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Přehled'výzev'z'OP'ke'dni'5.'8.'2015'

Výzvy&OPPIK&

OPPIK"–"Výzva"k"29."7."2015"
Výzva&III.&-&III.&prodloužení&&-&ROZVOJ&
&
Tento" program" realizuje" Prioritní" osu" 2" "Rozvoj" firem""Operačního" programu" Podnikání" a" inovace." Cílem"
programu"ROZVOJ&& je"zvýšení"konkurenceschopnosti"malých"a"středních"podniků"prostřednictvím"podpory"
zavádění"progresivních"technologií."
"
Dnem"16.&června"2014"Ministerstvo"průmyslu"a"obchodu"znovu"vyhlásilo"třetí"po"třetí"prodlouženou"časově"
omezenou"výzvu"k"předkládání"projektů"v"programu"podpory"ROZVOJ."Příjem"elektronických"registračních"
žádostí"bude"zahájen"16.&června&2014&od"12:00&hod."prostřednictvím"internetové"aplikace"eAccount"a"bude"
ukončen"16.&července&2014&ve&12:00&hod."Začátek"příjmu"plných"žádostí"16.&června&2014,"ukončení"příjmu"
plných"žádostí"je"plánováno"na"1.&září&2014.""
http://www.mpo.cz/dokument155953.html"
"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&
"
OPPIK"–"Výzva"k"31."7."2015"
Výzva&I&v&programu&podpory&PARTNERSTVÍ&ZNALOSTNÍHO&TRASFERU&
Plánovaná&alokace&výzvy& &300&000&000&Kč&
Žadatel:&malý&a&střední&podnikatel,&výzkumné&organizace&
&
Míra&podpory:&
Dotace&bude&poskytována&do&maximální&výše&70&%&pro&všechny&typy&žadatelů.&
V&případě&MSP&bude&poskytována&dotace&pouze&v&režimu&de&minimis.&
!
Datum!zahájení!příjmu!žádostí!o!podporu! ! Plné!žádosti:!1.!září!2015!
Datum!ukončení!příjmu!žádostí!o!podporu! ! Plné!žádosti:!30.!listopadu!2015!
!
Projekt&musí&být&zaměřen&na&minimálně&jednu&z&následujících&aktivit"a"musí"mít"strategický"význam"
pro"další"rozvoj"podniku:"
a)"zlepšení"výrobních"procesů,"
b)"vývoj/inovace"nových"produktů"a"služeb"nebo"inovace"procesu"při"vývoji"a"zavádění"nových"
produktů"a"služeb,"
c)"zlepšení"podnikových"procesů"včetně"procesu"produktové"certifikace.&
http://www.mpo.cz/dokument158354.html"
!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&
"
OPPIK"–"Výzva"k"3."8."2015"
Výzva&I&programu&podpory&INOVACE&—&Inovační&projekt&
Plánovaná&alokace&výzvy& &4&000&000&000&Kč&
Žadatel:&podnikatelské&subjekty,&zejména&malý&a&střední&podnikatel&
Míra&podpory&

!! Malý&podnik&45&%&z&prokázaných&způsobilých&výdajů&
!! Střední&podnik&35&%&z&prokázaných&způsobilých&výdajů&
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!! Velký&podnik&25&%&z&prokázaných&způsobilých&výdajů&
 
Datum!zahájení!příjmu!žádostí!o!podporu!! Plné!žádosti:!1.!září!2015!
Datum!ukončení!příjmu!žádostí!o!podporu!! Plné!žádosti:!31.!ledna!2016!
!
Podporovanými&aktivitami&jsou:&

a)! Zvýšení"technických"a"užitných"hodnot"výrobků,"technologií"a"služeb"(produktová"inovace)"
b)! Zvýšení"efektivnosti"procesů"výroby"a"poskytování"služeb"(procesní"inovace)"
c)! Zavedení"nových"metod"organizace"firemních"procesů"prostřednictvím"zavádění"nových"

informačních"systémů"integrující"a"automatizující"procesy"uvnitř"podniku"zaměřené"především"na"
propojení"VaV"aktivit,"inovací"a"výroby"(organizační"inovace)"

d)! Zvýšení"prodeje"výrobků"a"služeb"prostřednictvím"významné"změny"v"designu"produktu"nebo"
balení,"lepšího"adresování"potřeb"zákazníka,"otevření"nových"trhů"nebo"zavedení"nových"prodejních"
kanálů"(marketingová"inovace)"

http://www.mpo.cz/dokument158366.html"
&
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&

&

Výzvy&OPZ&

OPZ""a"Výzva"k"3."8."2015"
Výzva&č.&032&:&Mezinárodní&mobilita&pro&znevýhodněnou&mládež&
Investiční"priorita:"3.1"Sociální"inovace"a"mezinárodní"spolupráce"
Plánovaná&alokace&výzvy& &75&000&000&Kč&
Pro'tuto'výzvu'jsou'oprávněnými'žadateli:''

!! Vzdělávací&instituce&včetně&pedagogicko-psychologických&poraden&&
!! Agentury&práce&&
!! Nestátní&neziskové&organizace&/NNO&&
!! Kraje&a&obce&a&jimi&zřizované&organizace!!

!
Míra&podpory&

a! 90,86&%&evropský&podíl&&
a! 9,14&%&národní&podíl&&

Podrobně'viz'Výzva'(spolufinancování'dle'typu'žadatele)'
!
Datum!zahájení!příjmu!žádostí!o!podporu!! 1.!9.!2015!
Datum!ukončení!příjmu!žádostí!o!podporu!! 31.!10.!2015&

Popis&podporovaných&aktivit&"
Podporovanou"aktivitou"je"mezinárodní"mobilita"pro"znevýhodněnou"mládež,"která"zahrnuje"vzdělávací"a"
motivační"aktivity,"zahraniční"stáže"pro"cílovou"skupinu,"poradenství"a"intenzivní"následnou"podporu"cílové"
skupiny"pro"vstup"na"trh"práce"nebo"do"dalšího"vzdělávání"či"odborné"přípravy"po"jejím"návratu"do"České"
republiky"
http://www.esfcr.cz/vyzvaa032aopz"
"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!
"
"
"
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OPZ""a"Výzva"k"3."8."2015"
Výzva&č.&031:&Budování&kapacit&a&profesionalizace&NNO&
Investiční"priorita:"3.1"Sociální"inovace"a"mezinárodní"spolupráce"
Plánovaná&alokace&výzvy& &75&000&000&Kč&
Pro'tuto'výzvu'jsou'oprávněnými'žadateli:''

!! Nestátní&neziskové&organizace&(NNO)&–&oblast&sociálního&začleňování,&které:&&
-&prokáží&dobu&existence&minimálně&2&roky&od&vyhlášení&výzvy&&
-&mají&zveřejněnou&aktuální&výroční&zprávu&na&webových&stránkách,&která&obsahuje&

"! rozvahu&&
"! výkaz&zisků&a&ztrát&&

&
Míra&podpory&

a! 90,86&%&evropský&podíl&&
a! 9,14&%&národní&podíl&&

"
Datum!zahájení!příjmu!žádostí!o!podporu!! 1.!9.!2015!
Datum!ukončení!příjmu!žádostí!o!podporu!! 31.!12.!2015&

Popis&podporovaných&aktivit&"
Aktivity"mají"za"cíl"zvýšení"kapacit,"profesionalizace"a"transparentnosti"NNO5."Podporované"budou"zejména"
aktivity"zvyšující"důvěryhodnost"NNO"vůči"veřejnosti," státnímu"a"soukromému"sektoru"(např."pokud" jde"o"
posuzování"efektivnosti"hospodaření,"kvalitu"řízení,"personální"zajištění"a"podobně)"a"budování"kapacit"NNO"
s"cílem"efektivnější"práce"s"cílovou"skupinou"v"oblasti"sociálního"začleňování,"rovnosti"žen"a"mužů"a"rovných"
příležitostí.&
http://www.esfcr.cz/vyzvaa031aopz"
&
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&
&
OPZ""a"Výzva"k"3."8."2015"
Výzva&č.&013:&Podpora&služeb&péče&o&děti&1.&stupně&základních&škol&v&době&mimo&školní&vyučování&mimo&
hl.&m.&Prahu&
Investiční&priorita:"1.2"Rovnost"žen"a"mužů"
Plánovaná&alokace&výzvy& &176&000&000&Kč&
Pro'tuto'výzvu'jsou'oprávněnými'žadateli:''

o! obchodní&korporace,&&
o! OSVČ&&
o! státní&podnik&&
o! profesní&a&podnikatelská&sdružení&&
o! právnické&osoby&vykonávající&podnikatelskou&činnost&zřízené&zvláštním&zákonem&&
o! NNO&&
o! kraje&&
o! organizace&zřizované&kraji&&
o! obce&&
o! organizace&zřizované&obcemi&&
o! dobrovolné&svazky&obcí&&
o! sociální&partneři&&
o! školy&a&školská&zařízení&(v&rámci&doplňkových&činností)&&
o! veřejné&výzkumné&instituce&&
o! vysoké&školy&&
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Míra&podpory:&
PO&(zapsané&ve&školském&rejstříku& EU&85%&+&ČR&10%& dofinancování&5%&
Kraje,&obce&a&jejich&PO&)mimo&škol)&EU&85%&+&ČR&10%& dofinancování&5%&
VVŠ,&VO& & & & EU&85%&+&ČR&10%& dofinancování&5%&
Soukromé&sub.-prosp.&činnost& EU&85%&+&ČR&15%& dofinancování&0%&
Ostatní&& & & & EU&85%&+&ČR&0&%& dofinancování&15%&
&
Datum!zahájení!příjmu!žádostí!o!podporu!! 21.!8.!2015!
Datum!ukončení!příjmu!žádostí!o!podporu!! 16.!10.!2015&

&
Popis&podporovaných&aktivit&"
Výzva"nabízí"možnost"budování"takových"zařízení,"která"rodičům"dětí"1."stupně"základní"školy"umožní"sladit"
pracovní"rytmus"s"péčí"o"děti."""

o! zakládání"a"provozování"zařízení,"která"doplní"chybějící"kapacitu"stávajících"institucionálních"
forem" tohoto" typu" (školní"družiny," kluby)," s"dobou"provozu"odpovídající"potřebám"rodičů"
(oproti" současné" nabídce" družin" též" v" časných" ranních" hodinách" a" až" do" pozdního"
odpoledne)""

o! skupinová" doprava" do/ze" školy" zejména" ve" venkovských" či" příměstských" regionech" s"
komplikovanou"dopravní"obslužností"(školní"autobusy)""

o! zajištění"doprovodu"dětí"na"kroužky"a"zájmové"aktivity""
o! příměstské"tábory"v"době"školních"prázdnin"(tj."nepobytové)""

http://www.esfcr.cz/vyzvaa013aopz"
"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&
"

MMR&

Výzva&SCLLD&-&01.&08.&2015&

Usnesením"vlády"č."541"ze"dne"8."července"2015,"o"stavu"přípravy"strategií"Komunitně"vedeného"místního"
rozvoje,"bylo"ministryni"pro"místní"rozvoj"uloženo"vyhlásit"výzvu"na"předkládání"žádostí"o"podporu"strategií"
Komunitně" vedeného"místního" rozvoje."Výzva" je" vyhlášena" ke"dni" 1." 8." 2015" a" příjem" žádostí" o" podporu"
strategií"Komunitně"vedeného"místního"rozvoje"bude"zahájen"1."9."2015.""

Oprávněný'žadatel:&Místní&akční&skupiny&
http://mmr.cz/cs/Podporaaregionuaaacestovniaruch/Regionalniapolitika/Uzemniadimenzea2014a
2020/Vyhlaseneavyzvya%281%29/VyzvaaSCLLD"
"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&
"
"
"
"
Velké"Hoštice,"5."8."2015"
Dagmar"Quisková"


