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Aktuální výzvy 
a dotační programy

Aktuálně můžete čerpat dotace na oblasti: vzdělávání znevýhodněných 
osob na trhu práce – pořízení a rozvoj inovačních jednotek – odborné 
vzdělávání zaměstnanců – infrastrukturu a služby cestovního ruchu – 
vzdělávání OZP. 

OP PRAHA – ADAPTABILITA
Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce
Podpora vzdělávání znevýhodněných osob na trhu 
práce, vzdělávání znevýhodněných skupin, podpo-
ra tréninkových pracovních míst.
Ukončení příjmu žádostí: 9. října 2014

OP PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST
Oblast podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí 
a partnerství mezi základnou vývoje a výzkumu 
v praxi.
Investice do nových a stávajících inovačních jed-
notek, pořízení či modernizace přístrojového 
a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a ino-
vace, vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, 
podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový 
a veřejný sektor), rozvoj výzkumných kapacit MSP, 
činnost MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2014 

OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 
(POVEZ).
Dotace na vzdělávání zaměstnanců a mzdové 
náhrady po dobu školení pro ekonomicky stabilní 
podniky.

Vzdělávejte se pro stabilitu
Dotace na vzdělávání zaměstnanců a mzdové 
náhrady po dobu školení pro podniky, jež se nachází 
v přechodně obtížné hospodářské situaci.

Vzdělávejte se pro růst II
Regionální individuální projekt, v rámci kterého lze 
získat dotace na vzdělávání zaměstnanců a mzdové 
náhrady po dobu školení.
Tento program je momentálně otevřen v krajích: 

Liberecký, Středočeský, Jihomoravský, Ústecký, 
Karlovarský, Pardubický a Jihočeský.

REGIONÁLNÍ OP MORAVSKOSLEZSKO 
Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční do-
pravní infrastruktury.
Výstavba stezek pro cyklisty, stezek pro chodce 
a cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, přejezdů pro 
cyklisty a cykloturistického značení.
Ukončení příjmu žádostí: 9. října 2014

REGIONÁLNÍ OP SEVEROZÁPAD
Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů 
regionu - IPRM I. (Karlovy Vary, Ústí nad Labem, 
Děčín).
Revitalizace infrastruktury měst, obnova historic-
kých a kulturních památek, regenerace brown-
fields, revitalizace urbanizovaných oblastí, výstav-
ba a modernizace knihoven a úpravy vzdělávací 
infrastruktury.
Ukončení příjmu žádostí: 24. listopadu 2014

REGIONÁLNÍ OP STŘEDNÍ ČECHY
Oblast podpory 2.2: Veřejná infrastruktura a služby 
cestovního ruchu.
Budování nových turistických a naučných stezek či 
tábořišť, hippostezek a jejich značení, rozvoj a ob-
nova infrastruktury pro vodáckou turistiku, rekon-
strukce a revitalizace kulturních památek regionál-
ního významu a další aktivity spojené s podporou 
turistického ruchu.
Ukončení příjmu žádostí: 29. října 2014

FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Zvyšování konkurenceschopnosti podniků, 
ve kterých jsou zaměstnávány OZP prostřednictvím 
vzdělávání OZP. 

Jan Janatka 
ředitel společnosti  
ECS Eurofinance, s.r.o.

Vážené dámy a pánové,

děkuji Vám, že jste otevřeli 
deváté číslo Zpravodaje 
RDP. Vychází v době, kdy 
počet členů Registru 
přesáhl jeden tisíc! Velmi 

nás těší Vaše důvěra, přestože počet 
dotačních příležitostí je s přechodem 
do nového dotačního období nižší. 

O to více se toho děje v zákulisí. 
Věřím, že s desátým číslem Zpravodaje 
již budeme znát podobu operačních 
programů na období Horizont 2020. 
V současné době naši vyjednávači ladí 
s evropskými komisaři poslední detaily. 
Význam nového dotačního období Hori-
zont 2020 vrůstá pro žadatele v ČR v sou-
vislosti s informací přímo z bruselské 
kuchyně. Evropská Unie již dále nepočítá 
s existencí operačních programů, v rámci 
nichž se rozdělují peníze v členských 
zemích. Budoucnost je v tzv. komuni-
tárních programech. Ty budou mít za úkol 
rozdělit prostředky celoevropských 
projektů přímo z Bruselu. 

Ze starého období se však stále vynořují 
nové příležitosti aktuálně zaměřené 
na oblast vzdělávání. Jedná se například 
o výzvu v rámci OP Praha Adaptabilita 
na PODPORU VSTUPU NA TRH PRÁCE. 

Přeji Vám dobrá rozhodnutí v souvis-
losti s Vašimi dotačními záměry.

SLOVO ÚVODEM

KALENDÁŘ ZAJÍMAVOSTÍ

AKTUALITY

VEN Z KRABICE, NÁVRAT 
K SELSKÉMU ROZUMU

Navraťte se k selskému rozumu s hosty 
konference Petrem Horou Hořejším, Ra-
domilem Bábkem a dalšími. e-shop.cz

VEN Z KRABICE, CUKR A BIČ
O motivaci, vedení lidí i výchově 

talentů s imunoložkou B. Říhovou, komen-
tátorem R. Zárubou, majitelem rodinné 
firmy J. Grundem a dalšími. eshop.cz

PŘÍPRAVY NA KONTROLY 
DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Připravte se včas a správně na kontroly 
dotačních projektů z EU. ecs-eurofinance.cz 

NOVÉ DOTAČNÍ OBDOBÍ
Seznamte se s operačními pro-

gramy a jejich legislativou. ecs-eurofinance.cz
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http://eshop.everesta.cz/ven-z-krabice-navrat-k-selskemu-rozumu-1405.html
http://eshop.everesta.cz/ven-z-krabice-cukr-a-bic-2209.html
http://eshop.everesta.cz/priprava-na-kontroly-dotacnich-projektu-2824.html
http://eshop.everesta.cz/nove-dotacni-obdobi-2830.html


Příběh dětského hřiště 
Vybudovat dětské hřiště se může zdát na první pohled snadné. 
S legislativní částí si většinou poradíme a jsme na ni připraveni, ale zvolit 
správné materiály či skutečně zábavné prolézačky stojí nemalé úsilí a čas. 

Rodinný hotel Start se nachází v malebném 
prostředí Špindlerova Mlýna. Pohodlné uby-
tování poskytuje milovníkům letních i zim-
ních sportů. Hotel je zcela nekuřácký, a proto 
je vhodný pro rodiny s dětmi. Právě poslední 
jmenované skupině se hotel rozhodl vyjít 

S rozpočtem na uzdě
S Mgr. Barborou Pokšteflovou jsme 
tentokrát nahlédli do hotelového 
řemesla.  

Rozhodli jste se vybudovat dětské hřiště. 
Proč jste vydali právě tímto směrem?   
Nápad vybudovat dětské hřiště u hotelu 
Start ve Špindlerově Mlýně zde byl hned 
od počátku, když jsme hotel v roce 2012 
převzali. Hlavní myšlenkou bylo zpestřit 
pobyt malým návštěvníkům, jejichž počet 
vzhledem k rostoucímu trendu aktivně 
trávené dovolené stále roste. V ČR dosud 
chybí nabídka bezpečných hřišť v turisticky 
atraktivních lokalitách, proto jsme chtěli 
situaci trochu zlepšit. Hřiště je situováno 
poblíž venkovní terasy, kde je možné se 
občerstvit, a zároveň mít děti pod dohle-
dem. Jiné varianty jsme nezvažovali. 
Šlo hlavně o to, jaké prvky na hřiště 
umístíme a jaký zvolíme povrch. Zvítězily 
„dětské klasiky“ – pískoviště, klouzačka, 
prolézačka, pružinová houpačka a kreslící 
tabule. Podlahu pokrývá tvrzená barevná 
guma, která je v současnosti považována 
za nejvhodnější pro dětské hřiště z hledis-
ka bezpečnosti i údržby a také moc hezky 
vypadá.

Registr dotačních příležitostí  
info@dotacniregistr.cz, www.dotacniregistr.cz

pod patronací

PROJEKT

ROZHOVOR

vstříc a v rámci svého pozemku vybudovat 
dětské hřiště, které by bavilo nejen děti, 
ale díky spojení s hotelovou terasou i je-
jich rodiče. Využívat jej dnes mohou hosté 
hotelu, kolemjdoucí turisté i místní oby-
vatelé. „Projekt jsme finančně zrealizovali 
prostřednictvím dotace, kterou vypsalo Mini- 
sterstvo pro místní rozvoj. Konkrétně pro-
gram Cestování dostupné všem odpovídal 
našemu záměru a my jsme o příspěvek 
zažádali,“ přibližuje financování hřiště 
koordinátorka projektu Barbora Pokšteflová. 
Podle jejích slov byl jednou z nejnáročnějších 
částí realizace správný výběr atrakcí, které 
by děti zabavily a rády se na ně vracely. 
„Současně jsme chtěli, aby rodiče nemuseli 
mít o své ratolesti strach. Proto jsme za pod-
kladový povrch zvolili speciální tvrzenou 
gumu, která je nejen bezpečná, ale navíc 
i usnadňuje údržbu hřiště,“ doplňuje Barbora 
Pokšteflová. 

gramu Cestování dostupné všem, ale chtěli 
jsme hřiště vybudovat co nejdříve a v té době 
nebyly vyhlášeny žádné vhodné výzvy. Do-
tace z programu MMR nám umožnila hřiště 
vybudovat rychle. Schvalovací procesy jsou 
v tomto programu rychlejší než v případě 
dotací z EU.

Co bylo pro Vás v rámci projektu nejtěžší 
a jak jste to překonali?
Nejtěžší bylo udržet rozpočet v rozumných 
mezích a vybudovat skutečně bezpečné 
hřiště dle všech platných norem. Za dětské 
hřiště lze utratit opravdu hodně peněz. 
Náklady jsme snížili díky pečlivému výběru 
dodavatelů a herních prvků. S dodržováním 
bezpečnostních norem nám pomohla doda-
vatelská firma, která se budováním dětských 
hřišť zabývá.

Co byste doporučila ostatním firmám, 
které zvažují využití státních finančních 
prostředků?
Všem bych doporučila si projekt pečlivě pro-
myslet a připravit předem. V době vyhlášení 
výzvy už pak jen ladit detaily. To, co je uvede-
no v žádosti, lze později jen těžko změnit. 

Jak jste se o programu Cestování dostupné 
všem dozvěděli?
Už si přesně nevzpomínám. Ve stejné době jsme 
hledali podporu pro jiný náš projekt a na inter-
netu jsme vyhledávali různé dotační programy, 
které by byly pro naše projekty vhodné.

Firmy se většinou zaměřují na programy, 
které vyhlašuje Evropská unie? Uvažovali 
jste také o nich?
Ano, zvažovali. Dotace z EU jsou obvykle 
vyšší než ta, kterou jsme obdrželi z pro-

Dotaci či jinou návratnou finanční po-
moc ze státního rozpočtu může poskyt-
nout ústřední orgán státní správy, 
úřad práce, Akademie věd a Gran-
tová agentura České republiky nebo 
organizační složka státu, kterou určí 
zvláštní zákon. Podobně jako u dotací 
z EU musí příjemce respektovat účel je-
jího použití, který stanovují rozpočtová 
pravidla. Jejich nedodržení je zákonem 
klasifikováno jako porušení kázně při 
hospodaření s peněžními prostředky 
státního rozpočtu. 

DOTACE ZE STÁTNÍHO 
ROZPOČTU 


