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Vážené starostky, vážení starostové a přátelé samospráv,
stojíte připraveni a odhodlaní na startovní čáře nového volebního období. Nemáte na sobě sportovní dresy, neboť tady není
důležitá rychlost a obratnost, nýbrž pracovitost, pečlivost, trpělivost. Někteří si kolečko, po kterém se někdy běží a někdy
kráčí čtyři roky, zopakují. Ovšem ne za trest, ale proto, že se ve svých obcích osvědčili. Jiní z vás převezmou štafetu od svých
předchůdců a práci starosty si vyzkouší poprvé. V komunálních volbách obstojí zpravidla ti, kteří svým voličům ukázali, že
pracují pro občany, pro fungování a rozvoj obce, pro radostný společenský život. Za to si vás váží i Sdružení místních
samospráv ČR. Na cestě k cíli vám budeme rádi pomáhat!
Přejeme Vám mnoho sil a štěstí!
Tomáš Chmela, výkonný ředitel SMS ČR

1
RIJ

S ministrem zdravotnictví o dostupnosti primární péče na venkově
MZ

Dostupnost lékáren na venkově, ale také otázku, co by pro obce znamenala absence praktických lékařů, stomatologů či
pediatrů, řešili na schůzce s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem představitelé SMS ČR Stanislav Polčák a Tomáš
Chmela. Sešli se v pondělí 1. 10.

1
RIJ

Poříčí u Litomyšle pečuje o zeleň nejlépe v Evropě

Členská obec Poříčí u Litomyšle z Pardubického kraje pečuje o zeleň nejlépe v celé Evropě! Zvítězila v prestižní evropské
soutěži Entente Florale. SMS ČR gratuluje k tak velkému úspěchu a děkuje za reprezentaci České republiky.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/videos/2174599269485485/

2
RIJ

SMS ČR řeší strategické dokumenty pro příští programové období
Praha

Především přípravě strategických dokumentů pro programové období 2021 až 2027 se věnovala pracovní skupina SMS ČR
pro strategický rozvoj, která se sešla v úterý 2. 10. v Praze. Účastníci jednání řešili rovněž udržení provozu na vybraných
regionálních železničních tratích a diskutovali o návrhu zákona o právu na digitální služby. Přítomní se také seznámili
s mobilní aplikací Chytrá obec.
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3
RIJ

Co kdyby některá stavební povolení vydával starosta?
MZe

Připravit návrh změn ke stavebnímu zákonu si dalo za cíl SMS ČR po jednání Antibyrokratické komise při MZe, jež se sešla ve
středu 3. 10. O sumarizaci úkonů, jež by bylo možné schvalovat z pozice starosty na úrovni obce bez zdlouhavého povolování
stavebních úřadů, požádal na jednání předseda komise Josef Stehlík nejen SMS ČR, ale i zástupce dalších nevládních
organizací. „V některých případech by bylo skutečně efektivnější, kdyby stavební povolení vydával starosta,“ řekl Petr
Žůrek, jenž na jednání zastupuje SMS ČR. „Například na povolení stavby nové střechy se stejným sklonem a půdorysem
jako měla ta původní, čekal vlastník domu v naší obci tři čtvrtě roku,“ zmínil jeden z případů.

4
RIJ

Systém dávek na bydlení je složitý, míní SMS ČR
MPSV

SMS
KulatýČR
stůl na téma Potřebné úpravy sociálních dávek poskytovaných do oblasti bydlení a jejich vazby na připravovaný zákon
o sociálním bydlení se uskutečnil ve čtvrtek 4. 10. SMS ČR na jednání zastupoval Tomáš Chmela. Jeho ústy zde SMS ČR
vyjádřilo výtky vůči obecné složitosti systému dávek na bydlení. Tento systém nyní v mnohém nahrává tzv. byznysu s
chudobou a není nástrojem pro odstraňování stavů dočasné bytové nouze.

8
RIJ

Pozice SMS ČR k výběru ředitelů škol z konkurzních řízení
MŠMT

V souvislosti s aktuální problematikou výběru ředitelů z konkurzních řízení se SMS ČR v zastoupení Oldřicha Vávry sešlo
s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a náměstkem ústředního školního inspektora. MŠMT si po dohodě s ČŠI
kladou za cíl zlepšit systém výběru ředitelů s důrazem na maximalizaci odbornosti členů komisí a posílení aspektu
pedagogického vedení školy. Dle jejich názoru je potřeba více zohlednit pedagogické a manažerské kvality uchazeče, kdy
konkurz nemá být testem znalostí vyhlášek a zákona.
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1754-pozice-sms-cr-k-vyberu-reditelu-skol-z-konkurznich-rizeni

11
RIJ

SMS ČR podporuje zjednodušení a snížení počtu operačních program
MMR

Nastavení dotací EU v budoucím programovacím období 2021-2027 z hlediska priorit a implementační struktury bylo
hlavním předmětem 11. zasedání Národní stálé konference, jíž se ve čtvrtek 11. 10. účastnil za SMS ČR Radim Sršeň.
„Sdružení podporuje předložený návrh na výrazné zjednodušení a snížení počtu operačních programů,“ řekl Radim Sršeň.
Zmínil i to, že se SMS ČR podařilo vyjednat možnost žádat o vysokorychlostní internet po celém území bez ohledu na
mapu Českého telekomunikačního úřadu v rámci režimu de minimis. „Nyní budeme zjišťovat případný zájem členských
obcí,“ dodal Sršeň.

11
RIJ

Vývoj zákona o sociálním bydlení pod drobnohledem
MMR

MMR odložilo plánované přijetí zákona o sociálním bydlení, který měl být platný od letošního podzimu a rozhodlo se danou
problematiku řešit pomocí programu Výstavba, jenž je momentálně v řešení ministerstva a připravuje se na spuštění. I tímto
programem se zabývalo ve čtvrtek 11. 10. Grémium k sociálnímu bydlení, jehož se účastnil za SMS ČR Pavel Pacovský.
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1763-vyvoj-zakona-o-socialnim-bydleni-pod-drobnohledem
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11
RIJ

Na sport ano a na mládež ne? Podvýbor pro volný čas žádá změnu
MŠMT

Senátoř
Zejména o podpoře volnočasových aktivit pro děti a mládež jednal ve čtvrtek 11. 10. Podvýbor pro volnočasové aktivity.
Diskuse se vedla především o tom, že navýšení finančních prostředků pro MŠMT se má týkat pouze sportu nikoliv
mládeže. Za SMS ČR se jednání účastnil Petr Halada. Podle něj se členové podvýboru zasadí o 22 milionové navýšení a
budou iniciovat změnu v rozpočtovém výboru sněmovny. Padl rovněž návrh na změnu zákona o místních poplatcích,
konkrétně na vyřazení vedoucích zotavovacích akcí z povinnosti platby ubytovacího poplatku. Přítomní si vyslechli zprávu
České rady dětí a mládeže (ČRDM) o průbězích dětských letních táborů a hygienických kontrolách.

12
RIJ

Ministerstvo pracuje na koncepci rozvoje dobrovolnictví
MV

Jednání pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro vytvoření Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR sledoval v pátek 12. 10. za
SMS ČR v pátek Petr Halada. Zazněly informace o novelizaci zákona o dobrovolnictví i o projektu rozvoje dobrovolnických
center, který povede ke zkvalitnění práce dobrovolníků. „Zpracovaný a předkládaný návrh koncepce rozvoje dobrovolnictví
bude podkladem pro vládní koncepci dobrovolnictví,“ uvedl na jednání Michal Barbořík z Odboru prevence kriminality.
Nataša Diatková jej doplnila, že po schválení akčního plánu koncepce rozvoje dobrovolnictví vznikne Rada dobrovolnictví
jako úřad při ministerstvu či vládě.

12
RIJ

Návrh implementace budoucího programového období 2021+
MMR

Pracovní návrh implementace budoucích OP v ČR po roce 2020 v dokumentu Národní koncepce politiky soudržnosti
představilo na Národní stálé konferenci v Karlových Varech Ministerstvo pro místní rozvoj. Konference se konala v pátek 12.
10. a SMS ČR na ní zastupoval místopředseda Radim Sršeň. „Velkou změnou je, že už se neplánuje další samostatný
operační program pro Prahu. Naopak se dále počítá s programy zaměřenými na přeshraniční spolupráci,“ uvedl. Více
čtěte zde:
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1761-navrh-implementace-budouciho-programoveho-obdobi-2021

12
RIJ

Program Pošta Partner je pro obce neatraktivní
ČP

Představitelé SMS ČR Stanislav Polčák a Tomáš Chmela jednali v pátek 12. 10. se zástupci České pošty. Sdružení dlouhodobě
požaduje radikální úpravy Programu Pošta Partner (PP), který je pro obce nyní jen málo atraktivní. Jelikož se ekonomika
celého modelu aktuálně prověřuje, vítá SMS ČR pozastavení akvizic nových nositelů PP. Zajímavou novinkou by mohl být
nový modul v rámci PP, který by umožňoval doručování v kompetenci dané obce.

15
RIJ

Olomoucké předsednictvo plánuje jednání kvůli odpadům
Olomouc

Zejména republikové aktuality a komunální volby projednali na svém jednání účastníci krajského předsednictva SMS ČR
Olomouckého kraje. To se konalo v pondělí 15. 10. Rovněž se podařilo naplánovat společná jednání zástupců DSO a MAS k
problematice krajského odpadového hospodářství a návrhy do programu aktivit CSV v dalším roce.
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15
RIJ

Omezení provozu policejních oddělení se ve Středočeském kraji nekoná!

O transformaci policejních oddělení na policejní stanice jednal s ředitelem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
Václavem Kučerou předseda SMS ČR Středočeského kraje Petr Halada. Dozvěděl se, že k plošným transformacím policejních
oddělení na policejní stanice nedojde. „Neomezí se tedy provoz v daném území, a to ani navzdory tomu, že policie se
potýká s nedostatkem lidí,“ vysvětluje Halada.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029/2371326742981779/?type=3&theater

16
RIJ

Společná zemědělská politika EU směřuje k zjednodušení administrativy
Senát

O návrhu pro Společnou zemědělskou politiku Evropské unie v nacházejícím programovacím období 2021–2027 se mimo
jiné diskutovalo na 28. zasedání Výboru Senátu pro záležitosti Evropské unie. Schůze se konala v úterý 16. 10. a za SMS ČR se
jí účastnil Otakar Bursa. Uvedl, že i přes pokles podílu alokovaných finančních prostředků (z 35 na 30 %) se stále jedná o
jednu z nejsilnějších politik Evropské unie. Pro Českou republiku je alokováno přibližně 200 miliard korun. „Od návrhu se
očekává zjednodušení administrativních a kontrolních mechanismů, širší podpora malých a středních zemědělských
podniků a vyšší autonomie i celkové posílení konkurenceschopnosti České republiky v tomto sektoru,“ uvedl Bursa. Nová
podoba Společné zemědělské politiky Evropské unie se zaměří na řešení dopadů do zemědělství v důsledku změny klimatu a
neudržitelného přístupu k retenci vody v krajině. Cílem je rovněž zvýšení povědomí o zemědělství mezi širokou veřejností a
posílení zájmu o zemědělské obory na vysokých školách.

17
RIJ

Pracovní skupina MV PRV řešila dotace pro zemědělce
MZe

Pracovní skupina monitorovacího výboru PRV, jež si klade za cíl stanovit podmínky pro vyplácení dotací, se sešla ve středu
17. 10. na půdě Ministerstva zemědělství. SMS ČR v ní zastupuje Pavel Pacovský. Ten také uvedl, že projednávaná oblast
nemá přímý dopad na obce, jedná se pouze o dotace do zemědělství, u kterých se upřesňují podmínky. Pracovní skupina
jedná před zahájením legislativního procesu, zákon nabude účinnosti 1. března. Souběžně probíhají implementace do
aplikací a školení.

17
RIJ

Je na čase dostat se z chvostu zemí, které to v EU nezvládají
Vláda ČR

SMS ČR požaduje zrychlení tempa čerpání fondů EU tak, abychom se dostali z chvostu zemí EU, které čerpání nezvládají.
Na pracovním jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) to řekl ředitel SMS ČR Tomáš Chmela. Jednání
se uskutečnilo ve středu 17. 10.

17
RIJ

SMS ČR rozporuje sporné doporučení ÚOOÚ
ÚOOÚ

SMS ČR rozporuje sporné doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který hodlá zakázat používání dálkového
ukazatele přítomnosti úředníků samosprávy na pracovišti. Ukazuje se totiž, že úřad chce tento zákaz aplikovat jen v
případech, kdy takový ukazatel čerpá data z automatických docházkových systémů. Jednání se ve středu 17. 10. účastnili
představitelé SMS ČR Stanislav Polčák a Tomáš Chmela.
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17
RIJ

Předsednictvo v Jihočeském kraji s úsměvem do nového období
České Budějovice

Krajské předsednictvo pro Jihočeský kraj bylo krátce po volbách samý úsměv. To svědčí i o tom, že členové předsednictva
budou pokračovat nejen v práci pro SMS ČR, ale i pro své obce.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029/2376617282452725/?type=3&theater

18
RIJ

Workshop k programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu
MŽP

Norské fondy mohou být šancí pro obce při realizaci drobných opatření vedoucích ke zlepšení životního prostředí. I proto se
zástupce SMS ČR Pavel Pacovský zúčastnil workshopu, který v rámci přípravy programu Životní prostředí, ekosystémy a
změny klimatu (financovaného právě z Norských fondů) pořádal ve čtvrtek 18. 10. Státní fond životního prostředí.

18
RIJ

Platforma pro Komunitně vedený místní rozvoj se zabývala i architekturou
MMR

Platforma pro Komunitně vedená místní rozvoj (CLLD) řešila ve čtvrtek 18. 10. návrhy
architektury budoucích operačních programů. Tzv. zúženou variantu i variantu kopírující současné programy. Informoval o
tom Gustav Charouzek, jenž se za SMS ČR jednání účastnil. Pracovní skupinu Rozvoj venkova při Radě vlády pro udržitelný
rozvoj ustanovilo MMR na podnět předsedy SMS ČR Stanislava Polčáka. V současnosti probíhá nominace členů do skupiny.
Řeč byla i o procesu standardizace, kterou přebere MMR. Nyní se hledá vhodná forma provedení.

18
RIJ

Administrativní vymezení regionů ovlivňuje život v obcích
MV

Administrativní vymezení regionů přímo ovlivňuje život v menších obcích. Jak se hranice utvářely a jak se mohou vyvíjet, o
tom diskutovali zástupci ministerstva vnitra a Centra kulturní a historické geografie, jehož členem je i Marek Komárek ze
SMS ČR. Ten navštívil i vernisáž výstavy historických map, která bude brzy k vidění i ve všech krajích.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029/2377374109043709/?type=3&theater

19
RIJ

Jaké budou povinnosti lesních hospodářů?
MZe

K projednání připomínek k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o lesích, došlo v pátek 19. 10. Pavel Pacovský ze
SMS ČR se zúčastnil separátního jednání, kde si účastníci některé připomínky vysvětlili. „U zásadních čekáme na zaslání
vypořádací tabulky, protože byly projednány během prezenčních jednání,“ uvedl. Chystaná novela zákona o lesích mění
ustanovení týkající se odborných lesních hospodářů (OLH), kde bude uveden demonstrativní výčet povinností a činností
odborného lesního hospodáře. „Věříme, že novela povede k zefektivnění činnosti OLH a dozoru na jejich činnosti,“ dodal
Pavel Pacovský.

22
RIJ

Pro nové období je třeba předejít chybovosti v projektech
MMR

Nastavení budoucího programovacího období 2021-2027 zejména z pohledu účetního dvora EU a chybovosti projektů v
minulém a stávajícím programovacím období bylo předmětem 5. Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti. Za SMS
ČR se jej účastnil místopředseda Radim Sršeň. Uvedl, že smyslem jednání je snaha vyvarovat se stávajících chyb a do
budoucna najít zjednodušení.
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25
RIJ

SMS ČR chce více peněz pro územní samosprávy
MPSV

Dvě zásadní připomínky předložilo SMS ČR na poradě MPSV, která se týkala návrhu nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Uskutečnila se ve čtvrtek 25. 10. SMS ČR na ní ústy svého ředitele Tomáše
Chmely předložilo připomínky, jež se týkaly nezbytného navýšení finančních prostředků pro územní samosprávné celky a
návrhu doplnit k nařízení vlády bod o příliš vytížených úřednících. „Ani jedné z připomínek se nevyhovělo a SMS ČR proto
setrvalo v rozporu,“ uvedla Eliška Kloučková, která se jednání rovněž účastnila.

26
RIJ

S Rút Bízkovou o vylidňování venkova a internetu

Nad otázkou, jak zabránit vylidňování venkova a naopak přilákat lidi z měst, se společně zamýšleli předseda SMS ČR Stanislav
Polčák s Rút Bízkovou (bývalá ministryně životního prostředí, předsedkyně Technologické agentury ČR a ředitelka
Středočeského inovačního centra, v současné době konzultantka). „Jedním z předpokladů změny současné situace je rychlé
dobudování sítě vysokorychlostního internetu, který zaručí stálé a kvalitní připojení. Díky tomu budou moct lidé pracovat
i z venkova a nebudou mít každodenní potřebu dojíždět do měst, případně se do měst stěhovat za prací,“ řekl Pavel
Pacovský, který se jednání rovněž zúčastnil.

26
RIJ

Do „Síně slávy – pocta za rozvoj venkova“ byl in memoriam uveden Jiří Vačkář
Senát

Jiří Vačkář byl v pátek 26. 10. in memoriam uveden do „Síně slávy" jako osobnost, která se zasloužila o rozvoj venkova.
Tuto poctu si vysloužil za celoživotní přínos českému venkovu, mimo jiné za zahájení národního Programu obnovy venkova,
propagaci soutěže Vesnice roku a osobní nasazení při vzniku evropského Programu rozvoje venkova včetně nastartování
programu LEADER v České republice. Ocenění převzali zástupci rodiny z rukou předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova Miroslava Nenutila, ceremoniálu se zúčastnil také předseda SMS ČR Stanislav Polčák.
https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=25.8.2018&O=5&id=2574&from=M

29
RIJ

ORP z hlediska působnosti obcí vůbec nepotřebujeme
MMR, MV

Snaha vymezit definici subjektů realizujících regionální rozvoj v oblasti veřejné správy ve Strategii regionálního rozvoje
2021+ je smyslem pracovního jednání SRR ČR 21, kterého se účastní zástupci MMR, MV a územních partnerů veřejná správa.
„SMS ČR, Asociace krajů i NS MAS se shodují, že území ORP nemá z hlediska samostatné působnosti obcí v oblasti veřejné
správy naprosto žádné opodstatnění a je metodologicky zcela špatně. Obce, dobrovolné svazky obcí a MAS plně
dostačují,“ řekl místopředseda SMS ČR Radim Sršeň, jenž na jednání Sdružení zastupuje. Podle něj Ministerstvo vnitra vyvíjí
tlak, aby území ORP hrála roli i v některých oblastech veřejné správy v samostatné působnosti obcí, nikoliv pouze přenesené.

31
RIJ

PS k přípravě koncepce rozvoje VS 2021+ si vyjasňuje připomínky
MV

Především vyjasnění případných zásadních připomínek, které členové pracovní skupiny vznáší ve vztahu k analytické části
Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+, bylo hlavním cílem třetího jednání pracovní skupiny, jež se sešla ve středu 31. 10. v
prostorách Ministerstva vnitra. SMS ČR na jednání zastupuje Eliška Kloučková. Analytická část je členěna do tří tematických
celků, kterými jsou Problémy obou úrovní VS, Problémy centrální státní správy a Problémy územní samosprávy.
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AKCE DO VAŠICH DIÁŘŮ
27
LIS

Den malých obcí už popadesáté
Olomouc, Praha

Jubilejní 50. konference Den malých obcí se koná 20. 11. v Olomouci, o týden později 27. 11. v Praze. Pravidelně se na ní
scházejí zástupci obcí a měst s členy vlády, náměstky rezortních ministerstev a odborníky na oblast rozvoje venkova, dotační
politiku a financování či řešení řady aktuálních otázek v rozsáhlé oblasti působnosti veřejné správy. Součástí programu jsou i
diskuse, sdílení příkladů dobré praxe i příležitost k navázání kontaktů s kolegy, a to hned na počátku dalšího volebního
období. Jedním ze spolupořadatelů je i Sdružení místních samospráv ČR.
Využijte možnosti online registrace: https://denmalychobci.cz/do/reg

LIS

Starostové, přihlaste se na semináře o energetických úsporách!

Semináře na téma Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města se konají v rámci programu EFEKT v průběhu
listopadu 2018. Účastníci se seznámí s pojetím energetických úspor a konkretizací potenciálu úspor ve městech (budovy,
využití OZE, zavádění energetického managementu, úspory na VO, apod.). Seminář poukáže také na legislativní zakotvení,
přinese ukázky nejlepší praxe z reálných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké
budoucnosti. Součástí semináře je také diskusní workshop, kde si představitelé měst identifikují vlastní potřeby vedoucí k
jasnému návodu, jakým způsobem postupovat v zavádění energetických úspor.
Více informací najdete zde:
http://www.nceu.cz/cs/seminare-nceu-2018.html?utm_campaign=pozvanka-seminar
e-nceu&utm_medium=email&utm_content=button-vice-informaci>

31 Konference Samosprávy 2018: Tématy budou sucho a kůrovec
LED
Problémy, které se týkají kůrovce, sucha a financí, proberou účastníci čtvrtého ročníku konference Samosprávy 2018, která
se uskuteční 31. 1. 2019 na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. O tématech promluví zejména zástupci Ministerstva
zemědělství ČR a vybraní zástupci samospráv. Bližší informace najdete na webu SMS ČR.

„Správa obce od A do Z“: Startuje unikátní vzdělávací program pro samosprávy
V říjnu začal vzdělávací projekt pro představitele samospráv „Správa obce od A do Z“. Starosty, zastupitele a pracovníky
obecních úřadů bude seznamovat s veškerou agendou související se správou obce. Kromě prezenčního vzdělávání a elearningu zahrnuje také webináře, právní a metodickou poradnu, stáže v obcích s příklady dobré praxe a knihovnu
elektronických aplikací. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu je účast na programu pro zastupitele a zaměstnance
obcí bezplatná.
Chcete znát termíny? Tady jsou:
Vysočina: 22. 11. 2018, 29.-30. 11. 2018
Středočeský: 27. 11. 2018, 13.-14. 12. 2018
Středočeský: 18. 12. 2018, 10. -11. 1. 2019
Liberecký: 8. 1. 2019, 17.-18. 1. 2019
Jihočeský: 9. 1. 2019, 24. -25. 1. 2019
Jihomoravský: 15. 1. 2019, 31.1. - 1. 2. 2019
Zlín: 29. 1. 2019, 7.-8. 2. 2019
Ústecký: 30. 1. 2019, 14. -15. 2. 2019
Moravskoslezský: 12. 2. 2019, 21. -22. 2. 2019
Plzeňský: 13. 2. 2019, 28. 2. - 1. 3. 2019
Olomoucký : 19. 2. 2019, 7.-8. 3. 2019
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
IROP, OPZ
PROGRAM
IROP - Infrastruktura vedoucí k
přechodu do škol hlavního
vzdělávacího proudu a k
samostatnému způsobu života
IROP – Rozvoj sociálních služeb II.

IROP – Rozvoj sociálních služeb II. pro
sociálně vyloučené lokality

OPZ – Podpora sociálního podnikání
OPZ - Ověřování nových řešení
využitelných ve veřejné sféře
OPZ - Podpora procesu transformace
pobytových služeb a podpora služeb
komunitního typu vzniklých po
transformaci
OPZ - Podpora aktivit a programů v
rámci sociálního začleňování (3. výzva)

OPZ - Mezinárodní mobilita a sociální
začleňování znevýhodněné mládeže
OPZ - Nová řešení pro tíživé sociální
problémy

KLÍČOVÉ AKTIVITY
infrastruktura pro žáky se
zdravotním postižením nebo pro
školské poradenské zařízení
nákup objektů, vybavení, výstavba
a úpravy: domovy se zvláštním
režimem, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, chráněné
bydlení, osobní asistence,
stacionáře, azylové domy
nákup objektů, vybavení, výstavba
a úpravy: domovy se zvláštním
režimem, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, chráněné
bydlení, osobní asistence,
stacionáře, azylové domy v
sociálně vyloučených lokalitách
podnikatelské aktivity v oblasti
sociálního podnikání
vývoj nových řešení
přetrvávajících nebo hrozících
sociálních problémů
transformace pobytové služby
sociální péče, implementace
transformačního plánu, podpora
nově registrované služby
podpora osob s duševním
onemocněním, s poruchou
autistického spktra, sociální práce
v obcích
přípravná faze, zahraniční stáž,
následná fáze
analýza, testování nových služeb,
rozšíření služby, evaluační aktivity

8

ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

https://bit.ly/2C2msmK

do 27. 10. 2019

https://bit.ly/2JfN7S3

do 29. 11. 2018

https://bit.ly/2xMDWTG

do 29. 11. 2018

http://bit.ly/2uT9aCl

do 30. 11. 2018

http://bit.ly/2s3LBu8

do 29. 3. 2019

https://bit.ly/2zXroaY

do 31. 1. 2019

https://bit.ly/2SYbYLh

do 8. 1. 2019

https://bit.ly/2PgTRlD

do 31. 1. 2019

https://bit.ly/2SYFosQ

do 30. 9. 2019

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
OP Životní prostředí
PROGRAM

KLÍČOVÉ AKTIVITY

OPŽP – 61. výzva – Dosáhnout vysokého
energetického standardu nových
veřejných budov
OPŽP – 98. výzva – Zlepšování kvality
ovzduší v lidských sídlech

podpora výstavby nových
veřejných budov v pasivním
energetickém standardu
systémy sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje kvality
ovzduší a počasí
energeticky úsporné renovace
veřejných budov, výměna zdroje
tepla
stabilizování a sanace svahových
nestabilit
analýza odtokových poměrů,
pracování podkladů pro vymezení
území ohroženého zvláštní
povodní
zařízení pro sběr, třídění a úpravu
odpadů, zařízení na energetické
využití odpadů a související
infrastruktury, zařízení pro
nakládání s nebezpečnými odpady
zajišťování péče o NP, CHKO, NPR,
NPP (včetně OP) a lokality
soustavy Natura 2000
péče o vzácné biotopy a vzácné
druhy, regulace invazních druhů,
opatření na zajištění prevence a
zmírnění škod způsobených zvláště
chráněnými druhy
migrační bariéry pro živočichy,
funkčnost krajinných prvků a
struktur, samovolné renaturace
vodních toků a niv, zlepšování
struktury lesů
revitalizace funkčních ploch a
prvků sídelní zeleně – veřejná
zeleň
zprůtočnění nebo zvýšení
retenčního potenciálu koryt
vodních toků, rekonstrukce
vodních děl, hospodaření se
srážkovými vodami
zařízení pro materiálové využití
ostatních odpadů

OPŽP - 100. výzva - Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie
OPŽP – 101. výzva – Podpořit
preventivní protipovodňová opatření
OPŽP – 102. výzva – Podpořit
preventivní protipovodňová opatření

OPŽP – 104. výzva – Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití
odpadů

OPŽP – 106. výzva - Zajistit příznivý stav
předmětu ochrany národně
významných chráněných území
OPŽP – 107. výzva - Posílit biodiverzitu

OPŽP – 108. Výzva - Posílit přirozené
funkce krajiny

OPŽP – 109. výzva - Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech
OPŽP – 113. výzva - Zajistit povodňovou
ochranu intravilánu

OPŽP – 114. výzva – Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití
odpadů
OPŽP – 115. Výzva – Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech

pořízení či aktualizace studie
systému sídelní zeleně, realizace
funkčně propojených ploch a
prvků veřejně přístupné sídelní
zeleně
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2oGDZYp

do 31. 10. 2019

https://bit.ly/2qokGG2

do 20. 12. 2018

http://bit.ly/2oRrIT5

do 31. 1. 2019

https://bit.ly/2Qxzdd5

do 20. 12. 2018

https://bit.ly/2y7Hmhq

do 20. 12. 2018

https://bit.ly/2CUglTC

do 28. 2. 2019

https://bit.ly/2umfncj

do 15. 11. 2018

https://bit.ly/2N9HMJh

do 15. 11. 2018

https://bit.ly/2Jgj5sv

do 15. 11. 2018

https://bit.ly/2mb46Xu

do 15. 11. 2018

http://bit.ly/2H6vSgc

do 7. 1. 2019

https://bit.ly/2xe4P05

do 2. 12. 2019

https://bit.ly/2MuLg8G

do 2. 1. 2020

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
SFŽP, SFDI, MZe
PROGRAM
SFŽP – Podpora pořizování územních
studií krajiny
SFŽP – Likvidace nepotřebných vrtů

SFŽP - Průzkum, posílení a budování
zdrojů pitné vody
SFŽP – Pilíře EVVO

SFDI – Zvyšování bezpečnosti

SFDI – Cyklistické stezky

MZe – Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II

KLÍČOVÉ AKTIVITY
zpracování územních studií krajiny
likvidace nepotřebných
hydrogeologických vrtů,
které představují riziko ohrožení
životního prostředí
zdroje vody, průzkumné vrty
environmentální vzdělávání a
výchova, tvorba metodik,
vzdělávaní lektorů a učitelů,
evaluace, interpretace přírodního
dědictví
chodníky, bezbariérové nástupiště,
autobusové zálivy, přechody,
podchody, lávky
výstavba nebo oprava cyklistické
stezky, zřizování jízdních pruhů pro
cyklisty
vodovody, úpravny vod,
ČOV,kanalizační síť, odkanalizování
obce
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

https://bit.ly/2x8YrHg

do 31. 12. 2019 nebo
do vyčerpání alokace

https://bit.ly/2pdGi7b

do 20. 12. 2019 nebo
do vyčerpání alokace

https://bit.ly/2Gt7xRn

do 18.12.2020

https://bit.ly/2EhrfDR

do 15. 1. 2019

https://bit.ly/2OnlKUq

do 15. 11. 2018

https://bit.ly/2OmAzGK

do 20. 11. 2018

https://bit.ly/2p07rvY

do 15. 1. 2019
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