
1 

 

 

Ministerstvo kultury 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – 29. 9. 2015 

Příjemce podpory: 
- Muzea, galerie a další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy podle zák. č. 122/2000 

sb.,. 
- Národní památkový ústav a další subjekty , spravující kulturní památky ve smyslu zák. č. 20/1987 

Sb.,. 
- Historické knižní fondy. 
- Specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické 

církve. 
- Další subjekty podle pravidel, které vymezují jednotlivé části programu. 

 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 
Předmět dotace:  
zabezpečení objektů bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, evidence a dokumentace 
movitého kulturního dědictví, ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 

Příjem žádostí:  Žádosti se podávají do 30. 10. 2015, 23:59 hod. 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-
dotace/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi-70574/ 

 

IROP 

IROP - Výzva č. 6 – od 29. 9. 2015 

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS 

Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj 
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje 
 
Žadatelé:  
Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů. 
 
Míra podpory:   95% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  30. 9. 2015 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  30.6.2018 
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6 
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IROP - Výzva č. 7 – od 30. 9. 2015 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k 
celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora 
sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od 
institucionálních ke komunitním službám  
 
Plánovaná alokace:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 700 000 000 Kč, Státní rozpočet – 300 000 000 Kč 

  
Žadatelé:  
kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, 
organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, církve, církevní 
organizace. 
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  30. 10. 2015 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  31. 3. 2016 
 

Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:  
- osobní asistence,  
- podpora samostatného bydlení,  
- pečovatelská služba,  
- odlehčovací služba,  
- raná péče,  
- průvodcovské a předčitatelské služby,  
- tísňová péče,  
- denní stacionář,  
- sociálně terapeutická dílna,  
- sociální rehabilitace,  
- centrum denních služeb,  
- služba následné péče,  
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,  
- chráněné bydlení,  
- týdenní stacionář,  
- domov pro osoby se zdravotním postižením,  
- domov se zvláštním režimem.  

 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-
sluzeb-za-ucelem-socialniho 
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Dagmar Quisková, Velké Hoštice 1. 10. 2015 
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