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PROJEKT SMĚŘUJE K ROZVOJI AKTIVIT 
NA SPOLEČNÉM ÚZEMÍ REGIONU 
ZLÍN A TRENČÍN.  
 
SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ PŘISPĚJE K 
ODSTRANĚNÍ PŘESHRANIČNÍCH 
BARIÉR.  

 Sdružení měst a obcí Východní Moravy ve 
spolupráci s Trenčianskou regionálnou a 
rozvojovou agentúrou 

společně připravili projekt, jehož hlavním cílem je podpořit 

rozvoj společného informačního prostoru na obou stranách 

česko-slovenské hranice.  

Realizací projektu dojde k vytvoření informačního systému, 

který umožní mimo jiné využívání aplikací jako Sběrná 

místa pro tříděný odpad, aplikace Strategického plánování, 

či E-learning pro další vzdělávání.  

Státní podpora sportu na rok 2016 

MŠMT aktuálně zveřejnilo pravidla programu Státní 
podpora sportu pro rok 2016. 
Do 31.1.2016 bude probíhat příjem žádostí, jejichž záměrem 
je: 
- podpora rekonstrukcí, modernizací, budování sportovních 
zařízení 

Žadatelem může být: 

a) spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyvíjející činnost v oblasti 

sportu; 

b) obec; 

Forma a výše podpory: 

a) spolky – nová stavba max. 60 %, rekonstrukce, 

modernizace max. 80 % 

b) obce – nová stavba 50 %, rekonstrukce, modernizace 60 

% 

Maximální dotace na projekty činí 20 mil. Kč. Dotace ze 

státního rozpočtu není určena na podporu školních hřišť a 

tělocvičen. Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je na 

kalendářní rok 2016. 
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Dotace na složky IZS 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 18. prosince 

2015 19. výzvu k podávání žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu na 

podporu složek IZS. 

Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný 

systém“ je zaměřena na podporu pořízení specializované 

techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků 

nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, 

výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, 

výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon 

činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem 

nebezpečných látek. 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra 

– generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, 

obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky 

sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní 

prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě 

hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné 

služby krajů a státní  

Súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2016“ 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v 

spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlasuje 

súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2016“ počas 

výstavy Mladý tvorca 2016, ktorá sa uskutoční 

26.04.2016 - 28.04.2016 na výstavisku Agrokomplex v 

Nitre. 

Termín úvodnej konferencie programu Interreg V-A 

SK-CZ zrušený 

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 

oznamuje, že predbežný termín konania úvodnej 

konferencie k programu dňa 20.1.2016 sa ruší. Zároveň 

oznamuje, že informácia o konaní úvodnej konferencie k 

programu bude v dostatočnom predstihu zverejnená na 

tejto stránke. 

Dotační možnosti pro podnikatele 

Dne 15. 12. 2015 bylo vyhlášeno další kolo výzev 

z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. K nejzajímavějšímu z tohoto 

zimního kola výzev je jednoznačně  

program Technologie, zaměřující se na podporu 

nákupu nových strojních technologií. 

Kromě nových programů dojde i k významné úpravě 

v systému podávání žádostí a oproti zažitému způsobu 

(předběžná žádost + plná žádost).Nově budou téměř 

  

organizace, které zřizují jednotku hasičského 

záchranného sboru podniku s územní působností. 

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj činí 1, 49 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude 

maximálně 263 mil. Kč. Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena, 

minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 1 

mil. Kč. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 31. 

prosince 2015 a ukončen 20. prosince 2017. Realizace 

podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 

31. prosince 2019. 

Oznam pre prijímateľov 

V súvislosti s ukončovaním pomoci bolo Riadiacim 

orgánom vypracované Usmernenie k ukončovaniu 

realizácie projektov na základe ktorého je umožnené 

predĺžiť realizáciu aktivít "nedokončených" projektov. 

 

Dotace na investice pro zvýšení kapacity MŠ 

IROP aktuálně vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o 

dotace v rámci opatření - Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání. 

Prostřednictvím této výzvy bude přidělována až 90 % 

dotace (max. 60 mil. Kč) za účelem zajištění dostatečné 

kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče 

o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný 

nedostatek těchto kapacit. 

Těmito podporovanými zařízeními pak jsou: 

 mateřské školy 

 dětské skupiny, registrované dle zákona o 

dětských skupinách 

 služby péče o děti podle zákona č. 455/1991 

Sb., živnostenský zákon, 

 spolky zajišťující péči o děti do 3 let a 

předškolní vzdělávání dětí dle občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. (lesní školky, 

mateřská centra, předškolní kluby). 

V návaznosti na zajištění dostatečných kapacit těchto 

zařízení v území budou podporována opatření 

zaměřená na: 

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou 

nové infrastruktury včetně vybudování 

přípojky pro přivedení inženýrských sítí 

 

 

1.12.2015 – 29.2.2016 
 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=111&id=9976
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=248&page=6
http://www.rravm.cz/O-spolecnosti/Aktuality/Dotace-na-investice-pro-zvyseni-kapacity-MS


INFORMAČNÍ MOST – MEZIOBECNÍ ČESKO-SLOVENSKÉ SPOLUPRÁCE 

 
všechny žádosti podávány pouze jednokolově. Tato 

změna bude implementována i v programech pro rok 

2016. 

V roce 2016 budou znovu vyhlášeny také všechny 

ostatní programy. 

Jedná se o programy jako je Marketing, Inovace, 

Potenciál, Úspory energie, Nemovitosti a další.  

Mimo program Technologie je plánováno vyhlášení 

celkem 8 dalších výzev, a to v následujících programech: 

 Inovace – projekt na ochranu práv 

průmyslového vlastnictví 

 Spolupráce – Technologické platformy 

 Služby infrastruktury 

 Obnovitelné zdroje energie 

 Úspory energie v SZT 

 Smart grids I 

 Smart grids II 

 Nízkouhlíkové technologie 

 Technologie III 

 

Upozornenie pre prijímateľov 

Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce SR 

– ČR 2007 -2013, týmto upozorňuje prijímateľov - 

projektových partnerov so sídlom v SR, aby dôsledne 

dbali na vyplňovanie pracovných výkazov v súlade s 

pracovnými zmluvami a s pracovnými náplňami, resp. 

opismi pracovných činností. 

 

 rekonstrukce a stavební úpravy stávající 

infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti) 

 nákup budov 

 demolice původních budov 

 pořízení vybavení budov a učeben 

 pořízení kompenzačních pomůcek 

Jako doplňková aktivita je rovněž 

podporována úprava venkovního prostranství 

(zeleň, hřiště a herní prvky). 

 

Dotace na povodňovou ochranu a zadržení vody 

v krajině 

Operační program Životního prostředí aktuálně 

zveřejnil výzvu zaměřenou na zajištění povodňové 

ochrany intravilánu a Podporu preventivních 

protipovodňových opatření. Podporovány tak budou 

modernizace veřejných rozhlasů, pořízení digitálních 

povodňových plánů, systémy nakládání se srážkovými 

vodami či úpravy koryt toků. 

V Ženeve sa uskutočnil už 15. ročník Prezentácie 

potravín EÚ „BREWING THE DIFFERENCE“ 

Dňa 26. novembra 2015 sa v Ženeve na pôde Svetovej 

obchodnej organizácie (WTO) konal  XV. ročník už 

tradičného podujatia Brewing the Difference 

(Poznávanie rozdielov). Na tomto podujatí sa 

zúčastnili takmer všetkyčlenské štáty EÚ vrátane SR, 

aby opäť ponúkali na degustáciu svoje potravinárske 

výrobky. V prvých ročníkoch išlo o prezentovanie sa 

krajín CEFTA a bolo to len pivo, neskôr sa začali 

prezentovať aj vína, iné alkoholické i nealko nápoje a 

taktiež syry, údenárske výrobky a iné domáce 

špeciality. Na tohtoročné podujatie, ktoré sa tradične 

uskutočnilo vo foyeri najväčšej zasadacej miestnosti 

WTO, boli pozvaní predstavitelia diplomatických misií 

štátov, ktoré sú členmi WTO (v súčasnosti je to 162 

krajín sveta), diplomati pri OSN a pri ďalších 

medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve a 

pracovníci Sekretariátu WTO, v ktorom pracuje vyše 

600 ľudí zo všetkých kontinentov. 

 

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=247&page=7
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