ZPRAVODAJ Ústeckého kraje - aktuálně vyhlášené a připravované výzvy ČR
https://www.vladar.cz/prehled-nastroju-podpory-pro-obce-a-podniky-zari-2022-i-cast-vypis-clanek-632.html
https://www.vladar.cz/prehled-nastroju-podpory-pro-obce-a-podniky-zari-2022-ii-cast-vypis-clanek-634.html

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE

26. 9. 2022 - 29. 8. 2022

Obce, kraje, organizace zřizované nebo
zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve,
církevní organizace, NNO, které min. 5 let
bezprostředně před podáním žádosti
nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či
úspěšně realizovaly projekt sociálního
bydlení v Operačním programu
Zaměstnanost

www.irop.cz

NOVÉ

23. 9. 2022 - 3. 8. 2023

Organizační složky státu, příspěvkové
organizace organizačních složek státu,
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané kraji /
obcemi / dobrovolnými svazky obcí, církve,
církevní organizace, NNO

www.irop.cz

NOVÉ

Rozvoj knihoven

19. 9. 2022 - 31. 12. 2027

Obce, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, zřizovatelé základních knihoven se
specializovaným knihovním fondem

www.irop.cz

NOVÉ

Výdaje jednotek SDH obcí

16. 9. 2022 - 19. 10. 2022

Obec, zřizovatel jednotky SDH obce,
zařazené v kategorii JPO II, JPO III a v
kategorii JPO V

www.hzscr.cz

NOVÉ

Sociální bydlení

Sociální služby

16. 9. 2022 - 21. 11. 2022

Vzdělávací a poradenské instituce, nestátní
neziskové organizace s prokazatelnou
dobou existence minimálně 1 rok od data
vyhlášení výzvy a pokud předmětem jejich
činnosti je veřejně prospěšná činnost, obce,
dobrovolné svazky obcí s prokazatelnou
dobou existence minimálně 1 rok

www.esfcr.cz

NOVÉ

Srážkové vody a opatření proti povodním

14. 9. 2022 - 31. 10. 2023

Kraje, obce, státní podniky, dobrovolné
svazky obcí, veřejnoprávní instituce,
příspěvkové organizace, obchodní
společnosti vlastněné ze 100 % veřejným
subjektem a další

www.opzp.cz

NOVÉ

Lokální pracoviště

15. 9. 2022 - 16. 10. 2022

Obce, města a městské části, dobrovolné
svazky obcí, kraje

www.agenturasport.
cz

NOVÉ

7. 9. 2022 - 18. 11. 2023

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové
organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační
složky státu a další

www.opzp.cz

NOVÉ

7. 9. 2022 - 18. 1. 2023

Kraje, obce, státní podniky, organizační
složky státu, dobrovolné svazky obcí,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové
organizace a další.

www.opzp.cz

NOVÉ

Podpora osob znevýhodněných na trhu práce

Rekultivace starých skládek

Sanace lokalt s ekologicku zátěží

Mateřské školy (ITI)

Třídění a dotřiďování odpadů

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Veřejné budovy v pasivním standardu

29. 9. 2022 - 31. 12. 2027

Školské právnické osoby, obce, dobrovolné
svazky obcí, kraje, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které
minimálně 2 roky bezprostředně před
podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti
vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve,
církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní
právnické osoby, vykonávající činnost škol a
školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol
a školských zařízení (např. akciové
společnosti, komanditní společnosti,
společnosti s ručením omezeným, veřejné
obchodní společnosti)

www.irop.cz

NOVÉ

7. 9. 2022 - 30. 12. 2022

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové
organizace zřízené OSS a ÚSC, obchodní
společnosti a družstva a další

www.opzp.cz

NOVÉ

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové
organizace zřízené OSS a ÚSC, školy a
školská zařízení, obchodní společnosti
vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a
další.

www.opzp.cz

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové
organizace zřízené OSS a ÚSC, obchodní
společnosti vlastněné ze 100 % veřejným
subjektem a další.

www.opzp.cz

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové
organizace zřízené OSS a ÚSC a další.

www.opzp.cz

17. 8. 2022 - 31. 7. 2023

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové
organizace zřízené OSS a ÚSC a další.
Hlavní cílovou skupinou jsou vlastníci a
provozovatelé stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší.

www.opzp.cz

Systémy pro posuzování znečištění ovzduší

17. 8. 2022 - 31. 7. 2023

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové
organizace zřízené OSS a ÚSC a další.
Hlavní cílovou skupinou jsou vlastníci a
provozovatelé stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší a provozovatelé
monitorovacích systémů.

www.opzp.cz

Udržitelné nakládání s odpady

7. 9. 2022 - 31. 12. 2023

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní
společnosti vlastněné ze 100 % veřejným
subjektem.

www.opzp.cz

15. 8. 2022 - 28. 2. 2023

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní
společnosti a zájmová sdružení právnických
osob vlastněné z více než 50 % veřejným
subjektem. Typy žadatelů obchodní
společnosti a zájmová sdružení právnických
osob musí být zároveň vlastníky vodovodů
nebo kanalizací pro veřejnou potřebu.
Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními
vlastníky vodohospodářské infrastruktury v
dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro
provozování infrastruktury dotované z
OPŽP.

www.opzp.cz

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Vodohospodářské projekty - ČOV

15. 8. 2022 - 28. 2. 2023

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní
společnosti a zájmová sdružení právnických
osob vlastněné z více než 50 % veřejným
subjektem. Typy žadatelů obchodní
společnosti a zájmová sdružení právnických
osob musí být zároveň vlastníky vodovodů
nebo kanalizací pro veřejnou potřebu.
Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními
vlastníky vodohospodářské infrastruktury v
dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro
provozování infrastruktury dotované z
OPŽP.

www.opzp.cz

15. 8. 2022 - 20. 10. 2022

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní
společnosti a zájmová sdružení právnických
osob vlastněné z více než 50 % veřejným
subjektem. Typy žadatelů obchodní
společnosti a zájmová sdružení právnických
osob musí být zároveň vlastníky vodovodů
nebo kanalizací pro veřejnou potřebu.
Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními
vlastníky vodohospodářské infrastruktury v
dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro
provozování infrastruktury dotované z
OPŽP.

www.opzp.cz

15. 8. 2022 - 15. 10. 2022

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní
společnosti nebo zájmová sdružení
právnických osob vlastněné z více než 50 %
veřejným subjektem. Všichni žadatelé musí
být zároveň hlavními vlastníky
vodohospodářské infrastruktury v dotčené
lokalitě a splňovat pravidla pro provozování
infrastruktury dotované z OPŽP.

www.opzp.cz

Obnova přirozených funkcí krajiny

Podpora pečujících osob a sdílené péče

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé
dospělé

3. 8. 2022 - 13. 10. 2022

Všechny fyzické a právnické osoby s
výjimkou správ národních parků, Správy
jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR.
Oprávněným žadatelem je jak vlastník
www.dotace.nature.c
nemovitosti, tak nájemce či pachtýř.
z
Oprávněným žadatelem je i osoba, která je
na základě jiného písemného dokumentu
(souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna
projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

12. 8. 2022 - 8. 11. 2022

Nestátní neziskové organizace: spolky,
obecně prospěšné společnosti, ústavy,
církevní právnické osoby, nadace; městské
části hl. m. Prahy; organizace zřizované
městskými částmi hlavního města Prahy;
organizace zřizované hl. městem Prahou;
dobrovolné svazky obcí; obce; organizace
zřizované kraji nebo obcemi; poskytovatelé
sociálních služeb.

www.esfcr.cz

24. 8. 2022 - 8. 12. 2023

Nestátní neziskové organizace: spolky,
obecně prospěšné společnosti, ústavy,
církevní právnické osoby, nadace; městské
části hl. m. Prahy; organizace zřizované
městskými částmi hlavního města Prahy;
organizace zřizované hl. městem Prahou;
dobrovolné svazky obcí; obce; organizace
zřizované kraji nebo obcemi; poskytovatelé
sociálních služeb.

www.esfcr.cz

Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách

29. 8. 2022 - 8. 12. 2023

Nestátní neziskové organizace, obce,
městské části hl. m. Prahy, příspěvkové
organizace zřizované kraji a obcemi,
příspěvkové organizace zřizované
městskými částmi hlavního města Prahy,
dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé
sociálních služeb zapsaní v registru
poskytovatelů sociálních služeb,
poskytovatelé zdravotních služeb, vysoké
školy.

Knihovny

28. 7. 2022 - 2. 2. 2023

Obce, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, zřizovatelé základních knihoven se
specializovaným knihovním fondem.

www.irop.cz

1. 8. 2022 - 31. 10. 2022

Oprávněným žadatelem je územní
samosprávný celek (tj. obce, kraje, příp.
městské části hlavního města Prahy a
městské části statutárních měst, pokud to
statut města umožňuje)

www.sfpi.cz/brownfiel
dy

Podpora sociálního bydlení

30. 6. 2022 - 30. 5. 2023

Nestátní neziskové organizace, obce,
organizace zřizované obcemi a kraji,
dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé
sociálních služeb zapsaní v registru
poskytovatelů sociálních služeb

www.esfcr.cz

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

30. 6. 2022 - 30. 5. 2023

Města, městské části, obce a kraj

www.mpo.cz

Revitalizace nehospodářských brownfieldů

Ekomobilita pro obce

6. 6. 2022 - 15. 12. 2023

www.esfcr.cz

Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové
www.narodniprogram
organizace územních samosprávných celků
zp.cz
a další veřejnoprávní subjekty.

Průběžná do vyčerpání zásob

Obce, dobrovolné svazky obcí, městský
obvod nebo městská část u územně
členěných statutárních měst (jsou-li k tomu
oprávněny).

www.sfpi.cz

30. 5. 2022 – 15. 10. 2022.

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

www.mpo-efekt.cz

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

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

Snížení emisí ze stacionárních zdrojů

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

Domovní čistírny odpadních vod

1. 11. 2021 - 31. 12. 2023

obce

www.narodniprogra
mzp.cz

Výstavba pro obce

Zpracování místní energetické koncepce

Materiálně technická základna sociálních služeb

Modernizace distribuce tepla v systémech
dálkového vytápění

Zdroje pitné vody

1. 11. 2021 - 31. 12. 2023

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

Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových
domech

Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

Výsadba stromů

Protipovodňová prevence

Rekonstrukce veřejného osvětlení

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

5. 5. 2022 - 30. 6. 2023

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

www.mpo-efekt.cz

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE
Obnova lesních porostů po kalamitách
Předběžný harmonogram výzev Operačního
programu Životní prostředí na rok 2022

4. 10. 2022 - 25. 10. 2022

Vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé
lesních pozemků, tzn. včetně měst a obcí vlastníků lesů.

www.szif.cz

od července 2022

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

www.opzp.cz

NOVÉ

Přírodní zahrady pro školy a školky

3. 10. 2022 - 30. 11. 2022

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Předběžný harmonogram výzev Operačního
programu IROP na rok 2022

Obce, mateřské školy, lesní mateřské školy,
Výzva je z
dětské skupiny, základní školy, lesní
důvodu
základní školy, střední školy, vyšší odborné www.narodniprogra
vyčerpání
školy, příspěvkové organizace zřízené
mzp.cz
alokace
územním samosprávným celkem (např.
uzavřena
DDM).

od 21. 3. 2022 podávání
předběžných žádostí. Konec
výzvy při výrazném přečerpání
alokace, nejpozději však 31. 12.
2023.

Města, městské části, obce a kraje.

www.mpo.cz

od srpna 2022

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

www.irop.mmr.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-

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

-0-

