 85 % této částky tvoří prostředky Norských 

fondů, z 15 % je program podporován z prostředků rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy.    

Program významnou měrou přispívá k rozvoji a podpoře vědy a výzkumu prostřednictvím spolupráce 

mezi českými a norskými institucemi ve vybraných oblastech a finančně podporuje tvorbu nových 

vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vě-

deckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experi-

mentálního vývoje.  

Program je plně ve shodě s aktuálními strategiemi EU, jako je EUROPE 

2020 a nově připravovaný program výzkumu a vývoje HORIZON 2020. 

Realizace programu zvýší mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a 

přispěje k naplnění cílů Evropského výzkumného prostoru.  

Podporované oblasti programu  
1. sociální a humanitní vědy  

2. zdraví  

3. životní prostředí  

Komu je program určen  

Cílovou skupinou jsou výzkumné organizace definované Rámcem společenství pro veřejnou podporu 

výzkumu, vývoje a inovací a malé a střední podniky spolupracující s výzkumnou organizací, podle 

definice tamtéž. Příjemcem podpory bude český subjekt, každého projektu se musí zúčastnit alespoň 

jeden účastník z české strany a alespoň jeden účastník z norské strany na principu rovného partner-

ství.  

Financování programu/projektů  

Celkový rozpočet na projekty ve všech tematických oblastech představuje 13 088 235 €. Minimálně 20 

% z rozpočtu je určeno na podporu projektů z  oblasti sociálních a humanitních věd.  

Finanční rozpětí projektů je od 100 000 € do 1 000 000 € ve všech tematických oblastech.  
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Trvání programu/doba řešení projektů  

Náklady programu jsou uznatelné do 30. dubna 2017, v jeho rámci se  předpokládá  podpora projektů 

s délkou trvání 36 měsíců.  

Výstupy programu  

Očekávanými výstupy programu jsou zejména výsledky v kategorii publikace, tedy zejména článek 

v odborném periodiku a výsledky v oblasti aplikovaných výstupů, dále posílení kapacity ve výzkumu a 

vývoji v ČR zejména formou zapojení PhD studentů. Očekává se také významné zastoupení vědec-

kých pracovnic v řešitelských týmech společných projektů.   

Zprostředkovatel programu  

Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor výzkumu a vývo-

je, oddělení mezinárodní spolupráce. Program byl připraven s partnery z Norska – Norskou výzkum-

nou radou.   

 

Prodloužení příjmu žádostí o podporu v rámci Programu 

rozvoje venkova z důvodu obnovy lesního potenciálu po 

kalamitní situaci. 

U podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, 

které má přímou souvislost s odstraňováním škod po povodních a s preventivními opatřeními byl 

schválením ministra zemědělství dne 11. 6. 2013 prodloužen příjem žádostí 19. kola do 31.10. 

2013 (původně 19.6.2013 – 2.7.2013). Alokovaná finanční částka je cca 417 mil. Kč. Konečná 

částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky 

ušetřené v předchozích kolech příjmu.  

Podopatření zahrnuje dva záměry:  

Obnova lesního potenciálu po kalamitách, u kterého jsou způsobilými výdaji odstraňování 

poškozených lesních porostů do 40 let věku, umělá obnova sadbou i síjí včetně přípravy těchto ploch 

před zalesněním.  
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Zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi za-

hrnuje odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, 

pokud se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa či toky ve správě subjektu pověřeného hospo-

dařením v lesích, na lesních cestách a souvisejících objektech a preventivní protipovodňová opatření 

na drobných vodních tocích a v jejich povodích. 

Kontaktujte obchod@cep-rra.cz 

 

JAKÉ BUDOU OBLASTI PODPORY PRO ZEMĚDĚLCE A OBCE V NOVÉM 

PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ? 

 

26.6.2013 zasedal Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova (PRV) a diskutována byla 

nová podoba programového dokumentu a aktuální stav. Projednává se stále doplňkovost a 

hraniční oblasti v rámci jednotlivých programů s následujícími mezivýsledky: 

 OP PIK – oblasti  nezemědělského podnikání – potravinářství, OZE, zpracování dřeva 

 v oblasti OZE se PRV zaměří na zpracování biomasy zemědělskými podnikateli, 

zejména v oblasti pletáren, kotelen na biomasu (MPO naváže podporou efektivního 

využívání tepla a podporou ostatních OZE) 

 odborné vzdělávání v oblasti zemědělství zajistí PRV (další odborné vzdělávání pak 

MPSV v rámci OP Zaměstnanost)) 

 oblast cestovního ruchu pouze pro zemědělské podnikatele (občanská vybavenost 

v obcích pak v IOP) 

 IROP – cestovní ruch, občanské vybavení, infrastruktura 

PRV bude sledovat následující priority a příjemce podpory: 
1) Priorita I. Podpora přenosu znalostí a inovací v zem., lesním hosp. a venkovských oblastech 

- subjekt, který má vzdělávání v předmětu činnosti (předávání znalostí a informační 

akce pro zemědělce) 

- poradenský subjekt akreditovaný Mze (poradenství) 

- Mze (spolupráce – technická pomoc) 

2) Priorita IV. Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví 

- ekologický zemědělec (ekologické zemědělství, neproduktivní investice) 

- pobočky krajských pozemkových úřadů, vlastníci půdy (pozemkové úpravy) 

- soukromí a veřejní vlastníci půdy/lesa (předcházení přírodním katastrofám, obno-

va poškozených lesů/půdy) 

3) Priorita II – Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělských činností i podniků 

 

 

mailto:obchod@cep-rra.cz
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- zemědělský podnikatel, výrobci potravin a krmiv (investice do hmotného majetku) 

- subjekt hospodařící v lesích (lesnická infrastruktura, technologií) 

- zemědělský podnikatel (převod podniku malých zemědělců) 

- zemědělský podnikatel do 40 let (zahájení mladého zemědělce) 

4) Priorita III. – Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství 

- zemědělský podnikatel, podnikatelé v potravinářství, lesnictví, zemědělství 

- obce a jejich svazky (spolupráce mezi subjekty na podporu místních trhů) 

- zemědělský podnikatel, obec (prevence před poškozením zemědělské produkce) 

5) Priorita V. Podpora využívání zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomicku 

- veřejní a soukromí vlastníci a nájemci půdy (zalesňování zemědělské půdy; ze-

mědělsko-lesnické systémy) 

6) Priorita VI. Podpora sociálního začlenění, snižování chudoby venkova 

- zemědělský podnikatel (investice do nezemědělských činností; rozvoj malých 

zem. podniků) 

- zemědělský podnikatel (podpora cestovního ruchu) 

- obce a svazky obcí do 2 000 obyvatel (investice do vodohospodářské infrastruk-

tury) 

7) LEADER - MAS 

Řešení situace OBCÍ: 

- PRV – pozemkové úpravy, lesnická opaření, spolupráce, vodohospodářská infra-

struktura, LEADER 

- IROP – cestovní ruch, kulturní dědictví, energetická náročnost veřejných budov a 

veřejné infrastruktury, sociální a zdravotnická infrastruktura, vzdělávací infrastruk-

tura 

- OPŽP – vodohospodářská infrastruktura, energetická náročnost veřejných budov 

a veřejné infrastruktury 

Prozatímní navržený rozpočet pro ČR z PRV je 2,17 mld. EUR (o cca 1 mld. EUR nižší oproti stávají-

címu období). Min. 25 % z rozpočtu půjde na zmírnění klimatických změn a obhospodařován půdy a 

min. 5 % pro metodu LEADER. 

V listopadu 2013 budou vládě předloženy všechny programy (včetně PRV). V roce 2014 a 2015 bude 

starý a nový program fungovat společně. ČR bude plnit závazky ze starého programu a bude dělat 

závazky z nového programu. 
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TERMÍNY ZKOUŠKY MANAŽER PROJEKTU 

4. 9. 2013 

17. 9. 2013 

TERMÍNY ZKOUŠKY ADMINISTRÁTOR PROJEKTU 

10. 9. 2013 

23. 9. 2013 

Přihlaste se na našich webových stránkách www.cep-rra.cz 

 Co udělat, abyste při zkoušce uspěli? 

- Informujte se u lektorů, kolik jejich absolventů uspělo u zkoušky; 

- Absolvujte náš rekvalifikační kurz; 

- Pokud jste již absolvovali školení a nejste si jisti, zda jste správně připraveni, přijďte na náš intenzivní 

kurz přípravy ke zkoušce. 

 

INTENZIVNÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU 

Intenzivní příprava na zkoušku manažer či administrátor projektu 

29. 8. 2013 

Intenzivní příprava na mezinárodní certifikát IPMA 

5. 9. 2013 

Přihlaste se na našich webových stránkách www.cep-rra.cz  

REKVALIFIKAČNÍ KURZ MANAŽER PROJEKTU 

ZÁŘÍ 2013 – LEDEN 2014 

http://projektovym-manazerem.cz  

  

 

http://www.cep-rra.cz/
http://www.cep-rra.cz/
http://projektovym-manazerem.cz/
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NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH  

POD OREBEM 

Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo 

novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5. září 2013. Po velkém úsilí se městu 

podařilo získat dotaci z fondů EU. 

Centrum evropského projektování městu pomohlo získat dotaci z Regionálního operačního programu 

NUTS II Severovýchod, zajistilo zpracování žádosti o dotaci, organizaci výběrových řízení a následnou 

realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. 

Realizace projektu proběhla v letech 2011 až 2013. Město získalo dotaci ve výši 38,6 mil. Kč (tedy 

92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu). Celkové výdaje projektu byly cca 45 mil. Kč. 

Nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem je bezesporu unikátní mechanický betlém lidových řez-

bářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. 

Třebechovický Proboštův betlém je jediným betlémem v České republice prohlášeným za movitou 

národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před 

více než sto lety. Na ploše 7 x 3 x 2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů. Kromě hlavní 

památky zde naleznete asi tři stovky dalších betlémů z kukuřičného šustí, ze slámy, vosku i papíru. 
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ČESKO-NORSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM 

Česko-norský výzkumný program vychází z programové oblasti „Bilaterální spolupráce ve výzkumu a 

vývoji“ a jeho celková alokace činí 14 705 882 €, přičemž 85 % této částky tvoří prostředky Norských 

fondů, z 15 % je program podporován z prostředků rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy.    

Program významnou měrou přispívá k rozvoji a podpoře vědy a výzkumu prostřednictvím spolupráce 

mezi českými a norskými institucemi ve vybraných oblastech a finančně podporuje tvorbu nových 

vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů 

základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.  

Program je plně ve shodě s aktuálními strategiemi EU, jako je EUROPE 2020 a nově připravovaný 

program výzkumu a vývoje HORIZON 2020. Realizace programu zvýší 

mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a přispěje k naplnění cílů 

Evropského výzkumného prostoru.  

Podporované oblasti programu  
1. sociální a humanitní vědy  

2. zdraví  

3. životní prostředí  

Komu je program určen  
Cílovou skupinou jsou výzkumné organizace definované Rámcem společenství pro veřejnou podporu 

výzkumu, vývoje a inovací a malé a střední podniky spolupracující s výzkumnou organizací, podle 

definice tamtéž. Příjemcem podpory bude český subjekt, každého projektu se musí zúčastnit alespoň 

jeden účastník z české strany a alespoň jeden účastník z norské strany na principu rovného partner-

ství.  

Financování programu/projektů  
Celkový rozpočet na projekty ve všech tematických oblastech představuje 13 088 235 €. Minimálně 20 

% z rozpočtu je určeno na podporu projektů z  oblasti sociálních a humanitních věd.  

Finanční rozpětí projektů je od 100 000 € do 1 000 000 € ve všech tematických oblastech.  

Trvání programu/doba řešení projektů  
Náklady programu jsou uznatelné do 30. dubna 2017, v jeho rámci se  předpokládá  podpora projektů 

s délkou trvání 36 měsíců.  

Výstupy programu  
Očekávanými výstupy programu jsou zejména výsledky v kategorii publikace, tedy zejména článek 

v odborném periodiku a výsledky v oblasti aplikovaných výstupů, dále posílení kapacity ve výzkumu a 

vývoji v ČR zejména formou zapojení PhD studentů. Očekává se také významné zastoupení vědec-

kých pracovnic v řešitelských týmech společných projektů.   
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Pilotní ověřovací rekvalifikační kurz  

ADMINISTRÁTOR PROJEKTU 

Centrum evropského projektování a.s. jako autorizovaná právnická osoba otevírá v říjnu pilotní ově-

řovací rekvalifikační kurz ADMINISTRÁTOR PROJEKTU. Kurz má dotaci 60 výukových hodin roz-

dělených do šesti výukových dnů a e-learningového studia. Kurz povedou lektoři Centra evropského 

projektování s mezinárodním certifikátem IPMA a letitými zkušenostmi s projektovým řízením.  

Obsahem kurzu jsou následující témata: 

- Řízení integrace projektu, 

- řízení rozsahu projektu,  

- řízení časového rámce projektu,  

- finanční řízení projektu, 

- řízení jakosti projektu,  

- řízení rizik projektu,  

- řízení změn v projektu,  

- řízení zdrojů projektu,  

- řízení informací a dokumentace v projektu.  

Po absolvování tohoto pilotního ověřovacího rekvalifikačního kurzu se může uchazeč přihlásit na 

zkoušku k získání kvalifikace ADMINISTRÁTOR PROJEKTU č. 63-006-N. Tato kvalifikace je celo-

státně uznávanou kvalifikací zařazenou do Registru kvalifikací uznávaných v ČR.  

http://projektovym-manazerem.cz  

 

  

 

 

http://projektovym-manazerem.cz/
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Rozvojový program Podpora logopedické prevence v před-

školním vzdělávání v roce 2014 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje  Rozvojový program Podpora logopedické pre-

vence v předškolním vzdělávání v roce 2014.     

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento 

rozvojový program ve vzdělávání.   

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednic-

tvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, 

tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevencev předškolním vzdělávání.  

Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se 

zřízenou připravnou třídou.   

Termín pro příjímání žádostí je 25. října 2013. 

 

 

Rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru 

Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro zá-

kladní vzdělávání v roce 2014 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje ro ozvojový program 

Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání v roce 2014.     

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento 

rozvojový program.    

Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy nebo nižších ročníků vicele-

tého gymnázia.   

 

Vyhlášení rozvojového programu Podpora implementace 

Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v niž-

ších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje  rozvojový program Podpora implementace 

Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 

2014.     

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento 

rozvojový program. Obecným cílem programu je dosažení zkvalitnění výuky Etické výchovy, posilová-

ní vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů a motivací ředitelů škol k zavádění prvků etické 

výchovy do všech vzdělávacích oblastí nebo k zavedení výuky doplňujícího vzdělávacího oboru Etická 

výchova na školách.  

Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost základní skoly nebo nižšího ročníku více-

letého gymnázia.   

 

Ministerstvo školství vyhlašuje výzvu pro pražské vysoké 

školy na podporu výzkumu a vývoje z OP VaVpI 

Praha, 30. září 2013 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vyhlásilo výzvu 

k předkládání projektových žádostí, které umožní pražským veřejným vysokým školám získat pro-

středky z evropských strukturálních fondů na podporu výzkumu a vývoje v rámci Operačního progra-

mu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Pro předkládané projekty jsou připraveny 2 miliardy ko-

run.    

Ačkoliv území hlavního města nespadá mezi regiony podporované z evropských Strukturálních fondů, 

je Praha vzdělávacím centrem nadregionálního významu s přínosem pro celou Českou republiku. 

V rámci OP VaVpI je výzva pro pražské veřejné vysoké školy specifická a její parametry byly konzul-

továny jak se zástupci předpokládaných příjemců v rámci dvou seminářů, na které byli pozváni rektoři 

příslušných vysokých škol, tak se zástupci mimopražských vysokých škol a odbornou veřejností.  

Projekty se žádostí o dotační prostředky z OP VaVpI budou moci předkládat od 1. listopadu tohoto 

roku. 

Prostřednictvím této výzvy na podporu infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem budou financo-

vány projekty jak se stavebními, tak i s nestavebními investicemi, především v oblasti přístrojového a 

strojového vybavení. Konkrétně bude podpora směřovat do budování nových laboratoří a nákupu 

laboratorní techniky, budování učeben pro výuku, do modernizace a rozšíření knihoven, ale například i 

do opláštění a rekonstrukce budov. 

Minimální výše tzv. způsobilých výdajů na realizaci projektu je 20 mil. Kč. Maximální výše celkových 

nákladů na projekt je pak 1,1 mld. Kč (tj. celkové náklady projektu nesmí v žádném případě přesáh-

nout ekvivalent 50 milionů EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu).  

Projekty musí být zrealizovány nejpozději do 31. 12. 2015.  
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