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Vážení přátelé,

společně jsme vstoupili do historického období, 

které pro náš region znamená neopakovatelnou 

příležitost rozvoje širokého spektra nejen eko-

nomických aktivit s využitím fi nančních prostřed-

ků Evropské unie. Pro celou Českou republiku 

je připraveno celkem 747,2 miliard korun – zde 

bude záležet pouze na nás, jak kvalitní projekty 

dokážeme v regionu připravit, abychom obstáli 

v celorepublikové konkurenci. Převážně pro malé 

obce a zemědělské podnikatele je vymezen samo-

statný dotační program, Program rozvoje venkova, 

který má k dispozici dalších 104 miliardy korun. 

Finanční prostředky budou směřovány nejen do 

komerčních rozvojových projektů, ale také do pro-

jektů kulturních, vzdělávacích a neziskových, které 

si obecně kladou za cíl zlepšit podmínky pro život 

v našem regionu. 

Publikace, jež se Vám dostává do rukou, pomůže 

budoucím předkladatelům projektů, především 

z řad malých obcí, v základní orientaci týkající 

se možností získávání fi nanční podpory z fon-

dů Evropské unie v novém programovém období 

2007–2013. Uživatelům tedy nabízí jak obecné 

informace o možnostech získávání fi nančních pro-

středků z Evropské unie, tak konkrétní informace 

o možnostech dotačních zdrojů právě pro malé 

obce.

2007–2013: 

NOVÉ MOŽNOSTI PRO VAŠE 

ZÁMĚRY…

Evžen Tošenovský

hejtman Moravskoslezského kraje

Ú V O D N Í  S L O V O  H E J T M A N A  M O R A V S K O S L E Z S K É H O  K R A J E  A  P Ř E D S E D Y  R E G I O N Á L N Í  R A D Y
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KOMU JE PUBLIKACE URČENA
…ANEB I MALÁ OBEC MŮŽE ČERPAT DOTACE

Publikace si klade za cíl poskytnout malým obcím základní přehled o možnostech získání dotací 

z významných zahraničních zdrojů, a usnadnit tak orientaci ve spleti dotačních programů. Informace 

o dotačních možnostech se zde nezaměřují pouze na strukturální fondy Evropské unie, ale i na další 

zajímavé zahraniční zdroje fi nancování. V neposlední řadě je zde čtenářům představen dotační titul 

Moravskoslezského kraje na přípravu projektových dokumentací.

Informační brožura je určena především menším obcím do 500 obyvatel. Své významné uplatnění však 

najde i u obcí do 2 000 obyvatel, jež se rozhodly realizovat projekty zabývající se budováním a rekon-

strukcí obecních vodovodních a kanalizačních sítí včetně čistíren odpadních vod.
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Souhrnně řečeno: Finanční pomoc z EU je 

směřována do ČR zejména prostřednictvím 

tzv. operačních programů. Finanční mechanismus 

EHP/Norska má svůj vlastní program.

Finanční prostředky EU budou rozdělovány jak 

na centrální úrovni prostřednictvím jednotlivých 

ministerstev, tak na regionální úrovni prostřednic-

tvím regionálních rad. Operační programy rozdě-

lujeme dle problémových okruhů na tematické 

operační programy, jež jsou řízeny na centrální 

úrovni (dle příslušných ministerstev), a regionální 

operační programy, které mají vymezený územ-

ní dopad. Třetí skupinu tvoří operační programy 

Evropské územní spolupráce. Specifi ckou for-

mu podpory představují Program rozvoje ven-

kova a Finanční mechanismus EHP/Norska, 

jež jsou fi nacovány z jiných zdrojů než strukturál-

ních fondů Evropské unie.

Tematických operačních programů je celkem 

sedm a jsou určeny pro celou ČR, přičemž čer-

pat z nich může jak region Moravskoslezsko, tak 

i další regiony. Z celkového množství sedmi 

tematických operačních programů, můžou malé 

obce čerpat z pěti. Tematické operační programy 

pomohou rozvoji v oblastech podpory podniká-

ní, inovací a posilování konkurenceschopnosti, 

zlepšování dopravní dostupnosti, životního prostře-

dí, rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti, výzkumu 

a vývoje.

Regionálních operačních programů je devět 

včetně dvou programů pro Prahu, přičemž každý 

region soudržnosti si sám defi noval klíčové problé-

mové oblasti a určil, kam chce fi nanční podporu 

prioritně směřovat. Regionální operační program 

není otevřen obcím do 500 obyvatel.

Programů Evropské územní spolupráce je cel-

kem sedm: OP Nadnárodní spolupráce, OP Mezire-

gionální spolupráce a soubor pěti OP Přeshraniční 

spolupráce, přičemž regionu Moravskoslezsko se 

dotýkají programy ČR – Polsko a ČR – Slovensko. 

Specifi ckou formu podpory fi nancovanou v rám-

ci Společné zemědělské politiky EU představuje 

Program rozvoje venkova. Ten je určen pře-

devším malým obcím a zemědělským podnikatel-

ským subjektům.

Finanční mechanismus EHP/Norska tvoří 

doplňkový zdroj vůči strukturálním fondům Evrop-

ské unie. Podpora je zaměřena na investiční a roz-

vojové projekty v prioritních oblastech, jako je např. 

ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana 

životního prostředí, zdravotnictví aj.

OBECNÉ INFORMACE 
O MOŽNOSTECH FINANCOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ.

Česká republika vstoupila 1. lednem roku 2007 do historicky nejvýznamnějšího období z hledis-

ka možnosti získávání fi nančních prostředků z Evropské unie. Již nyní je zřejmé, že prostředků 

pro Českou republiku bude výrazně více než v předchozím období let 2004–2006. Celkový rá-

mec poskytované fi nanční podpory vymezený pro Českou republiku představuje více než 747,4 

miliard Kč. Dále je k dispozici 104 miliardy Kč z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a zároveň je možné pokračovat v čerpání prostředků v rámci Finančního mechanismu 

EHP/Norska pro období 2004–2009. Tato publikace „Velké možnosti pro malé obce“ si klade 

za cíl napomoci budoucím žadatelům z řad malých obcí při získávání fi nančních prostředků na 

obnovu a rozvoj regionu Moravskoslezsko.



CO JE PODPOROVÁNO 

V MALÝCH OBCÍCH?
…ANEB MÁME ZÁMĚR A HLEDÁME FINANČNÍ PODPORU Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

  Obnova vesnic, občanská vybavenost 

včetně školských zařízení

• Program rozvoje venkova

• OP Životní prostředí

• Finanční mechanismus EHP/Norska

 Zachování kulturního dědictví

• Program rozvoje venkova

• Finanční mechanismus EHP/Norska

  Komunikace, veřejná prostranství 

a obnova zeleně

• Program rozvoje venkova

• OP Životní prostředí

 Vodovodní a kanalizační sítě včetně ČOV

• Program rozvoje venkova

• OP Životní prostředí 

  Odpadové hospodářství 

a protipovodňová opatření

• Program rozvoje venkova

• OP Životní prostředí

 Modernizace veřejné správy

• Program rozvoje venkova

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost

• Integrovaný operační program

 Cestovní ruch a kultura

• Program rozvoje venkova

  Územní dokumentace a regenerace 

brownfi elds

• Program rozvoje venkova

• Finanční mechanismus EHP/Norska

 Obnovitelné zdroje energie

• Program rozvoje venkova

• OP Životní prostředí

 Vzdělávání

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 Projekty se zahraničními partnery

• OP Přeshraniční spolupráce Polsko – ČR

• OP Přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR

Podpora přípravy projektové 

dokumentace

•  Podpora přípravy projektové dokumentace 
pro operační programy fi nancované z EU
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…ANEB NENÍ POUZE JEDEN ZDROJ

    ODKUD ZÍSKÁTE

            FINANČNÍ PODPORU?

DOTAČNÍ PROGRAM ŘÍDÍCÍ ORGÁN 

PROGRAMU V ČR

WEBOVÉ STRÁNKY

Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství www.mze.cz

OP Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních 

věcí

www.mpsv.cz

www.strukturalni-fondy.cz

OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí www.sfzp.cz

www.mzp.cz

www.strukturalni-fondy.cz

OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy

www.msmt.cz

www.strukturalni-fondy.cz

Integrovaný operační program Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz

OP Přeshraniční spolupráce 

Polsko – Česká republika

Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz

OP Přeshraniční spolupráce 

Slovensko – Česká republika

Ministerstvo 

pro místní rozvoj

www.mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz

Finanční mechanismus EHP/Norska Ministerstvo fi nancí www.eeagrants

Věděli jste, že 
Moravskoslezský kraj 

čítá 299 obcí? 
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OBNOVA VESNIC, OBČANSKÁ 

VYBAVENOST VČETNĚ ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Oblast podpory III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Opatření je zaměřeno na zajištění základních podmínek pro zkvalitnění sociálních a hospodářských funk-

cí venkova a zvýšení kvality života obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského 

vybavení, služeb a základní infrastruktury vesnic.

Podporované aktivity:

•  stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch, případně nová výstav-

ba, a dále obnova či výstavba inženýrských sítí,

•  obnova návsí a ulic, chodníků, zastávek, osvětlení, oplocení, 

www.mze.cz
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www.mze.cz

•  obnova hřišť a sportovišť, laviček, mobiliáře,

•  úpravy pozemků pro výstavbu nových obytných a hospodářských objektů,

•  budování a rekonstrukce základní obchodní infrastruktury, tržnice,

•  nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a vybavení pro 

služby (školské, zdravotnické, sociální), pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodná stravovací zařízení, 

objekty pro spolkovou činnost, vzdělávací centra.

Vhodný příjemce podpory

Obce do 500 obyvatel, dobrovolný svazek obcí, neziskové organizace včetně církví a jejich organizací, 

zájmové sdružení právnických osob, podnikatelské subjekty – fyzické a právnické osoby.

Oblast podpory IV.1.1. Místní akční skupina

V případě, že je území obce pokryto působností Místní akční skupiny (MAS), která bude mít schválený 

strategický plán Leader na období 2007–2013, může pak obec získat fi nanční prostředky na realizaci výše 

uvedených záměrů (oblast podpory III.2.1) také prostřednictvím MAS. 
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www.sfzp.cz, www.strukturalni-fondy.cz

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 

u nepodnikatelské sféry

Opatření je zaměřeno na aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. Jedná se především 

o realizaci opatření navržených v energetických auditech budov.

Podporované aktivity:

•  rekonstrukce objektů vedoucí ke snížení energetické náročnosti (výměna oken, zateplení obvodových 

plášťů a střešních konstrukcí),

•  rekonstrukce otopných soustav a rozvodů teplé vody (pouze se současnou instalací obnovitelného zdroje 

energie),

•  implementace měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení.

Vhodný příjemce podpory

Obce, příspěvkové organizace obcí, dobrovolné svazky obcí.
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www.eeagrants.cz

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Prioritní oblast 3 Rozvoj lidských zdrojů

Podporované aktivity:

•  modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů.

Vhodný příjemce podpory

Obec, organizace založená nebo zřízená obcí, dobrovolný svazek obcí, organizační složka státu (OSS), pří-

spěvková organizace zřízená OSS, kraj, organizace zřízená nebo založená krajem, NNO, instituce ochrany 

životního prostředí, podnikatelský subjekt.
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www.mze.cz

ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Oblast podpory III.2.2.1 Kulturní dědictví venkova

Podpora je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou 

a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví (kulturní prvky vesnic a venkovské krajiny, historické 

parky, zahrady a aleje). Z programu není možné podpořit památky UNESCO, národní kulturní památky nebo 

kulturní památky využívané pro účely služeb cestovního ruchu (ubytování, kongresová centra apod.).

Podporované aktivity:

•  stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových budov a ploch,

•  nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware, software,

•  investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí,

•  zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově významných území, soupisů 

map památek na venkově, plánů péče, geodetických prací.

Vhodný příjemce podpory

Obce do 500 obyvatel, dobrovolný svazek obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob.

Oblast podpory IV.1.1 Místní akční skupina

V případě, že je území obce pokryto působností Místní akční skupiny (MAS), která bude mít schválený 

strategický plán Leader na období 2007–2013, může pak obec získat fi nanční prostředky na realizaci výše 

uvedených záměrů (oblast podpory III.2.2.1) také prostřednictvím MAS. 
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FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Prioritní oblast 1 Uchování evropského kulturního dědictví

Podporované aktivity:

•  obnova a ochrana nemovitého kulturního dědictví,

•  zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví,

•  obnova historických území v regionech,

•  obnova historického a kulturního dědictví v regionech.

Vhodný příjemce podpory

Obec, organizace založená nebo zřízená obcí, dobrovolný svazek obcí, organizační složka státu (OSS), pří-

spěvková organizace zřízená OSS, kraj, organizace zřízená nebo založená krajem, NNO, instituce ochrany 

životního prostředí, podnikatelský subjekt.

 

www.eeagrants.cz
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www.mze.cz

KOMUNIKACE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

A OBNOVA ZELENĚ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Oblast podpory III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Předmětem opatření je budování a obnova místních komunikací a zlepšení vzhledu vesnic. 

Podporované aktivity:

•  budování a obnova místních komunikací, obnova vodopropustných komunikací včetně příkopů a dopro-

vodné zeleně,

•  nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci a okolí, nákup nezbytné techniky pro údržbu 

zeleně.

Vhodný příjemce podpory

Obce, dobrovolné svazky obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, 

podnikatelské subjekty – fyzické a právnické osoby.

Oblast podpory IV.1.1 Místní akční skupina

V případě, že je území obce pokryto působností Místní akční skupiny (MAS), která bude mít schválený 

strategický plán Leader na období 2007–2013, může pak obec získat fi nanční prostředky na realizaci výše 

uvedených záměrů (oblast podpory III.2.1) také prostřednictvím MAS. 
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www.sfzp.cz, www.strukturalni-fondy.cz

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur

Opatření je zaměřené na chybějící prvky územních systémů ekologické stability, zvýšení počtu krajinných 

prvků.

Podporované aktivity:

•  zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů 

apod.), 

•  zakládání a obnova břehových porostů,

•  ošetřování stromů v alejích,

•  péče o památné stromy. 

Vhodný příjemce podpory

Obce a jejich příspěvkové organizace a organizační složky, dobrovolné svazky obcí, kraje, jejich příspěvko-

vé organizace a organizační složky, státní organizace, příspěvkové organizace, občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti, fyzické osoby - nepodnikatelé.

 



www.mze.cz
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VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ 

VČETNĚ ČOV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Oblast podpory III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Předmětem opatření je obnova a rozvoj základní infrastruktury zahrnující vodohospodářskou infrastrukturu 

a ČOV v aglomeracích do 2000 EO.

Podporované aktivity:

•  budování a rekonstrukce obecních vodovodních sítí v obcích do 2000 obyvatel,

•  budování a rekonstrukce kanalizačních sítí včetně čistíren odpadních vod (stavby obecních nebo skupino-

vých čistíren i kořenových čistíren odpadních vod) v aglomeracích do 2000 ekvivalentních obyvatel.

Vhodný příjemce podpory

Obce, dobrovolné svazky obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, 

podnikatelské subjekty – fyzické a právnické osoby.

Oblast podpory IV.1.1 Místní akční skupina

V případě, že je území obce pokryto působností Místní akční skupiny (MAS), která bude mít schválený 

strategický plán Leader na období 2007–2013, může pak obec získat fi nanční prostředky na realizaci výše 

uvedených záměrů (oblast podpory III.2.1) také prostřednictvím této MAS. 



www.sfzp.cz, www.strukturalni-fondy.cz
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OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod

Opatření je primárně zaměřeno na splnění požadavků na zlepšení jakosti vod dané Směrnicí 91/271/EHS 

o čištění městských odpadních vod.

Podporované aktivity:

•  výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace ČOV určených pro veřejnou potřebu nebo ekvivalentního přiměře-

ného čištění v aglomeracích pod 2000 ekvivalentních obyvatel, které se nachází v územích vyžadujících 

zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně svých ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000),

•  výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů v aglomeracích pod 2000 ekvivalentních obyvatel 

v územích vyžadujících zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně ochranných pásem, lokality soustavy Natura 

2000). 

Oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

Podporované aktivity:

•  výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace úpraven a zdrojů pitné vody a výstavba, rekonstrukce a dostavba 

přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody v obcích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v úze-

mích vyžadujících zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně svých ochranných pásem, lokality Natura 2000).

 

Vhodný příjemce podpory

Obce a jejich příspěvkové organizace a organizační složky, dobrovolné svazky obcí.



www.mze.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Oblast podpory III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Oblast podpory je mj. zaměřena na projekty týkající se odpadového hospodářství a revitalizace drobných 

vodních toků v obcích. 

Podporované aktivity:

•  výstavba zařízení odpadového hospodářství (třídění a recyklace odpadu, kompostišť pro biologický odpad 

a materiál ze skrývek zemin) včetně nákupu technologických zařízení,

•  revitalizace drobných vodních toků a ploch v obci (např. ve formě zatrubnění, tvrdých nepropustných 

a prefabrikovaných povrchů a dalších nevhodných technických prvků, odtěžení sedimentů).

Vhodný příjemce podpory

Obce do 500 obyvatel, dobrovolný svazek obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob.

Oblast podpory IV.1.1 Místní akční skupina

V případě, že je území obce pokryto působností Místní akční skupiny (MAS), která bude mít schválený 

strategický plán Leader na období 2007–2013, může pak obec získat fi nanční prostředky na realizaci výše 

uvedených záměrů (oblast podpory III.2.1) také prostřednictvím MAS. 
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FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Prioritní oblast 2 Ochrana životního prostředí

Podporované aktivity:

•  zajištění odpadového hospodářství a jeho řízení na místní úrovni.

Vhodný příjemce podpory

Obec, organizace založená nebo zřízená obcí, dobrovolný svazek obcí, organizační složka státu (OSS), pří-

spěvková organizace zřízená OSS, kraj, organizace zřízená nebo založená krajem, NNO, instituce ochrany 

životního prostředí, podnikatelský subjekt.



www.mze.cz

MODERNIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Oblast podpory III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Oblast podpory je mj. zaměřena na řešení základní infrastruktury v obcích do 500 obyvatel. 

Podporované aktivity:

•  nákup počítačů a software.

Vhodný příjemce podpory

Obce do 500 obyvatel, dobrovolné svazky a sdružení obcí. 

Oblast podpory IV.1.1 Místní akční skupina

V případě, že je území obce pokryto působností Místní akční skupiny (MAS), která bude mít schválený 

strategický plán Leader na období 2007–2013, může pak obec získat fi nanční prostředky na realizaci výše 

uvedených záměrů (oblast podpory III.2.1) také prostřednictvím MAS. 
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OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Oblast podpory 4.2 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných celků

Oblast podpory je zaměřena na samosprávné celky, úřady územních samosprávných celků a jimi zřízené 

nebo založené organizace. 

Podporované aktivity:

•  vzdělávání a odborná příprava úředníků územních samosprávných celků, politiků včetně zastupitelů,

•  aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti územní veřejné správy a ve-

řejných služeb,

•  rozšiřování moderních ICT (informačních a komunikačních technologií) a aplikací eGovernmentu,

•  využívání systému zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a služeb veřejné správy, např. analýzy, prů-

zkumy, trendy, jejich dostupnost apod.

Vhodný příjemce podpory

Územní samosprávné celky, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci, 

jednotky Hasičského záchranného sboru, jednotky sborů dobrovolných hasičů, dobrovolné svazky obcí 

a sdružení obcí, Ministerstvo vnitra.
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INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Oblast podpory 1.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Podpora rozvoje informačních technologií v IOP je zaměřena na komplexní zajištění informačních systémů 

územní veřejné správy.

Podporované aktivity:

•  zavádění, rozvoj a propagace regionálních a místních služeb informační společnosti včetně elektronické 

veřejné správy, eGovernmentu a programového a technického vybavení,

•  zvýšení úrovně zabezpečení elektronických sítí a služeb,

•  zapojení orgánů veřejné správy a veřejných služeb k systému sdílení dat,

•  digitalizace vybraných datových zdrojů a jejich zpřístupnění ve smyslu veřejných služeb,

•  stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služeb v oblasti GIS na místní a regionální úrovni.

Vhodný příjemce podpory

Obce a jimi zřizované nebo založené organizace, kraje a jimi zřizované nebo založené organizace.
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CESTOVNÍ RUCH A KULTURA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Oblast podpory III.1.3 Podpora cestovního ruchu

Opatření rozvíjí aktivity zaměřené na rozvoj cestovního ruchu ve venkovských oblastech, zejména ve spo-

jení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. Projekt může být realizován v obci do 2000 oby-

vatel.

Podporované aktivity:

•  budování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování včetně stravování a rekreačního zařízení 

(koupaliště, hřiště a rekreační zařízení pro klienty rekreačních zařízení),

•  zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování,

•  budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hipostezek,

•  nákup a výsadba doprovodné zeleně.

Vhodný příjemce podpory

Zemědělský podnikatel – fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost zaha-

juje, NNO s právní subjektivitou.

Oblast podpory IV.1.1 Místní akční skupina

V případě, že je území obce pokryto působností Místní akční skupiny (MAS), která bude mít schválený stra-

tegický plán Leader na období 2007–2013, může pak podnikatelský subjekt získat fi nanční prostředky na 

realizaci výše uvedených záměrů (oblast podpory III.1.3) také prostřednictvím MAS. 
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ÚZEMNÍ DOKUMENTACE A REGENERACE 

BROWNFIELDS

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Oblast podpory III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Do oblasti podpory je možné předložit projekty zaměřené na zpracování územně plánovací dokumentace. 

Podporované aktivity:

•  zpracování regulačního plánu,

•  zpracování územního plánu,

•  revitalizace zemědělských brownfi elds do 5 ha.

Vhodný příjemce podpory

Obce do 500 obyvatel, podnikatelské subjekty – fyzické i právnické osoby, NNO včetně církví.

Oblast podpory IV.1.1 Místní akční skupina

V případě, že je území obce pokryto působností Místní akční skupiny (MAS), která bude mít schválený 

strategický plán Leader na období 2007–2013, může pak obec získat fi nanční prostředky na realizaci výše 

uvedených záměrů (oblast podpory III.2.1) také prostřednictvím MAS. 
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FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Prioritní oblast 1 Uchování evropského kulturního dědictví

Podporované aktivity:

•  odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech a obcích.

Vhodný příjemce podpory

Obec, organizace založená nebo zřízená obcí, dobrovolný svazek obcí, organizační složka státu (OSS), pří-

spěvková organizace zřízená OSS, kraj, organizace zřízená nebo založená krajem, NNO, instituce ochrany 

životního prostředí, podnikatelský subjekt.
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OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Oblast podpory III.1.1 Diverzifi kace činností nezemědělské povahy

Oblast podpory III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Projekty mohou být realizovány v obcích do 2000 obyvatel. 

Podporované aktivity:

•  výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (bi-

omasy nebo bioplynu) pro vytápění nebo výrobu elektrické energie, kotelny, rozvody tepla či energie, 

bioplynové stanice (homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladňovací nádrž, kogenerační 

jednotka, tepelný výměník apod.).

Vhodný příjemce podpory

Fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělství.

Oblast podpory IV.1.1 Místní akční skupina

V případě, že je území obce pokryto působností Místní akční skupiny (MAS), která bude mít schválený stra-

tegický plán Leader na období 2007–2013, může pak podnikatelský subjekt získat fi nanční prostředky na 

realizaci výše uvedených záměrů (oblast podpory III.1.1 a III.1.2) také prostřednictvím MAS. 
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OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvý-

šení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Opatření je zaměřeno na aktivity vedoucí ke zvýšení kapacity OZE pro vytápění objektů a ohřev teplé vody 

(např. v obecních objektech, ústavech sociální péče, školách, domovech důchodců, mateřských školách 

apod.).

Podporované aktivity:

•  výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen využívajících OZE včetně rozvodů, přípojek 

a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,

•  výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé 

vody,

•  výstavba fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,

•  výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,

•  výstavba elektráren spalujících biomasu,

•  výstavba větrných elektráren,

•  instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn včetně technologie prvo-

výroby bioplynu,

•  instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zply-

ňování biomasy apod.),

•  kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Vhodný příjemce podpory

Obce, příspěvkové organizace obcí, dobrovolné svazky obcí, kraje a jejich příspěvkové organizace, orga-

nizační složky státu, příspěvkové organizace státu, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, 

obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek.

 



VZDĚLÁVÁNÍ 

OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Zaměření oblasti podpory bude zahrnovat zkvalitňování funkce celého systému počátečního vzdělávání.

Podporované aktivity:

•  rozšíření výuky v cizích jazycích na středních školách,

•  vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifi kovaných učitelů cizích jazyků ze zemí EU,

•  zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování,

•  využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech,

•  rozvoj sociálního partnerství škol a školských zařízení a síťování – partnerství, spolupráce a výměna 

zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními a dalšími 

aktéry v oblasti vzdělávání. 

www.msmt.cz
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Vhodný příjemce podpory

V případě podpory globálních grantů je kraj zprostředkujícím subjektem a předkladateli grantových projek-

tů, respektive příjemci jsou: obce, školy a školská zařízení, sdružení asociace škol, NNO.

Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potře-

bami

Opatření je zaměřeno na aktivity vedoucí k zlepšení rovných příležitostí žáků včetně žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Podporované aktivity:

•  uplatňování a zlepšování organizačních forem, výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup 

ke vzdělávání a individuální přístup k žákům včetně tvorby individuálních vzdělávacích programů, využití 

IT a e-learningových aplikací,

•  zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu 

všech žáků ke vzdělávání,

•  rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psycholo-

gických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

•  prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.

Vhodný příjemce podpory

V případě podpory globálních grantů je kraj zprostředkujícím subjektem a předkladateli grantových projek-

tů, respektive příjemci jsou: obce, školy a školská zařízení, sdružení asociace škol, NNO.
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PROJEKTY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY

OP PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLOVENSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

Operační program je zaměřen na společné projekty realizované za účasti zahraničního partnera ze Slo-

venské republiky.

Oblast podpory I Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regio-

nu a spolupráce 

Podporované aktivity:

•  rozvoj společných systémů vzdělávání,

•  rozvoj společných systémů trhu práce a sociálních služeb,

•  investice do přeshraniční infrastruktury turizmu, 

•  organizování společných přeshraničních akcí v oblasti turizmu a kultury, 

•  podpora vytváření společných produktů kultury, turizmu a tradičních řemesel.

www.strukturalni-fondy.cz
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www.strukturalni-fondy.cz

Oblast podpory II Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí 

Podporované aktivity:

•  budování přeshraniční dopravní infrastruktury regionálního a místního významu s přeshraničním efektem,

•  rozvoj systémů na zlepšování kvality a efektivnosti veřejné dopravy, 

•  budování přeshraniční infrastruktury životního prostředí, přírodních zdrojů, obnovitelných energetických 

zdrojů a systémů na zvyšování jejich kvality,

•  rozvoj společných systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami. 

Vhodný příjemce podpory

Obce a jimi zřízené a založené organizace, NNO, hospodářské a agrární komory, Euroregiony.
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OP PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE POLSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

Operační program je zaměřen na společné projekty realizované za účasti zahraničního partnera z Polské 

republiky.

Oblast podpory 1.1 Posilování dostupnosti

Podporované aktivity:

•  modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury lokálního a regionálního významu v příhraničí (např. parko-

viště s významem pro cestovní ruch),

•  zlepšování dopravní obslužnosti příhraniční oblasti, budování integrovaných dopravních systémů (veřejná 

doprava apod.),

•  rozvoj informačních a komunikačních technologií.

Oblast podpory 1.2 Ochrana životního prostředí

Podporované aktivity:

•  podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (zásobování vodou včetně stanic úpravy 

vody, vodovodních sítí, ČOV a kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energiemi a podpora využívání 

obnovitelných zdrojů energií),

•  péče o přírodu a krajinu (např. biodiverzita, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekolo-

gických škod, zlepšení stavu ovzduší, vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická stabilita).

www.strukturalni-fondy.cz
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Oblast podpory 1.3 Prevence rizik

Podporované aktivity:

•  podpora rozvoje záchranných služeb, předcházení environmentálním a technologickým rizikům, podpora 

aktivit spojených s monitoringem a řešením rizik životního prostředí (např. prevence, živly, povodně, pre-

vence ekologických škod, environmentální vzdělávání, výzkum a výchova) a výměna zkušeností.

Oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

Podporované aktivity:

•  ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic, ochrana a obnova památek včet-

ně sakrálních staveb, opevnění, historických urbanistických a technických komplexů, kulturních objektů, 

rázu kulturní krajiny, rozvoj cyklistických tras a stezek, hipostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, 

další doprovodné infrastruktury ČR a zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity,

•  podpora rozvoje služeb cestovního ruchu (např. výstavba a vybavení vhodných objektů pro poskytování 

služeb v cestovním ruchu, zřizování a činnost turistických informačních center, činnost organizací ČR, 

tvorba nových produktů cestovního ruchu a jejich propagace, propagace přírodních hodnot a kulturního 

dědictví včetně možnosti propagace mimo podporované území, zavádění a využívání ICT v ČR, podpora 

destinačního managementu).

Oblast podpory 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

Podporované aktivity:

•  podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, v přípravě na zaměstnání a celoživotního učení (včetně zlepšení 

jazykových a odborných kompetencí, zvyšování kvalifi kací a dovedností).

Vhodný příjemce podpory

Obce a jejich sdružení nebo svazky, kraje, organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi za 

účelem poskytování veřejných služeb, nestátní neziskové organizace, hospodářské komory, vysoké školy, 

jiné vzdělávací a výzkumné instituce, jiné subjekty neziskového charakteru (např. kulturní, vzdělávací a cír-

kevní instituce), Euroregiony.
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PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE PRO OPERAČNÍ 

PROGRAMY FINANCOVANÉ Z EU

Dotační program je fi nancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a je určen na podporu 

přípravy projektové dokumentace projektových záměrů vhodných pro níže uvedené oblasti 

podpory Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a Programu rozvoje venkova.

• termín vyhlášení: 10.6.2007 • ukončení: 13.7.2007 • alokace: 17 mil Kč z rozpočtu MS kraje

Podporováné dílčí oblasti Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

OPATŘENÍ PŘÍJEMCI

1.1.2 Bezpečnost na komunika-
cích, cyklo a pěší doprava 

obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi 
a dobrovolnými svazky obcí 

1.3.1 Intergrace veřejné dopra-
vy a rozvoj její infrastruktury 

obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi 
a dobrovolnými svazky obcí

2.2.3 Zvýšení kvality turistic-
kých informačních center

obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi 
a dobrovolnými svazky obcí 

2.3 Podpora a využívání 
brownfi elds 

obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi 
a dobrovolnými svazky obcí, malé a střední podniky

4.1 Rozvoj venkova obce a města s počtem od 500 do 10 000 obyvatel, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí 

Podporované dílčí oblasti Programu rozvoje venkova

OPATŘENÍ PŘÍJEMCI

3.2 Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech obce s počtem do 500 obyvatel
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OTÁZKY 
A ODPOVĚDI, 
…aneb Co by vás mohlo zajímat 

� Co je Regionální rada regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko?

 Regionální rada (RR) je řídící orgán 

Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko (ROP). Regionální rada má 

tři orgány – Výbor RR, Předsedu RR a Úřad 

RR. Funkci předsedy Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko zastává hejtman 

Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský. 

� Co je Úřad Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko?

 Úřad Regionální rady (ÚRR) je výkonným 

orgánem zabezpečujícím veškeré úkoly 

spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko 

(ROP). Ředitelem Úřadu Regionální rady 

Moravskoslezsko je David Sventek.

� Jak získáte informace o možnostech 

získání dotace?

 Nabízíme vám telefonické (552 303 501), 

e-mailové (info@rr-moravskoslezsko.cz)

nebo osobní konzultace vašich dotazů 

v prostorách Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko.

� Nerozumíte některým pojmům? 

�  Zdá se vám systém přidělování 

dotací příliš složitý? 

�  Nevíte kdy, kam a jak předložit 

projektovou žádost?

 �  …pak neváhejte a přijďte se k nám 

zeptat. Společně s vámi budeme 

hledat cesty k řešení vašich 

problémů s projekty

„Už vím…“



KDE ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU 

SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO 

NAJDETE?
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Z uzlových bodů 
1–9 je úřad dostupný 
pěšky cca do 10 min. 

Zastávka MHD

1 Husův sad MHD do Husova sadu: 

38, 71, 102, 103, 104, 105, 

107, 108, 109, 110, 111 

2 Nám. 

J. Gagarina

MHD na Nám. J. Gagarina:

22, 32, 78, 99, 101, 105, 106, 

107, 108, 111

3 Nová 

radnice 

MHD k Nové radnici:

78, 99, 101, 102, 103, 106, 

110

4 Most 

Pionýrů

MHD k Mostu Pionýrů: 

20, 29, 30,78, 99, 104, 109

5 Most 

M. Sýkory 

MHD k Mostu M. Sýkory: 

29, 30, 38, 71, 99,101, 

105,106, 107,108, 111

Parkoviště

6 Prokešovo náměstí (u Nové radnice) 

– podzemní garáže

7 Černá Louka – nadzemní parkovací 

dům

8 Parkoviště u budovy Policie ČR 

(směr od Bohumína)

9 Parkoviště u budovy Krajského soudu 

(od nábřeží řeky Ostravice)

REGIONÁLNÍ RADA 

REGIONU SOUDRŽNOSTI 

MORAVSKOSLEZSKO 

– ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Hrabákova 1861/1 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

www.rr-moravskoslezsko.cz

e-mail: info@rr-moravskoslezsko.cz

tel.: 552 303 501, fax: 552 303 503
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČOV . . . . . . . . . .Čistírna odpadních vod

ČR . . . . . . . . . . . .Česká republika

EHP  . . . . . . . . . .Evropský hospodářský prostor

EHS  . . . . . . . . . .Evropské hospodářské společenství

EO . . . . . . . . . . . .Ekvivalentní obyvatel

EU . . . . . . . . . . . .Evropská unie

GIS . . . . . . . . . . .Geografi cký informační systém

ha  . . . . . . . . . . . .Hektar

CHKO  . . . . . . . .Chráněná krajinná oblast

ICT . . . . . . . . . . . Informační a komunikační technologie

IOP . . . . . . . . . . . Integrovaný operační program

IT . . . . . . . . . . . . . Informační technologie

MAS . . . . . . . . . .Místní akční skupina

MSP . . . . . . . . . .Malé a střední podnikání

NNO . . . . . . . . . .Nestátní nezisková organizace

NP . . . . . . . . . . . .Národní park

OP . . . . . . . . . . . .Operační program

ORC . . . . . . . . . .Organický Rankinův cyklus

OSS . . . . . . . . . .Organizovaná složka státu

OZE  . . . . . . . . . .Obnovitelné zdroje energie

SOU . . . . . . . . . .Střední odborné učiliště

SR . . . . . . . . . . . .Slovenská republika

SŠ . . . . . . . . . . . .Střední škola

UNESCO . . . . . .  United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization 

(Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu)

ZŠ . . . . . . . . . . . .Základní škola



POZNÁMKY!
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Moravskoslezský kraj – krajský úřad

28. října 117, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava

tel.: 595 622 222

fax: 595 622 126

Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

tel.: 595 622 317

email: posta@kr-moravskoslezsky.cz

www.kr-moravskoslezsky.cz

Regionální rada regionu soudržnosti

Moravskoslezsko – Úřad Regionální rady

Hrabákova 1/1861 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

tel.: 552 303 501

fax: 552 303 503

email: info@rr-moravskoslezsko.cz

www.rr-moravskoslezsko.cz
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