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ZÁKLADNÍ  ROZDĚLENÍ  DOTAČNÍCH  
MOŽNOSTÍ

1. Strukturální  fondy EU a Fond  soudržnosti EU

2. Komunitární programy EU

3. Finanční mechanismus EHP/Norsko („Norské 
fondy“)fondy“)

4. Dotační programy České republiky



1. STRUKTURÁLNÍ FONDY  EU
A  FOND  SOUDRŽNOSTI

� Strukturální  fondy jsou určeny pro dotační politiku 
EU v jednotlivých chudších či znevýhodněných 
regionech  států  EUregionech  států  EU

� Fond  soudržnosti je na rozdíl od strukturálních 
fondů určen pro dotační politiku EU v celých chudších 
či znevýhodněných státech  EU



INVESTIČNÍ  A  NEINVESTIČNÍ  PROSTŘEDKY
� Investiční prostředky jsou označovány jako 

prostředky „tvrdé“ 
� Jejich zdrojem je Evropský fond pro regionální 

rozvoj (ERDF)rozvoj (ERDF)

� Neinvestiční prostředky jsou označovány jako 
prostředky „měkké“ 

� Jejich zdrojem je Evropský sociální fond (ESF)



INVESTIČNÍ  PROSTŘEDKY 
– EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ 

ROZVOJ
� dopravní a technická infrastruktura, výstavba silnic, železnic a 

vodních cest
� stavební projekty
� rekonstrukce kulturních památek� rekonstrukce kulturních památek
� obnovitelné zdroje energie a odstraňování ekologických zátěží
� vytvoření či zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní péče
� podpora inovačních procesů a vybavení výzkumných pracovišť 

moderní technikou 
� budování nových center výzkumu  
� podpora začínajícím podnikatelům 
� elektronizace veřejné správy



NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY 
– EVROPSKÝ  SOCIÁLNÍ  FOND

� rozvoj všech typů vzdělávacích programů
� vznik a rozvoj služeb zaměstnanosti, rekvalifikace 

nezaměstnanýchnezaměstnaných
� programy pro osoby se zdravotním postižením a další 

znevýhodněné skupiny 
� další vzdělávání - rozvoj lidských zdrojů
� podpora kombinované a distanční formy studia a větší 

využívání ICT ve vzdělávacím procesu
� stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků 
� rozvoj výzkumného a vývojového potenciálu



NOVÉ
OPERAČNÍ  PROGRAMY  ČR

� Tematické operační programy

� Regionální operační programy� Regionální operační programy

� Operační programy pro Prahu

� Operační programy Evropské územní 
spolupráce



TEMATICKÉ 
OPERAČNÍ PROGRAMY

� OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

� OP Lidské zdroje a zaměstnanost

� OP Výzkum a vývoj pro inovace� OP Výzkum a vývoj pro inovace

� OP Životní prostředí

� OP Podnikání a inovace

� Integrovaný operační program

� OP Doprava

� OP Technická pomoc



REGIONÁLNÍ 
OPERAČNÍ PROGRAMY

� ROP NUTS II Severozápad

� ROP NUTS II Severovýchod

� ROP NUTS II Jihozápad� ROP NUTS II Jihozápad

� ROP NUTS II Jihovýchod

� ROP NUTS II Střední Čechy

� ROP NUTS II Moravskoslezsko

� ROP NUTS II Střední Morava



OPERAČNÍ  PROGRAMY
PRO  PRAHU

� OP Praha Konkurenceschopnost

� OP Praha Adaptabilita



OPERAČNÍ  PROGRAMY
EVROPSKÉ  ÚZEMNÍ  SPOLUPRÁCE

� OP Nadnárodní spolupráce 
� OP Meziregionální spolupráce
� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko
� INTERACT II
� ESPON 2013



Možnosti   získávání Možnosti   získávání 
dotačních        prost ředků dotačních        prost ředků 

ZÍSKÁNÍ  DOTACE  ZE  STRUKTURÁLNÍCH  FOND Ů  EU
MUDR. JIŘÍ  SPILKA  
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OP  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  
KONKURENCESCHOPNOST

� OP realizovaný a vyhlašovaný Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy

� jedná se o „měkký“, neinvestiční program
� je určen pro vzdělávání všech oborů, nejen zdravotnictví
� veškeré činnosti projektu musí směřovat na mimopražské cílové � veškeré činnosti projektu musí směřovat na mimopražské cílové 

skupiny, ale žadatel v Praze sídlit může i zde vykonávat část výuky pro 
projekt

� žadatelé mohou být jak vysoké školy a další vzdělávací instituce, tak i 
všechna zdravotnická zařízení

� program bude umožňovat zavádění nových vyučovacích metod, 
organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových 
výukových programů

� bude podporovat tvorbu a modernizaci kombinované a distanční formy 
studia

� bude obsahovat i podporu dalšího vzdělávání



OP  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  
KONKURENCESCHOPNOST

Prioritní osa 1 - Podpora po čátečního vzd ělávání
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami

1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 - Podpora terciárního vzd ělávání, výzkumu a vývoje
2.1 Vyšší odborné vzdělávání
2.2 Vysokoškolské vzdělávání 
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 - Podpora dalšího vzd ělávání
3.1 Individuální další vzdělávání

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání



AKTUALITY  OP  VZDĚLÁVÁNÍ  
PRO  KONKURENCESCHOPNOST

� 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Liberecký kraj 13.1.2010 26.2.2010 51,7 mil. Kč

� 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně žáků se � 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami

Liberecký kraj 13.1.2010 26.2.2010 19,2 mil. Kč

� 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a 
školských zařízení

Liberecký kraj 13.1.2010 26.2.2010 24 mil. Kč



AKTUALITY  OP  VZDĚLÁVÁNÍ  
PRO  KONKURENCESCHOPNOST

� 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Královéhradecký kraj 18.1.2010 8.3.2010 60,3 mil. Kč

� 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami

Královéhradecký kraj 18.1.2010 8.3.2010 22,5 mil. Kč

� 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a 
školských zařízení

Královéhradecký kraj 18.1.2010 8.3.2010 39,2 mil. Kč





OP  LIDSKÉ ZDROJE A 
ZAMĚSTNANOST
Prioritní osa 1 - Adaptabilita

1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a 
konkurenceschopnosti podniků  

1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných 
podniků

Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce

2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 

2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb 
zaměstnanosti a jejich rozvoj



OP  LIDSKÉ ZDROJE A 
ZAMĚSTNANOST

� Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné 
příležitosti

� 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 

� 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit � 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit 

� 3.3 Podpora sociálně vyloučených skupin na trhu práce 

� 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění 
pracovního a rodinného života



OP  LIDSKÉ ZDROJE A 
ZAMĚSTNANOST

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby

� 4.1 Posilování institucionální kapacity a 
efektivnosti státní správy

4.2 Posilování institucionální kapacity a � 4.2 Posilování institucionální kapacity a 
efektivnosti samosprávných celků 

Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce

� 5.1 Mezinárodní spolupráce



AKTUALITY OP  LIDSKÉ ZDROJE
A  ZAMĚSTNANOST

� 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní 
správy 

Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy

� žadatel  Obce s RP

� 3.11.2009 - 2.2.2010

� 800 mil. Kč 



AKTUALITY OP  LIDSKÉ ZDROJE
A  ZAMĚSTNANOST

� 4.1 Posilování institucionální kapacity a 
efektivnosti státní správy 

Provádění analýz VS  

� kraje mimo Prahu   

� 4. 6. 2008  - 31. 12. 2012

� 95,5 mil. Kč 



AKTUALITY OP  LIDSKÉ ZDROJE
A  ZAMĚSTNANOST

� 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní 
správy 

Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání v malých 
a středních podnicích 

� žadatelé kraje mimo Prahu 
� termín 5. 3. 2008 - 31. 12. 2013
� 5 720 mil. Kč





AKTUALITY OP  LIDSKÉ ZDROJE
A  ZAMĚSTNANOST

� Výzva č. 57



AKTUALITY OP  LIDSKÉ ZDROJE
A  ZAMĚSTNANOST

Vyhlašující subjekt: Ministerstvo vnitra České � Vyhlašující subjekt: Ministerstvo vnitra České 
republiky, Odbor strukturálních fondů



AKTUALITY OP  LIDSKÉ ZDROJE
A  ZAMĚSTNANOST

Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální � Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální 
kapacity a efektivnosti veřejné správy



AKTUALITY OP  LIDSKÉ ZDROJE
A  ZAMĚSTNANOST

Řízení lidských zdrojů v úřadech územních 
samosprávných celkůsamosprávných celků

� žadatel kraje, obce 

� termín 15.1.2010 - 30.3.2010

� alokace 800 mil. Kč



DĚKUJI  VŠEM  ZA  POZORNOST,

PŘEJI 
ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ TŘESKUTÉ ZIMY

A  HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ 

DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ !!

MUDr.  Jiří  Spilka

www.dr-faust.cz



STRUKTURA  ŽÁDOSTI – 1.
� stručný obsah projektu
� zdůvodnění potřebnosti projektu
� vazba projektu na příslušné opatření programu
� vazba projektu na strategické dokumenty (v � vazba projektu na strategické dokumenty (v 

souladu s jakými dokumenty je projekt – např. 
dokumenty OSN, Unesco, WHO, mezinárodní 
komise, národní komise, usnesení vlády, 
doporučení velkých kongresů, odborných 
společností apod.)



STRUKTURA  ŽÁDOSTI – 2.

� cíle projektu
� cílové skupiny (tedy kdo bude projektem podpořen, 

pro koho je určen)pro koho je určen)
� podrobná charakteristika cílové skupiny
� přínos pro cílovou skupinu
� zapojení cílových skupin



STRUKTURA  ŽÁDOSTI – 3. 

� Udržitelnost po skončení projektu (až skončí projekt, 
jak bude jeho činnost pokračovat)

� Rizika projektu a jejich navrhovaná řešení



STRUKTURA  ŽÁDOSTI – 4.

� Klíčové aktivity projektu a jejich 

podrobný popis

� Realizační tým projektu

� Harmonogram projektu



STRUKTURA  ŽÁDOSTI – 5.

� Publicita

� Podpora rovných příležitostí� Podpora rovných příležitostí

� Podpora udržitelného rozvoje



STRUKTURA  ŽÁDOSTI – 6.

� zkušenosti žadatele s realizací projektů ze 
strukturálních fondů EU a dalších projektů

� zkušenosti žadatele s činností, která bude realizována 
v projektu



STRUKTURA  ŽÁDOSTI – 7.� Rozpočet projektu má tuto strukturu:

1. Osobní náklady (rubriky Pracovní smlouva, DPČ, DPP, Autorský 
honorář)

2. Cestovní náklady ( rubriky Cestovné pro místní personál, Cestovné 
pro zahraniční personál)

3. Zařízení a vybavení ( rubriky Neodpisovaný hmotný majetek, 
Neodpisovaný nehmotný majetek, Odpisovaný nehmotný majetek, 
Výukové a výrobní materiál/pomůcky)
Neodpisovaný nehmotný majetek, Odpisovaný nehmotný majetek, 
Výukové a výrobní materiál/pomůcky)

4. Služby
5. Přímá podpora (rubriky Mzdové příspěvky cílové skupině, Stravné, 

cestovné a ubytování cílové skupiny, Jiné)
6. Křížové financování (rubriky Odpisovaný hmotný majetek, Stavební 

úpravy, Neodpisovaný nábytek)
7. Celkové přímé náklady projektu
8. Nepřímé náklady projektu
9. Celkové nepřímé náklady projektu
10. Celkové náklady projektu



STRUKTURA  ŽÁDOSTI – 8.
� prohlášení žadatele

� seznam příloh� seznam příloh

� přílohy



SYSTÉM  ZÍSKÁVÁNÍ  PROSTŘEDKŮ  Z  
OPERAČNÍCH PROGRAMŮ  EU – REALIZACE

� úprava harmonogramu a rozpočtu projektu dle požadavků výběrové 
komise

� příprava smlouvy o poskytnutí podpory
� podpis smlouvy
� vytvoření realizačního týmu projektu� vytvoření realizačního týmu projektu
� realizace jednotlivých klíčových aktivit dle harmonogramu projektu
� řízení projektu a jeho dokumentace dle všech předepsaných 

pravidel
� tvorba monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
� povinná publicita projektu
� absolvování kontrol projektu
� případný závěrečný audit
� závěrečná zpráva a žádost o platbu
� archivace všech dokumentů projektu po dobu 10 let



2. Finanční mechanismus EHP/Norsko 
„Norské fondy“

� Nejvhodnější možností dotace pro vzdělávání ve Nejvhodnější možností dotace pro vzdělávání ve 
zdravotnictví mimo strukturální fondy EU je 
Finanční mechanismus EHP/Norsko. 



2. Finanční mechanismus EHP/Norsko 
„Norské fondy“

� Má přímo ve své definici řečeno, že je určen pro 
projekty, které nelze realizovat ze strukturálních 
fondů EU.fondů EU.

� Dalo by se zde tedy uvažovat o té formě podpory 
vzdělávání, která není možná ze žádných 
strukturálních fondů EU.



2. Finanční mechanismus EHP/Norsko 
„Norské fondy“

� Alokované prostředky jsou však ve Finančním 
mechanismu EHP/Norsko významně menší.

� Zaměření výzev je velmi úzké, například v poslední 
výzvě bylo ze zdravotnictví téma specifických potřeb 
dětských psychiatrických pacientů


