
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ  

Národní orgán pro koordinaci 

Ing. Pavla Slípková 
koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech 

Eurocentrum České Budějovice 
 

 

 SETKÁNÍ NNO JčK 
Dotační možnosti pro NNO 

 



 

 

 
 

 

Program přednášky 

 Představení Eurocentra ČB a jeho aktivity 

 Dotační příležitosti pro NNO 

o IROP 
o OP Zaměstnanost 
o OP Životní prostředí 
o Další dotační možnosti - MMR 



Představení Eurocentra 

= VÁŠ PRŮVODCE PROBLEMATIKOU EU A EVROPSKÝCH FONDŮ 

Eurocentra jsou informační místa v každém krajském městě, kam se občané 
mohou obracet se svými dotazy k EU a evropským fondům. 

 

Úřad vlády 
 

Ministerstvo 
 pro místní rozvoj 

 



Představení 

    Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor publicity EU 

    Poslání Eurocentra: 

 informovat veřejnost, žadatele a příjemce o možnostech čerpání z fondů EU          
 a dalších aktivitách MMR  

 poskytovat primární konzultace projektových záměrů 

 pořádání seminářů pro různé cílové skupiny s tematikou ESI fondů 

        (potenciální žadatelé, příjemci, podnikatelé, obce, studenti SŠ a VŠ, MAS atd.) 

 pořádání soutěží (např. Navrhni projekt, Poznej projekt, Vyfoť projekt aj.) 

 poskytování publikace a informační materiály k evropským fondům 
 



Informování veřejnosti, žadatelů a příjemcům o možnostech 
čerpání z fondů EU a dalších aktivitách MMR  

 

Eurocentrum  
aneb pomáháme získat více informací o ESI fondech 

Nejdůležitější rozcestníky: 
 

 www.dotaceEU.cz  a www.strukturalni-fondy.cz 

 www.eurocentra.cz  a www.euroskop.cz  

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.eurocentra.cz/
http://www.euroskop.cz/


Pořádání seminářů pro různé cílové skupiny s tematikou ESIF 
         



Prezentace EU a evropských fondů na akcích pro veřejnost 



Přednášky pro studenty ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ 



Poskytování primárních konzultací projektových záměrů 
 



Pořádání soutěží 
 

• Navrhni projekt  

• Poznej projekt  FB „Soutěžte s fondy“ 

• Vyfoť projekt 



Poskytování publikací a informačních materiálů 
 k evropským fondům 

 
Publikace – přehledy dotačních příležitostí: 



Odborné publikace a studijní materiály 



 telefonní linka Eurofon 800 200 200 
 

 on-line chat na webu www.dotaceEU.cz 
 

 kontaktovat Eurocentra 

 → konzultační hodiny Eurocentra České Budějovice: 
 

 

ÚTERÝ od 10:00 do 11:30 hod. a STŘEDA od 14:30 do 16:00 hod. 

Kam směřovat Vaše dotazy: 
 

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.dotaceeu.cz/


Kontakt - Eurocentrum České Budějovice 

Kontakt: 
 

Ing. Pavla Slípková 

e-mail: pavla.slipkova@mmr.cz  

mob.: + 420 731 681 631   

Kancelář: 

 
Eurocentrum České Budějovice  

Boženy Němcové 49/3 
370 01 České Budějovice 
Budova B Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
kancelář číslo 3312 

Web EC ČB: https://ceskebudejovice.eurocentra.cz 

mailto:pavla.slipkova@mmr.cz


Sledujte naše aktivity na Facebooku:  

Eurocentrum České Budějovice 
www.facebook.com/EurocentrumCB 

 

http://www.facebook.com/EurocentrumCB
http://www.facebook.com/EurocentrumCB


Možnosti čerpání z fondů EU v programovém období 2014 – 2020: 



Další dotační možnosti: 

  Programy přeshraniční spolupráce 

 ČR – Bavorsko 

 ČR – Rakousko 

  Komunitární programy (Erasmus+, LIFE, Kreativní Evropa aj.) 

  Národní programy a dotace – MMR či další ministerstva: 

 Podpora bydlení 

 Bezbariérové obce 

 Podpora obnovy a rozvoje venkova atd.  



IROP - INFORMACE K JEDNOTLIVÝM OTEVŘENÝM VÝZVÁM 

Kdy: vyhlášení 3/2018, příjem žádostí od 14. 6. do 18. 9. 2018 

Žadatelé: obce, NNO – spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, o. p. s., zájmová sdružení                     
(se zaměřením na sociální služby či aktivity sociálního začleňování, podpora nebo ochrana osob se zdravotním 

postižením a znevýhodněných osob), církve, církevní organizace  

Aktivity: nákup objektů, výstavba nových sociálních bytů, rekonstrukce a úpravy objektu, pořízení 
základního vybavení bytové jednotky apod. 

 Sociální byt je určen pro osoby, které v důsledky nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení. 

 ! Prodloužení doby udržitelnosti na 20 let! Musí být splněny parametry sociálního bydlení v IROP.  

Více informací k výzvě: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-79-Socialni-bydleni-II  
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IROP - INFORMACE K JEDNOTLIVÝM OTEVŘENÝM VÝZVÁM 

Kdy: vyhlášení 2/2018, příjem žádostí do 11/2019 

Žadatelé: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek (stavba obsahuje min. 4 a více bytů) 

Aktivity: celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů - např. zlepšení tepelně-
technických parametrů stavebních konstrukcí (zateplení stěn, střechy aj., výměna oken a dveří), 
výměna stávajícího (kotel na tuhá nebo kapalná fosilní paliva) nebo instalace nového zdroje tepla 
(plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo aj.), instalace solárních fotovoltaických 
soustav atd.  

Více informací k výzvě: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-III  
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IROP - INFORMACE K JEDNOTLIVÝM OTEVŘENÝM VÝZVÁM 

Kdy: vyhlášení 7/2017, příjem žádostí do 7/2020 

Žadatelé: kraje, obce, DSO, příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem 
zdravotnictví, nestátní neziskové organizace, církve a další 

Žadatel musí být poskytovatel zdravotních služeb dle podmínek!  

Aktivity: zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování 
komunitní péče a podporu vzniku mobilních komunitních týmů. 

Podpora je zaměřena na služby duševních center, psychoterapeutické stacionáře a psychiatrické ambulance s 
rozšířenou péčí. 

   Více informací k výzvě: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-
psychiatricke-pece-II  
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Kontakty IROP 

Zaměstnanci CRR Jihočeský kraj: 
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/jihocesky-kraj/  
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Výzva č. 52: Podpora sociálního začleňování v SVL - 3. výzva 

Kdy: vyhlášení 1/2017, příjem žádostí do 6/2018 (projekty na 36 měsíců) 

Žadatelé: obce, organizace zřizované obcemi a kraji, DSO, NNO, poskytovatelé 
sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů soc. služeb 

Aktivity: přímá podpora cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené nebo ohroženy vyloučením)  

- podpora soc. služeb, realizace soc. práce, komunitní soc. práce a komunitní centra, podpora osob v 
přístupu k bydlení,  k zaměstnání, podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny, pro závislé, programy 
profesionální prevence soc. patologických jevů, podpora služeb pro osoby po výkonu trestu aj. 

* Podporované aktivity musí být v souladu s příslušnou schválenou strategií IPRÚ.                                                          

Více informací k výzvě: https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz 

OP ZAMĚSTNANOST - INFORMACE K JEDNOTLIVÝM VÝZVÁM 
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OP ZAMĚSTNANOST - INFORMACE K JEDNOTLIVÝM VÝZVÁM 

Výzva č. 129: Podpora sociálního podnikání 

Kdy: vyhlášení 6/2017, příjem žádostí do 11/2018 

Žadatelé: kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, DSO, OSVČ, obchodní 
korporace, státní podniky, NNO, školy 

Aktivity: vznik a rozvoj podnikatelský aktiv v oblasti sociálního podnikání 
 
- příjemce musí splňovat principy sociálního podniku – zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu 
práce, společensky prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch apod. 
 

Více informací k výzvě: https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz  
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Výzva č. 84: Cílená výzva na regionální projekty paktů 
zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II. 

Kdy: vyhlášení 1/2018, příjem žádostí do 23. 4. 2018 

Žadatelé: nositelé paktů zaměstnanosti – NNO, kraje 

Aktivity: zprostředkování zaměstnání, poradenská a informační činnosti a programy, 
rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí, podpora vytváření nových pracovních 
míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora aktivit k získání 
pracovních návyků a zkušeností, motivační aktivity, inovativních nástrojů aj. 

Více informací k výzvě: https://www.esfcr.cz/vyzva-084-opz  

OP ZAMĚSTNANOST - INFORMACE K JEDNOTLIVÝM VÝZVÁM 

https://www.esfcr.cz/vyzva-084-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-084-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-084-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-084-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-084-opz


KONZULTAČNÍ DNY V JIHOČESKÉM KRAJI 
- každou druhou středu v měsíci: 

• 11. 4. 2018 

• 9. 5. 2018 

• 13. 6. 2018 

KDE: Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice 
Pro více informací můžete kontaktovat přímo daného projektového manažera na tomto 
odkaze: https://www.esfcr.cz/konzultace-k-projektum-opz  

OP ZAMĚSTNANOST - INFORMACE K JEDNOTLIVÝM VÝZVÁM 
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Kontakty – OP Zaměstnanost 

Operační program Zaměstnanost: https://www.esfcr.cz/  
Kontakty: https://www.esfcr.cz/kontakty-op-zamestnanost  
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SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit 
využití obnovitelných zdrojů energie – výzva č. 100 

Kdy: příjem žádostí od 3/2018 do 1/2019 

Žadatelé: bez omezení, NNO (obecně prospěné společnosti, nadace, 
nadační fondy, ústavy, spolky) 

Aktivity: energeticky úsporné renovace veřejných budov – zateplení 
obvodového pláště budovy; výměna a renovace otvorových výplní; systémy 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla; systémy využívající odpadní 
teplo; výměna zdroje tepla pro vytápění, fotovoltaické systémy; solárně-
termické kolektory pro přitápění apod. 

Více informací k výzvě: http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva  

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - INFORMACE K JEDNOTLIVÝM VÝZVÁM 
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Kontakty – OP Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí: http://www.opzp.cz/  
 

Kontakty:  
 

Státní fond životního prostřední - Jihočeský kraj: 
https://www.sfzp.cz/sekce/564/159/detail-organizacni-jednotky/   
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Další dotační možnosti: 

• Národní dotace MMR: 
• Více zde: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-

dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2018  

Oblasti podpory pro rok 2018: 

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb 

2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení 

3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 

Žádosti mohly organizace podávat od 20. listopadu do 18. prosince 2017. 

• Krajské dotace JčK: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm  
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