ZPRAVODAJ Ústeckého kraje - aktuálně vyhlášené a připravované výzvy ČR
https://www.vladar.cz/prehled-nastroju-podpory-pro-obce-a-podniky-kveten-2022-vypis-clanek-592.html

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE
Zpracování místní energetické koncepce

30. 5. 2022 – 15. 10. 2022.

Veřejnoprávní právnické osoby – obec,
městská část, město, městys, statutární
město, svazek obcí.

www.mpo-efekt.cz

NOVÉ

Nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny

20. 4. 2022 - 31. 8. 2022.

Obce a jimi zřizované organizace, kraje a
jimi zřizované organizace.

www.mmr.cz

NOVÉ

19. 5. 2022 do 19. 5. 2022.

Spolek, ústav, nadace nebo nadační fond,
obecně prospěšná společnost, účelové
zařízení registrovaných církví a
náboženských společností pro poskytování
charitativních služeb, příspěvková
organizace, právnická osoba vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení,
územní samosprávný celek – obec,
dobrovolný svazek obcí.

www.msmt.cz

NOVÉ

20. 5. 2022 - 31. 7. 2022 (1. kolo
uzavírky příjmu žádostí) / 30. 9.
2022 (2. kolo uzavírky příjmu
žádostí) / 30. 11. 2022 – finální
ukončení příjmu žádostí.

Poskytovatel služeb obecného
hospodářského zájmu.

www.mpsv.cz

NOVÉ

5. 5. 2022 - 5. 5. 2023.

Malé a střední podniky, velké podniky a
veřejný sektor včetně podnikatelských
subjektů s majetkovou účastí (až do výše
100 %) obcí, měst, krajů a státu.

www.mpo.cz

NOVÉ

Zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání

Materiálně technická základna sociálních služeb

Modernizace distribuce tepla v systémech
dálkového vytápění

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v ÚK

Snížení emisí ze stacionárních zdrojů

26. 5. 2022 – 24. 6. 2022.

Obce a další subjekty na území Ústeckého
kraje, které přímo realizují projekty.

www.kr-ustecky.cz

15. 1. 2022 - 15. 1. 2023

obchodní společnosti a družstva, fyzické
osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné
svazky obcí, státní podniky, veřejné
výzkumné instituce, výzkumné organizace

www.narodniprogra
mzp.cz

Hospodaření s vodou v obcích

12. 1. 2022 - 31. 8. 2022

Odstranění černých skládek

1. 12. 2021 - 30. 6. 2022

Energetické úspory veřejných budov

1. 12. 2021 - 30. 9. 2022

Domovní čistírny odpadních vod

1. 11. 2021 - 31. 12. 2023

Zdroje pitné vody

1. 11. 2021 - 31. 12. 2023

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní
podniky a státní organizace, nestátní
www.narodniprogra
neziskové organizace, obchodní společnosti
mzp.cz
vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a
další
obce s rozšířenou působností

www.narodniprogra
mzp.cz

obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,
příspěvkové organizace, veřejnoprávní
www.narodniprogra
instituce, vysoké a další školy a školská
mzp.cz
zařízení, obchodní společnosti vlastněné ze
100 % veřejným subjektem a další
obce

www.narodniprogra
mzp.cz

obce; dobrovolné svazky obcí; obchodní
společnosti ovládané z více než 50 %
obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními www.narodniprogra
subjekty; zájmová sdružení právnických
mzp.cz
osob ovládaná z více než 50 % obcemi a
městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

NOVÉ

Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových
domech

Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

12. 10. 2021 - 30. 6. 2025

vlastníci stávajících bytových domů,
stavebníci nových bytových domů,
společenství vlastníků jednotek stávajících
2030.novazelenausp
bytových domů, pověření vlastníci bytových
oram.cz
jednotek, nabyvatelé bytových jednotek v
nových bytových domech, osoby, kterým
svědčí právo stavby nového bytového domu

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané kraji,
organizace zřizované nebo zakládané
Jedná se o výzvu původně
obcemi, organizace zřizované nebo
ukončenou k 31. 12. 2019, nyní
zakládané dobrovolnými svazky obcí,
dopravci ve veřejné dopravě na základě
prodlouženou do 31. 10. 2022
smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní
dopravy

irop.mmr.cz

2. 8. 2021 - 30. 12. 2023

subjekty s prokazatelným vztahem k místu
realizace projektu, s výjimkou politických
stran a hnutí

www.narodniprogra
mzp.cz

Průběžně do 31. 12. 2023

Obce pro aktivity B) Zřizování nových
retenčních prostorů - stávající nádrže,
poldry, suché nádrže atd. a C) Zvyšování
průtočné kapacity a stabilizace koryt

eagri.cz

Snížení obsahu radonu ve stavbách

21. 3. 2022 – 30. 9. 2022

Vlastníci budov, tedy i obce a města

www.mfcr.cz

Budování kapacit dětských skupin

20. 4. 2022 – 30. 6. 2022

Kraje, obce a města, svazky obcí,
organizační složky státu, státní podniky,
příspěvkové organizace, NNO a další

www.mpsv.cz

Výsadba stromů

Protipovodňová prevence

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

14. 2. 2022 - 8. 8. 2022

Obce, dobrovolné svazky obcí, místní akční www.narodniprogra
skupiny
mzp.cz

Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém
kraji

13. 4. 2022 - 13. 6. 2022

Obce do 5000 obyvatel na území Ústeckého
kraje.

www.kr-ustecky.cz

Rekonstrukce veřejného osvětlení

5. 5. 2022 - 30. 6. 2023

Obce a společnosti 100% vlastněné obcí,
která se nenachází na území Národních
parků

www.mpo-efekt.cz

4. 4. 2022 - 31. 8. 2022

Veřejnoprávní právnické osoby (obec,
organizační složka státu, kraj, městská část,
město, městys, příspěvková organizace,
státní podnik, statutární město, svazek obcí,
školská právnická osoba, vysoká škola,
veřejná výzkumná instituce, veřejná
nezisková ústavní zdravotnická zařízení),
obchodní korporace (akciová společnost,
družstvo, společnost s ručením omezeným,
veřejná obchodní společnost).

www.mpo-efekt.cz

12. 4. - 31. 7. 2022

Spolky, ústavy, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby,
příspěvkové organizace, společenství
vlastníků jednotek, družstva, školské
právnické osoby, obce a svazky obcí.

www.nadacepartners
tvi.cz

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě
energetického managementu

Výsadba stromů ve volné krajině

Výsadba stromů ve městech

12. 4. - 31. 7. 2022

O finanční podporu mohou žádat všechny
subjekty s prokazatelným vztahem k místu www.nadacepartners
realizace projektu, s výjimkou politických
tvi.cz
stran a hnutí a organizačních složek státu.

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE
Revitalizace brownfieldů

zatím odloženo (předběžný
termín zveřejnění výzvy 2. 5.
2022)

Územní samosprávné celky

Státní fond podpory
investic

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

od 21. 3. 2022 podávání
předběžných žádostí
(nejpozději do 31. 12. 2023)

Města, městské části, obce a kraje.

www.mpo.cz

Předběžný harmonogram výzev Operačního
programu Životní prostředí na rok 2022

od července 2022

------------------------------

www.opzp.cz

Aktuálně vyhlášené výzvy - FIRMY
Záruční program COVID SPORT pro podnikatele
působící v oblasti sportu (ČMZRB)

Záruční program COVID III. pro firmy zasažené
koronavirem (ČMZRB)

1. 2. 2021 - do vyčerpání
alokace

Malé a střední podniky působící v oblasti
sportu.

www.cmzrb.cz

Do 31. 12. 2021 nebo do
vyčerpání alokace.

Ručení za provozní bankovní úvěry
podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž
ekonomické aktivity jsou omezeny v
důsledku výskytu koronavirové infekce a
souvisejících preventivních opatření.

www.cmzrb.cz

Připravované výzvy - FIRMY
-0-

-0-

-0-

Malé a střední podniky působící v oblasti
sportu.

www.cmzrb.cz

-0-

Aktuálně vyhlášené výzvy - OSVČ
Záruční program COVID SPORT pro podnikatele
působící v oblasti sportu (ČMZRB)

1. 2. 2021 - do vyčerpání
alokace.

Připravované výzvy - OSVČ
-0-

-0-

-0-

-0-

NOVÉ

Přehled výzev a informace pro Vás připravila: Nipauerová Andrea, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
sídlo: MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč
Mobil: + 420 731 416 889
Tel.: +420 353 399 708
Email: andrea.nipauerova@vladar.cz
Web: www.vladar.cz

