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Novinky:
Finanční příspěvky k zaručovanému úvěru v Programu záruk pro malé a střední podnikatele
ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)
Program rozvoje venkova ČR – 19. kolo příjmu žádostí
Operační program Životní prostředí – LI. výzva
Operační program Životní prostředí – L. výzva
Grantové programy a příspěvky Jihočeského kraje

Připravované výzvy:
---
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1. Cestovní ruch
Název titulu

3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji
cestovního ruchu

Program

Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví
v rozvoji cestovního ruchu
25. výzva

Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace

Příjemce podpory

Předmět podpory

Forma podpory

Velikost podpory

Další informace

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
29. 3. 2013
18. 7. 2013 do 12:00 hodin
Jihočeský a Plzeňský kraj
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané
kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace (občanské sdružení, obecně
prospěšná společnost, církevní právnické osoby, nadace), malé a střední
podniky (pouze subjekty podnikající min. dva roky), zájmová sdružení
právnických osob s tím, že podnikají min. 2 roky
Podporované aktivity:
- stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek
- restaurování movitých kulturních památek
- pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných
objektů
Dotace
Projekty nezakládající veřejnou podporu:
a) kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, dobrovolné
svazky obcí a veřejnoprávní NNO – max. 85 % způsobilých výdajů
projektu
b) soukromoprávní NNO, malé a střední podniky – max. 87 % způsobilých
výdajů projektu
Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční
podpory:
a) kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, dobrovolné
svazky obcí, veřejnoprávní a soukromoprávní NNO (jsou-li velkým
podnikem) – max. 30 % způsobilých výdajů projektu
b) střední podniky a soukromoprávní NNO (jsou-li středním podnikem) –
max. 40 % způsobilých výdajů projektu
c) malé podniky a soukromoprávní NNO (jsou-li malým podnikem) – max.
50 % způsobilých výdajů projektu
Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu podpory de minimis:
a) kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, dobrovolné
svazky obcí a veřejnoprávní NNO – max. 85 % způsobilých výdajů
projektu
b) soukromoprávní NNO – max. 87 % způsobilých výdajů projektu
c) střední podniky – max. 46 % způsobilých výdajů projektu
d) malé podniky – max. 56 % způsobilých výdajů projektu
Min. přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt 500.000,- Kč
Max. přípustná výše dotace na 1 projekt 15.000.000,- Kč
Celková alokace 65.240.000,- Kč
http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele
Zpět na obsah
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2. Infrastruktura
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory

Předmět podpory

Forma podpory

Velikost podpory

Další informace

1.5 Rozvoj místních komunikací
Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa 1 – Dostupnost center
Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
26.4.2013
29. 7. 2013 do 12:00 hodin
Jihočeský a Plzeňský kraj
Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky
obcí
Podporované aktivity:
- výstavba, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací pro
napojení nových rozvojových ploch
- rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro
zvýšení bezpečnosti dopravy
- rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro
zlepšení dostupnosti obcí
- výstavba místních komunikací vyvolaná modernizací silniční sítě
Dotace
Max. 85 % způsobilých výdajů – obce, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí
Min. přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt 500.000,- Kč
Max. přípustná výše dotace na 1 projekt 10.000.000,- Kč
Celková alokace 54.068.000,- Kč
http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele

Operační program Doprava
Ministerstvo dopravy vyhlásilo 9. července 2007 první výzvy pro předkládání projektů pro čerpání
prostředků z Operačního programu Doprava.
Vyhlášené výzvy se týkají těchto oblastí podpory:
1.1 – Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
Typy podporovaných projektů:
 modernizace tranzitních koridorů
 pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T
 modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T
 rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění
požadovaných parametrů
 realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejné zdraví
Příjemce podpory: vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní
investorská organizace zřízená MD
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1.2 – Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI
a rozvoj systémů
Typy podporovaných projektů:
 projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
a řízení dopravy
 projekty
zaměřené
na
zvýšení
bezpečnosti
provozu
novými
dokonalejšími
technologickými zařízeními
 projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti cestování
 projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě
Příjemce podpory: vlastníci / správci dotčené infrastruktury, či státní investorská org. zřízená MD
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
Typy podporovaných projektů:
 pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T
 modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě
TEN-T
 realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti
 realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí
provozu.
Příjemce podpory: vlastníci / správci dotčené infrastruktury
3.1 – Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T
Typy podporovaných projektů:
 modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek
 rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability a budování přeložek
 rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků (na území ČR)
 postupná elektrizace dalších železničních tratí
 uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně
navázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace
 realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejného zdraví
Příjemce podpory: vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní
investorská organizace zřízená MD
4.1 – Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
Typy podporovaných projektů:
 projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy
 projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy
 projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy
 projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě
 projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních
a citlivých oblastech
 projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již
dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví
 projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy
Příjemce podpory: vlastníci / správci dotčené infrastruktury
6.2 – Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
Typy podporovaných projektů:
 projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů na stávající vodní cestě
 projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů
 projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší
a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní
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 projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy
řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných
vnitrozemských vodních cestách
Příjemce podpory: vlastníci / správci dotčené infrastruktury a Ředitelství vodních cest ČR
Velikost podpory u všech oblastí je max. 85 % uznatelných nákladů projektu.
Více informací na http://www.opd.cz/cz/Vyzvy.

Zpět na obsah
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3. Financování podnikání
Název titulu

Finanční příspěvky k zaručovanému úvěru

Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
24. 6. 2013

Uzávěrka

žádost o finanční příspěvek k zaručovanému úvěru musí být doručena do 1
roku ode dne uzavření smlouvy o záruce
Území České republiky
Malý a střední podnikatel postižený povodní, kterému byla poskytnuta
záruka za úvěr v Programu záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA
(záruky za úvěry pro malé podnikatele)
Způsobilé výdaje projektu:
výdaje na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u
příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a
pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci).
Žádost o finanční příspěvek se předkládá až poté, co je ukončeno čerpání
úvěru.
Finanční příspěvek může být vyplacen pouze k novému úvěru
poskytnutému po 7.6.2013 vyčerpanému na úhradu způsobilých výdajů
projektu po dni poskytnutí zaručovaného úvěru, ke kterému byla žadateli
poskytnuta záruka za úvěr v Programu záruk pro malé a střední podnikatele
ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele).
Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru
10 % části zaručovaného úvěru vyčerpaného za způsobilé výdaje projektu
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/financni-prispevky-k-zarucovanemuuveru

Místo realizace
Příjemce podpory

Předmět podpory

Forma podpory
Velikost podpory
Další informace

Název titulu

Program zvýhodněných regionálních úvěrů v Jihočeském kraji

Program

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce
v Jihočeském kraji

Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory

Předmět podpory

Jihočeský kraj
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
15. 3. 2013
31. 12. 2013
Jihočeský kraj
Malý podnikatel – musí být oprávněn k podnikání na území České republiky
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování
je realizován projekt.
Podpora realizace podnikatelských projektů malých podnikatelů
v Jihočeském kraji.
Způsobilé výdaje:
a) pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců
podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u
příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
c) pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem
podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek
d) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory
vykazován jako náklad/výdaj
DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje pro financování z
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Forma podpory

Velikost podpory

Další informace

poskytnutého úvěru.
Zvýhodněný regionální úvěr
Zvýhodněný úvěr ve výši až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 4 % p.a.
Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 6 let.
Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání
žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či
nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 2 mil. Kč.
Začínajícímu podnikateli může být poskytnut pouze jeden úvěr ve výši max.
500 tis. Kč.
Úvěr je zajišťován směnkou vlastní vystavenou příjemcem podpory na řad
ČMZRB avalovanou nejméně jednou další fyzickou nebo právnickou
osobou.
http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/programzvyhodnenych-regionalnich-uveru-v-jihoceskem-kraji;
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zvyhodneny-regionalni-uver-vjihoceskem-kraji

Název titulu

Program ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
15. 6. 2012

Příjemce podpory

Předmět podpory

Forma podpory

Velikost podpory

Další informace

31. 12. 2013
Území České republiky
Malý podnikatel – musí být oprávněn k podnikání na území České republiky
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování
je realizován projekt.
Podporované aktivity:
Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických
činností podle CZ-NACE, který je uveden v příloze programu.
Záruka může být poskytnuta pouze k získání úvěru na úhradu výdajů
projektu provedených po dni poskytnutí zaručovaného úvěru (způsobilé
výdaje projektu), a to na:
- pořízení a rekonstrukci dlouhodobého majetku (u příjemců podpory
vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců
podpory vedoucích daňovou evidenci)
- pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není
příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp.
hmotný majetek
- pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemce podpory
vykazován jako náklad/výdaj.
Zvýhodněná záruka
Zvýhodněná záruky je poskytována až do výše 70 % jistiny zaručovaného
bankovního úvěru na dobu max. 6 let (od data podpisu smlouvy o záruce).
Zaručovány mohou být úvěry do výše 5 mil. Kč.
Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši až 0,3 % p.a.
z výše záruky.
Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 1,2 %
p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky.
http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/programzaruka-zaruky-za-uvery-pro-male-podnikatele
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Název titulu
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory

Předmět podpory

Forma podpory

Velikost podpory

Další informace

M-záruka za úvěr v programu ZÁRUKA (záruky za úvěry pro začínající
podnikatele)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
15. 6. 2012
31. 12. 2013
Území České republiky
Malý podnikatel oprávněný k podnikání na území České republiky
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování
je realizován projekt
M-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB
uzavřenou smlouvu o spolupráci.
Typ zaručovaného úvěru: provozní i investiční.
Zaručovaný úvěr může být použit na:
- pořízení a rekonstrukci dlouhodobého majetku (u příjemců podpory
vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců
podpory vedoucích daňovou evidenci)
- pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není
příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp.
hmotný majetek
- pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemce podpory
vykazován jako náklad/výdaj
DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.
Zvýhodněná záruka
Výše zaručovaného úvěru: max. 5 mil. Kč
Výše záruky: až 70 % jistiny zaručovaného úvěru
Doba ručení: max. 6 let
Příjemce podpory hradí z vlastních prostředků pouze část ceny záruky, a to
a) 0,3 % p.a. z výše záruky, pro záruky s počáteční výší nižší než 500
tis. Kč
b) 0,2 % p.a. z výše záruky, pro záruky s počáteční výší v rozmezí
500 tis. Kč do 1 mil. Kč
c) 0,1 % p.a. z výše záruky, pro záruky s počáteční výší 1 mil. Kč a
vyšší.
Současně s poskytnutím záruky je příjemci podpory poskytnut finanční
příspěvek k úhradě zbývající části ceny záruky, a to 1,2 % p.a. z výše
záruky.
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zaruka-za-uver-v-programu-zarukapro-male-podnikatele

Zpět na obsah
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4. Oblast investice, technologie
Program rozvoje venkova ČR – 19. kolo příjmu žádostí
Opatření/podopatření do kterých je možné předkládat žádosti o dotaci:
- I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
- I.3.4 Využívání poradenských služeb
- II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
- IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
- IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Příjem žádostí: 19. 6. – 2. 7. 2013
Více informací na http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd?lyt=zpr&year=2013&page=2&ino=0.
Záchranný program MPO ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo sadu pomocných opatření pro podnikatele, kteří byli
postiženi povodní a mají zničené stroje a škodu na majetku provozovny:
1. Dotace na obnovu zničeného majetku – RESTART 2013
- pro malé podniky a živnostníky
- na nákup nového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení majetku
- výše podpory: 50% investičních výdajů
- termín podání žádostí: ihned po schválení vládou do 30. 11. 2013
2. Záruky za úvěry na obnovu provozu a zásob
- pro malé a střední podniky
- na opravy (včetně vyklízecích prací), pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku,
pořízení zásob včetně drobného hmotného majetku
- výše podpory: záruka k bankovnímu úvěru
- termín podání žádostí: 20. 6. 2013 – 30. 11. 2013
3. Zvýhodnění úvěrů
- pro malé a střední podniky
- zvýhodnění k novému zaručenému úvěru (po 7. 6. 2013) určenému na úhradu škody způsobené
povodní
- výše podpory: příspěvek ve výši 10% k zaručenému úvěru
- termín podání žádostí: 20. 6. 2013 – 31. 12. 2013
4. Zvýhodněné podmínky exportérům
- pro exportéry z řad klientů ČEB a EGAP; „HELP“ – pomoc s exportem pro malé a střední podniky
- podpora nepřerušenému průběhu obchodních případů, posílení exportních možností firem
- výše podpory: soubor podpůrných opatření pro exportéry, řešení specifických potřeb exportérů,
financování, nové balíčky pro podnikatele
- termín podávání žádostí: IHNED
5. Úlevy s platbou daní
- odložení platby daně z příjmů za rok 2012 u firem, které mají prodloužený termín pro podání
přiznání do 30. 6. 2013. Termín prodloužen do 31. 10. 2013, aby měli podnikatelé dostatek
finančních prostředků pro plnou obnovu svého podnikání.
Více informací na http://www.czechinvest.org/zachranny-program-mpo-cr.

Zpět na obsah
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5. Inovace, podpora VaV
CzechEkoSystem – II. výzva

Název titulu

PORADENSTVÍ – Specializované poradenství pro rizikový kapitál
Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání
Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest
Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest
2. 4. 2013
31. 10. 2013
Území České republiky mimo území hl. m. Prahy
Podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků
uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, a to podnikající
fyzická nebo podnikající právnická osoba
Podporované aktivity:
Poradenské služby v rámci individuálních projektů malých a středních
podniků související se vznikem a rozvojem inovačních firem, rozvedením,
zdokonalením a realizací inovačního nápadu, s jeho patentovou ochranou,
s prověřením jeho využitelnosti na trhu, s finančním řízením firmy,
nezbytnými právními znalostmi souvisejícími se vstupem rizikového
kapitálu, včetně představení investorům poskytujícím rizikový kapitál,
především pak seed capital, poskytované externími poradci oprávněnými
k této činnosti podle platných právních předpisů.
Podpora je zaměřená na realizaci projektů zaměřených na oblast
zpracovatelského průmyslu a služeb.
Dotace
Max. 80 % způsobilých výdajů na poradenské služby, max. 2 mil. Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů na služby kouče, max. 1 mil. Kč
Min. výše podpory na realizaci individuálních projektů MSP je 0,2 mil. Kč a
max. 3 mil. Kč
Celková alokace 128 mil. Kč
http://www.projekt-czechekosystem.cz/vyzvy

Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory

Předmět podpory

Forma podpory

Velikost podpory

Další informace

7. Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace
Dne 22. prosince 2006 vyhlásila Evropská komise první výzvy 7. rámcového programu pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace.
Programy: Spolupráce
Myšlenky
Lidé
Kapacity
Euratom
Programy Evropského společenství

50,521 mld. EUR

Spolupráce

32,413 mld.EUR

Zdraví

6,1 mld. EUR

Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie

1,935 mld. EUR

Informační a komunikační technologie
Nanovědy,
technologie

nanotechnologie,

9,05 mld. EUR

materiály

a

nové

výrobní

3,475 mld. EUR

Energetika

2,35 mld. EUR

Životní prostředí (včetně změny klimatu)

1,89 mld. EUR
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Doprava (včetně letectví)

4,16 mld. EUR

Sociálně-ekonomické a humanitní vědy

0,623 mld. EUR

Vesmír

1,43 mld. EUR

Bezpečnost

1,4 mld. EUR

Myšlenky

7,51 mld. EUR

Lidé

4,75 mld. EUR

Kapacity

4,097 mld. EUR

Výzkumné infrastruktury

1,715 mld. EUR

Výzkum ve prospěch malých a středních podniků

1,336 mld. EUR

Regiony znalostí

0,126 mld. EUR

Výzkumný potenciál

0,34 mld. EUR

Věda ve společnosti

0,33 mld. EUR

Soudržný vývoj politik výzkumu

0,07 mld. EUR

Činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce

0,18 mld. EUR

Nejaderné akce Společného výzkumného střediska

1,751 mld. EUR

Program Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM)

2,751 mld. EUR

Program EURATOM

1,31 mld. EUR

Více informací na http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm, http://www.czelo.cz/7rp/.

Zpět na obsah
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6. Lidské zdroje
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace

Příjemce podpory

Předmět podpory

Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 1 Adaptabilita
Oblast
podpory
1.1
Zvýšení
adaptability
zaměstnanců
a
konkurenceschopnosti podniků
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF
15. 5. 2013
31. 12. 2013 do 12:00 hodin
Území České republiky mimo hl. m. Prahy
a) Svaz průmyslu a dopravy ČR
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Českomoravská konfederace odborových svazů
Asociace samostatných odborů
b) organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají
uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před
vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce roku 2013.
Podporované aktivity pro žadatele typu a) (sociální partneři, kteří jsou
definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR, a jejich členské
základny):
- rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s
důrazem na oblast pracovněprávních vztahů, ochranu zdraví,
bezpečnost práce, rozvoj lidských zdrojů
- zvyšování odborných kompetencí a dovedností zaměstnanců
regionálních zastoupení sociálních partnerů a odvětvových svazů
sdružených v organizacích sociálních partnerů, zejména v oblasti
legislativních změn v ČR, které mají dopad na sociální dialog
- podpora přenosu informací z tripartitní spolupráce na krajské úrovni
zejména v oblasti legislativních změn v ČR, které mají dopad na sociální
dialog
Podporované aktivity pro žadatele typu b) (organizace zaměstnavatelů
a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího
stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do
konce roku 2013):
- rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s
důrazem na oblast pracovněprávních vztahů, ochranu zdraví,
bezpečnost práce, rozvoj lidských zdrojů
- zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku u
sociálních partnerů, včetně řízení lidských zdrojů, zabezpečování
regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti sociálního
dialogu s využitím mezinárodní spolupráce a podpora účasti pracovníků
na školeních, konferencích, workshopech apod. věnovaných tématice
sociálního dialogu
- vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování,
rozšiřování a zvyšování znalostí v oblasti sociálního dialogu, včetně
vzdělávacích aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií
pro sociální partnery
- zvyšování odborných kompetencí a dovedností zaměstnanců
regionálních zastoupení sociálních partnerů a odvětvových svazů
sdružených v organizacích sociálních partnerů, zejména v oblasti
legislativních změn v ČR, které mají dopad na sociální dialog
- podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit
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Další informace

(především s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce v
souvislosti s rozšířením a propagací aktivit Národní soustavy povolání)
na bázi místního partnerství (sociální partneři a zástupci krajů)
- podpora propagace flexibilních forem práce v podnicích
- podpora využívání moderních technologií a regionálních poradenských
center pomáhající zaměstnancům podniků lépe se orientovat v legislativě
k pracovněprávním vztahům
- podpora předávání nabytých informací ze zahraničních stáží členům
sociálních partnerů níž v hierarchii organizací
- podpora přenosu informací z tripartitní spolupráce na krajské úrovni,
zejména v oblasti legislativních změn v ČR, které mají dopad na sociální
dialog
- podpora konkurenceschopnosti zaměstnavatelů prostřednictvím rozšíření
sociálního dialogu do oblasti odborné spolupráce s univerzitami a
vysokým školami
- podpora zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a
konkurenceschopnosti podniků na základě rozvoje odvětvového
sociálního (bipartitního) dialogu
- posilování bipartitního dialogu na podnikové úrovni
Nevratná finanční pomoc - dotace
a) sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální
dohody ČR:
- min. výše podpory na jeden projekt 10 mil. Kč.
- max. výše podpory na jeden projekt 30 mil. Kč
b) organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají mezi
sebou uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS):
- min. výše podpory na jeden projekt 5 mil. Kč.
- max. výše podpory na jeden projekt 14 879 496 Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
Celková alokace 44.879.496,- Kč
http://www.esfcr.cz/vyzva-b9

Název titulu

Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Forma podpory

Velikost podpory

Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU
3. 5. 2013
31. 12. 2013 do 14:00 hodin
Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

- poskytovatelé sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., ve znění
Příjemce podpory

-

pozdějších předpisů
fyzické osoby (OSVČ)
právnické osoby: společnost s ručením omezeným, akciová společnost
(kromě a. s. s listinnými akciemi na doručitele (majitele), veřejná
obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo a podnikatelské
právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních
právních předpisů
nestátní neziskové organizace, a to: občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti a evidované církevní právnické osoby
kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, svazky obcí
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- veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Další informace

výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů
- vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Podporované aktivity:
- Vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení (což mohou být
produkty, procesy, služby, organizační uspořádání ad.) pro poskytování
sociálních služeb, které budou představovat alternativu či doplněk k
sociálním službám poskytovaným dle zákona o sociálních službách.
Současně se může jednat o nová řešení pro poskytování služeb
prospěšných sociálnímu začleňování s důrazem na návrat do společnosti
a na trh práce (v tomto případě se jedná služby se společensky
prospěšným charakterem, které nejsou zahrnuty v zákoně o sociálních
službách). Nová řešení musí přispívat k začleňování znevýhodněných
cílových skupin a vést k efektivnějšímu využití zdrojů.
- Vytvoření nových nástrojů nebo systémů financování, které povedou k
nižší závislosti nebo úplné nezávislosti výzvou popsaných služeb na
veřejných zdrojích a strukturálních fondech EU.
Nevratná finanční pomoc - dotace
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
Celková alokace 150 mil. Kč
http://www.esfcr.cz/vyzva-b7

Název titulu

Projekt „Vzdělávejte se pro růst“

Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Úřad práce ČR
31. 5. 2011
Průběžně
Území České republiky mimo hl. m. Prahy
Zaměstnavatelé, kteří realizují svoji činnost v násl. odvětvích – strojírenství,
stavebnictví, nezávislý maloobchod, pohostinství a gastronomie, terénní
sociální služby, odpadové hospodářství. Žadatelem může být pouze
právnická nebo fyzická osoba (OSVČ), pokud má zaměstnance.
Rozhodujících faktorem je vlastnictví IČO a právní subjektivita.
Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či
rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny
mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání
(po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou
práci) Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech
i specifické. Příspěvek lze poskytnout na úhradu:
 nákladů zaměstnavatele vynaložených na zajištění vzdělávání jeho
zaměstnanců, které musí být zaměřeno výhradně na následující oblasti:
- další profesní vzdělávání zam-ců podporované zam-teli s důrazem
na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců,
zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo
udržení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu:
a) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem
b) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem podle
zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
c) zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního
předpisu (např. vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a
registraci obsluh stavebních strojů, normy a předpisy pro oblast
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Forma podpory

Velikost podpory

Další informace

svařování a další)
d) školou v rámci oboru vzdělávání, který má zapsaný v rejstříku škol
a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním
programem
- odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou
pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat
 skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe
odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti
zaměstnance na vzdělávání
Projekt potrvá do 31. 7. 2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být
ukončeny k 31. 5. 2013.
Finanční příspěvek
Příspěvek v případě poskytnutí veřejné podpory s využitím tzv. blokové
výjimky: max. 25 % způsobilých nákladů u specifického vzdělávání a 60 %
způsobilých nákladů u obecného vzdělávání
- intenzitu podpory lze zvýšit o 10 procentních bodů, je-li vzdělávání
poskytováno zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníků
- dále lze intenzitu zvýšit o 10 procentních bodů, je-li podpora poskytnuta
středním podnikům, a o 20 procentních bodů, je-li podpora poskytnuta
malým podnikům
- max. výše podpory může činit 80 % způsobilých výdajů
V případě využití režimu podpory „de minimis“ – max. 100 % vynaložených
nákladů, a to pokud v posledních třech účetních obdobích nevyčerpal
finanční podporu v režimu „de minimis“.
Příspěvek bude poskytován max. za dobu 18 měsíců.
Žadatel může čerpat max. 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové
náklady i vzdělávací aktivity). Max. výše příspěvku na mzdové náklady
zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje max. 24 000 Kč měsíčně.
Příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně.
Celková alokace 850 000 000 Kč
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_
pro_rust~

Zpět na obsah
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7. Přeshraniční spolupráce
Projekt CzechAccelerator – 6. výzva
Agentura CzechInvest vyhlásila dne 29. 5. 2013 již 6. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator
2011-2014, který je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, programu
Poradenství, prioritní osy 6 Služby pro rozvoj podnikání.
Cílem projektu je pomocí poradenských služeb zaměřených především na rozvoj manažerských
zkušeností a posílení marketingových schopností, podpořit rozvoj inovativních českých firem na
vyspělých zahraničních trzích. Součástí poskytovaného poradenství je podpora v procesu získávání
financování formou business angels či rizikového kapitálu, snadný přístup k potenciálním strategickým
partnerům, špičkovým poradcům či účast na networkingových akcí a seminářích s investory.
Přihlásit k pobytu se může zájemce v následujících destinacích:
- USA západní pobřeží – ICT, life science a nanotechnologie
- USA východní pobřeží – biotechnologie, life science, zdravotnická technika a čisté technologie
- Singapur – ICT, biotechnologie a life science
- Izrael – ICT, biotechnologie, life science a čisté technologie
- Švýcarsko – biotechnologie, life science, čisté technologie a přesné strojírenství.
Příjemce podpory: malý a střední podnik – fyzická nebo právnická osoba
Přihlášky je možné podávat nejpozději do 9. 9. 2013.
Více informací na http://www.czechaccelerator.cz/vyzvy.

Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace

Příjemce podpory

Předmět podpory

Mezinárodní spolupráce – 3. výzva
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce
Oblast podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
8. 6. 2011
od 13. 6. 2011 do vyčerpání celkové částky pro tuto výzvu, nejdéle však do
31. 12. 2013 do 12 hodin
Celé území České republiky včetně hlavního města Prahy
- obce, kraje a jimi zřizované organizace
- nestátní neziskové organizace
- výzkumné instituce – organizace, které výpisem z Obchodního rejstříku
nebo živnostenským listem prokážou, že jedním z předmětů jejich činnosti
je výzkum, nebo doloží, že jsou zapsány v Rejstříku veřejným
výzkumných institucí
- vzdělávací instituce – právnické osoby, které výpisem z Obchodního
rejstříku nebo živnostenským listem doloží, že jedním z předmětů jejich
činnosti je činnost v oblasti vzdělávání, včetně právnických osob
vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském
rejstříku
Podporované aktivity:
Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení v ČŘ
- v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR přenést inovativní
nástroje k řešení problémů cílových skupin OP LZZ na trhu práce, tyto
nástroje otestovat, zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ČR, zavést je
do praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovni a rozšířit získané
know-how a výstupy projektu mezi relevantní klíčové aktéry v dané oblasti
(tj. mezi subjekty, které se zabývají obdobnou činností nebo pracují se
stejnou cílovou skupinou)
- sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnou tematikou.
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Forma podpory
Velikost podpory
Další informace

Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace

Příjemce podpory

Předmět podpory

Tématické sítě
- založení a/nebo rozvoj tematické sítě na základě sdílení zkušeností a
dovedností se zahraničními partnery
- výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi tuzemskou a zahraniční
tématickou sítí
- šíření získaného know-how a výstupů projektu mezi relevantní klíčové
aktéry v dané oblasti (tj. mezi subjekty, které se zabývají obdobnou
činností nebo pracují se stejnou cílovou skupinou).
Místní partnerství
- založení a/nebo rozvoj místního partnerství na základě sdílení zkušeností
a dovedností se zahraničními partnery
- výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi místními partnerstvími
v otázkách týkajících se budování a managementu partnerství,
specifických aktivit místních partnerství apod.
Každý projekt musí mít nejméně jednoho zahraničního partnera z členského
státu EU.
Nevratná finanční pomoc - dotace
Min. výše podpory na jeden projekt 1 mil. Kč
Max. výše podpory na jeden projekt 10 mil. Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
Celková alokace 359.640.746,- Kč
http://www.esfcr.cz/3-vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-51
DISPOZIČNÍ FOND - Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR –
Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy
6. 6. 2008
Průběžně
Na české straně kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a na bavorské
straně přilehlé zemské okresy v Horních Frankách, Horní Falci a Dolním
Bavorsku
- územní samospráva (kraj a jeho organizační složka, obce a její
organizační složka, městská část statutárního města a její organizační
složka, svazek obcí)
- příspěvková organizace (státu a organizačních složek státu, kraje, obce,
městské části statutárního města, svazku obcí)
- komory (hospodářská komora vč. okresních a regionálních komor, agrární
komora vč. okresních a regionálních komor)
- školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku (veřejná zřízená
státem, krajem nebo obcí, soukromá)
- vysoká škola (veřejná, státní, soukromá)
- veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (veřejné zřízené státem,
krajem nebo obcí, soukromé)
- obecně prospěšná organizace
- zájmové sdružení právnických osob
- občanské sdružení a organizační jednotka sdružení (pokud je PO)
- nadace a nadační fond, církve
Povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera(y) se sídlem ve
vymezeném území na bavorské straně, musí být shodné povahy jako
žadatel.
Neinvestiční projekty (People-to-people):
1. Kulturní výměny
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Forma podpory
Velikost podpory

Další informace

Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace

Příjemce podpory

Předmět podpory

a) školství, sport, zájmová sdružení (max. 3 000 EUR)
b) slavnosti, festivaly (max. 5 000 EUR)
2. Místní demokracie (max. 3 000 EUR)
3. Lidské zdroje (max. 3 000 EUR)
4. Plánovací a rozvojové studie (max. 60 tis. Kč)
5. Hospodářský rozvoj (max. 10 000 EUR)
6. Cestovní ruch (max. 10 000 EUR)
7. Životní prostředí (max. 10 000 EUR)
8. Marketing a komunikace (max. 10 000 EUR)
9. Spolupráce institucí (max. 10 000 EUR)
Malé investiční projekty: max. 21 250 EUR
1. Značení a vybavení turistických stezek
2. Informační značení měst a obcí
3. Malé projekty v oblasti životního prostředí
4. Obnova a výstavba malých památníků
Dotace
Rozsah dotace: min. 1 000 EUR, max. 21 250 EUR
Celkové výdaje: max. 25 000 EUR
Výše grantu max. 85% celkových způsobilých výdajů projektu
Doba trvání projektu max. 18 měsíců ode dne registrace projektu
Celková alokace pro region Šumava pro období 2007-2013 2.944.474 EUR
http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=25&id=266&lang=cz&r=0&t
ask=on

FOND MALÝCH PROJEKTŮ
Operační program Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 - 2013
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
Sdružení Jihočeská Silva Nortica
Sdružení Jihočeská Silva Nortica
18. 6. 2008
Průběžně
Česká republika - Jihočeský kraj, kraj Vysočina a Jihomoravský kraj
Rakousko – území Horního a Dolního Rakouska a město Vídeň
Veřejnoprávní instituce nebo organizace zřizované veřejnoprávní institucí
nebo subjekty založené nikoli k dosažení zisku (neziskové)
Povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera(y) v příslušném
příhraničním území (shodné povahy jako je žadatel nebo alespoň takového,
aby byl logickým partnerem pro projekt)
Podporované aktivity:
- obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví, např.
drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží
muka, smírčí kříže), fortifikací, historických, technických, turistických
objektů a významných prvků kulturní krajiny
- rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu, např. cyklostezek
a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí,
místních (lesních) cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem
(mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd.)
- zajištění celoroční turistické dostupnosti území
- rozvoj značení turistických atraktivit a tras
- podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu
(např. regionální kuchyně, regionálních řemesel)
- organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav,
uměleckých dílen)
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Forma podpory

Velikost podpory

Další informace

Název titulu
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka

- podpora malých projektů místních společenství v oblasti společenské,
kulturní a volnočasové
- malé projekty zaměřené na integraci společenství v příhraničním území
- zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro potřeby
socioekonomického rozvoje příhraničního území
- příprava plánů a dokumentace společných projektů (projektová
dokumentace, územní plány apod.)
- péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků,
zachování biodiverzity, monitoring ŽP)
- spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce,
výměna zkušeností)
- tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného
varování
- propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací,
webových stránek, účast na výstavách a veletrzích cest. ruchu aj.) i mimo
podporované území
- organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných
dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování
společných studijních programů
- přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna
mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně
drobné infrastrukturní projekty nutné pro naplnění cíle oblasti podpory
- podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí)
- podpora činností zachovávajících identitu a tradice místních komunit
- rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy,
tvorba společných databází)
- spolufinancovány jsou aktivity týkající se využití ICT při realizaci výše
uvedených aktivit
- případně další relevantní přeshraniční aktivity naplňující priority OP
Česko-rakouská územní spolupráce v letech 2007 – 2013
Typy podporovaných projektů:
- neinvestiční projekty typu „people-to-people“
- malé infrastrukturní projekty
Dotace
Výše dotace: min. 2 000 EUR, max. 20 000 EUR
Náklady projektu celkem: 2 353 – 40 000 EUR
Výše dotace max. 85% celkových způsobilých výdajů projektu
Doba trvání projektu max. 18 měsíců ode dne registrace projektu
Celková alokace pro období 2007 – 2013 pro českou část činí 6.912.000
EUR
http://www.silvanortica.com/cz/?clanek=68
Jihočeská Silva Nortica, Jana Adamcová, tel.: 384 385 359, e-mail:
jana.adamcova@silvanortica.com
Operační program Cíl Evropská území spolupráce Česká republika –
Rakousko 2007 - 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Národní orgán)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Národní orgán)
27. 3. 2008

Příjemce podpory

Průběžně
Česká republika - Jihočeský kraj, kraj Vysočina a Jihomoravský kraj
Rakousko – území Horního a Dolního Rakouska a město Vídeň
Veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky
obcí a neziskové organizace)

Předmět podpory

Prioritní osy a oblasti podpory:

Místo realizace
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Velikost podpory

Další informace

Název titulu
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory

Předmět podpory

Prioritní osa 1 – socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer
know-how
1. Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
2. Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
3. Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
4. Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace
Prioritní osa 2 – regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
1. Doprava a regionální dostupnost
2. Životní prostředí a prevence rizik
3. Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce
Projekty musí mít významný pozitivní dopad na české a rakouské příhraničí
a zahrnovat alespoň jednoho českého a jednoho rakouského partnera.
Partneři jmenují ze svých řad tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za
projekt jako celek. Projekt také musí splňovat min. dvě ze čtyř kritérií
spolupráce stanovených Evropskou komisí. Těmi jsou: společná příprava,
společná realizace, společné financování a společný personál.
Finanční podpora
Celková alokace pro českou stranu 69 mil. EUR z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF)
Finanční podpora z ERDF max. 85 % celk. způsobilých výdajů rozpočtu
Min. výše požadovaného příspěvku ERDF musí být vyšší než 20.000 EUR
http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-rakousko
http://www.mmr.cz/vyhlaseni-operacniho-programu-cil-evropska-uzemnispoluprace-ceska-republika-rakousko-2007-2013
Program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2007 - 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán)
Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán)
24. 1. 2008
Průběžně
na české straně kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a na bavorské
straně přilehlé zemské okresy v Horních Frankách, Horní Falci a Dolním
Bavorsku
Vhodní žadatelé: veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru
(kraje, obce, svazky obcí, neziskové organizace, apod.)
Projekty, které budou žádat o dotaci z programu, musí mít významný
pozitivní dopad pro české a bavorské příhraničí a zahrnovat jednoho
bavorského a jednoho českého partnera. Partneři ze svých řad jmenují
tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za projekt jako celek.
Projekt také musí splňovat minimálně dvě ze čtyř kritérií spolupráce
stanovených Evropskou komisí: společná příprava, společná realizace,
společné financování a společný personál.
Projekty pak mohou být předkládány v rámci těchto oblastí podpory:
- hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
- cestovní ruch, volný čas a rekreace
- profesní vzdělávání a trh práce
- výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví
a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami
- sítě (Dispoziční fond)
- životní prostředí a ochrana přírody
- územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
- doprava
- komunikační a informační systémy
Cílem programu je rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného
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Forma podpory
% spolufinancování
Velikost podpory
Další informace

životního,
přírodního
a
hospodářského
prostoru,
posílení
konkurenceschopnosti oblasti a celkové zlepšení udržitelnosti životních
podmínek pro obyvatele.
Finanční podpora
Max. 85 %
Přijímány budou projekty s celkovým rozpočtem nad 25 000 EUR.
http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko/
výzvy
Program Čtvrtletní podpora projektů Česko–německé spolupráce
Česko-německý fond budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti
2004
čtvrtletně k 31. 12., 31. 3., 30. 6., 30. 9.
Česká republika
Žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým
partnerem
Sblížení a porozumění mezi Čechy a Němci, zvýšení počtu vzájemných
setkání a možnost spolupráce, zejména směřující do budoucna. Oblasti
projektů:
 Mládež
 Školy a vzdělávání
 Sociální projekty a menšiny
 Stavební projekty
 Dialogy
 Ekologie
 Kultura
 Publikace, věda
 Stipendia Fondu budoucnosti
Dotace
Maximálně 50% celkových nákladů
http://www.fondbudoucnosti.cz
Ilona Rožková, tel.: 221 610 106, e-mail: info@fb.cz

Malé granty
International Visegrád Fund – Mezinárodní Visegrádský fond
International Visegrád Fund – Mezinárodní Visegrádský fond
Mezinárodní Visegrádský fond
1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince
Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská
republika
fyzické a právnické osoby
Kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, školství, výměny mladých
lidí, přeshraniční spolupráce, podpory turismu.
nenávratná dotace
50%
4.000 Eur
International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava
Slovak Republic
http://www.visegradfund.org/download/basic_small_CZ.doc
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Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
% spolufinancování
Velikost podpory
Další informace

Standardní fondy
International Visegrád Fund – Mezinárodní Visegrádský fond
International Visegrád Fund – Mezinárodní Visegrádský fond
Mezinárodní Visegrádský fond
15. březen a 15. září - každoročně
Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská
republika
fyzické a právnické osoby
Kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, školství, výměny mladých
lidí, přeshraniční spolupráce, podpory turismu.
nenávratná dotace
50%
více než 4 000 Eur
International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava
Slovak Republic
http://www.visegradfund.org/download/basic_standard_CZ.doc

Zpět na obsah
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8. Životní prostředí
Operační program Životní prostředí – LI. výzva
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České
republiky LI. výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Prioritní osa 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší
2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
- výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování
stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve
stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na
teplovodní systém) a případnou rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého
tepelného výkonu.
V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci
dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.
Příjem žádostí: 28. 6. – 31. 10. 2013
Více informací na http://www.opzp.cz/clanek/11/2077/li-vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnutipodpory-v-po-2/.
Operační program Životní prostředí – L. výzva
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České
republiky již L. výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Prioritní osa 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE
Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem
zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
- výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE,
včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuálně v kombinaci s výstavbou centrální
výrobny paliv včetně technologie
- výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev
teplé vody.
3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
využívajících OZE
- instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie
pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
- instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC,
zplyňování biomasy + plynový motor apod.).
Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
3.2.1 Realizace úspor energie
- snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov
(zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).
3.2.2 Využívání odpadního tepla
- aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního
tepla apod.).
Prioritní osa 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY
Oblast podpory 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
- projekty zaměřené na opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu
zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a
živočišných druhů.
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Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity
- opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany
druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci
- zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a
vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in
situ
- opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště
chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a
lesních kulturách, chovech ryb a včel
- investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí
fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně
opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy
- předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů
- realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů
- investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných
územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích
(včetně návštěvnických středisek)
- zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny a vodních toků pro volně žijící
živočichy.
Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
- realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených
na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy
- příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability
- zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů
atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve
významných alejích), péče o památné stromy
- opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných
územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech
územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů,
odpovídající místním přírodním podmínkám
- realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a
nastartování procesu regenerace lesů směrem k druhové a prostorové skladbě porostů,
odpovídající místním přírodním podmínkám vprioritních oblastech pásem ohrožení imisemi (podle
stávající legislativy pásma ohrožení Aaž C) ve zvláště chráněných územích nebo územích soustavy
Natura 2000
- zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v jejich ochranných
pásmech s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů.
Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
- realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování
retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování
vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách,
opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách,
budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k
takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů
o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.)
- realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách
obsažená:
a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe
b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe
c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky aPlánu oblasti povodí Dolní
Vltavy
d) v Plánu oblasti povodí Odry
e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje
- zpracování studií podélných revitalizací toků aniv, (studií, které komplexně řeší vodní toky a jejich
nivy, navrhují opatření pro obnovu jejich morfologického a ekologického stavu a navrácení toků aniv
do přírodního stavu, v opodstatněných případech se také zabývají posílením protipovodňové
ochrany, především formou obnovy a tvorby rozlivných území a dalších přírodě blízkých opatření, a
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migrační prostupností vodních toků, především formou odstranění migračně neprostupných míst
nebo tvorbou rybích přechodů)
- realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků
povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů
apod.).
Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
- opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující
diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je
zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu
parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci,
stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků,
školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a
rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině
- zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně
plánovací dokumentaci
- výsadba vegetace spřírodě blízkým charakterem namístě dříve odstraněných malých (na pozemcích
menších než 10ha) a ekonomicky těžko využitelných brownﬁelds, bývalých vojenských výcvikových
prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či
následků geologického průzkumu
- odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a
územích zařazených do soustavy Natura 2000.
Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků
hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních
vod
- stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém
horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů
a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření
- přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a
realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva
- provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob
podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou
- vyhledávání, průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami
(umělé inﬁltrace) z vodních toků nebo nádrží
- realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů
- zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace
technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15. 3. 2006, o nakládání s odpady z těžebního
průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES
- provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti
hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací
- inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších sesuvů ke
stabilizaci nebo sanaci.
Příjem žádostí: 27. 6. – 29. 11. 2013
Více informací na http://www.opzp.cz/clanek/11/2076/xlviii-xlix-a-l-vyzva-pro-podavani-zadosti-oposkytnuti-podpory-v-ramci-po-2-3-a-6/
Operační program Životní prostředí – XLVII. výzva
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České
republiky již XLVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Prioritní
osa
5
–
OMEZOVÁNÍ
PRŮMYSLOVÉHO
ZNEČIŠTĚNÍ
A SNIŽOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK
Oblast podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
Projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění:
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- rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT
a IPPC)
- rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých
složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy)
- vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.
Projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik:
- vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií
- výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení definovaných zákonem č. 59/2006
Sb., s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií
- vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik
- vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek
- vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci závažných
havárií.
Příjem a hodnocení žádostí bude probíhat ve dvou fázích – první fáze se bude týkat žádostí podaných
od 2.5.2013 do 31.7.2013, druhá fáze žádostí podaných od 1.8.2013 do 31.10.2013.
Více informací na http://www.opzp.cz/clanek/11/2044/xlvii-vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnutipodpory-v-ramci-po-5/.
Státní fond životního prostředí
Ode dne 15. září 2006 obnovuje ministr životního prostředí příjem žádostí do národních programů
Státního fondu životního prostředí ČR:
A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie:
1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a
rodinné domy pro fyzické osoby
2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech
obcí, včetně bytových domů
3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby
elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče
4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby
8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových
zařízeních
B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie:
1.B Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně
na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie
2.B. Podpora vydávání knižních publikací
Informace na www.sfzp.cz.

Zpět na obsah
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9. Regionální rozvoj
Grantové programy a příspěvky Jihočeského kraje
Grantový program podpora programu dopravy dětí na dětská
dopravní hřiště ze škol
Grantový program na podporu tvorby územně plánovací
dokumentace obcí

28. 6. 2013

30. 8. 2013

8. 3. 2013

31. 10. 2013

Více informací na http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS.

Název titulu

Investiční pobídky

Program

Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Vyhlásil

MPO

Realizuje

CzechInvest

Datum vyhlášení

1. 5. 2004

Uzávěrka

Průběžně

Místo realizace

ČR – okresy dle míry nezaměstnanosti

Příjemce podpory

Investoři z oblasti zpracovatelského průmyslu, investice min. 100 mil. Kč
a) sleva na dani z příjmů PO
b) hmotná podpora na vytváření prac. míst
c) hmotná podpora školení a rekvalifikace
Sleva na dani z příjmů PO, nenávratná dotace
Min. investice od 100 mil. Kč (okresy s nejvyšší nez.) po 200 mil. (okresy
s nadprůměrnou nezaměstnaností)
Celková podpora max. 50 % (65% u MSP) z ceny investice do DHM a DNM
a) úplná sleva až 10 let pro nové a částečná až 10 let pro expandující spol.
b) 200 tis. v okresech s nejvyšší nezaměstnaností v ČR, 100 tis.
v okresech s nez. o 25% vyšší než je průměr
c) 35% nákladů na školení
http://www.mpo.cz/CZ/Podpora_podnikani/Podpora_investovani/default.htm

Předmět podpory
Forma podpory
% spolufinancování

Velikost podpory

Další informace

Zpět na obsah
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O Monitoringu dotačních titulů a programových příležitostí
Charakteristika:
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí nemá povahu databáze, ale tvoří seznam
jednotlivých titulů rozdělených dle oblastí. Obsahuje především tituly vhodné pro podnikatele, kromě
oblasti zemědělství a speciálních programů pro neziskové organizace.
Aktualizace:
Aktualizace Monitoringu probíhá v pravidelných intervalech. Datum aktualizace je vždy uvedeno na
titulní straně. Novinky jsou uvedeny v červené barvě, tituly jsou v jednotlivých oblastech seřazeny dle
zeměpisného hlediska – od krajského rozsahu po evropské.
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