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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.  

OPŽP – dotace vodovody, kanalizace, ČOV 

Operační program životní prostředí v termínu 17.10.2016 - 

17.1.2017 vyhlásil v rámci prioritní osy Zlepšování kvality 

vod nové výzvy 42 a 43, prostřednictvím kterých jsou 

podporovány aktivity zaměření na řešení odpadních vod a 

zásobování pitnou vodou. 

Výzva 43: ZAJISTIT DODÁVKY PITNÉ VODY V 

ODPOVÍDAJÍCÍ JAKOSTI A MNOŽSTVÍ: 

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 

odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky 

pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován 

veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v 

oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době 

sucha. Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt 3 

mil. Kč bez DPH. 

Výzva 42: SNÍŽIT MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÉHO 

ZNEČIŠTĚNÍ DO POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 

Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt 4 000 000 

Kč (bez DPH) u kanalizací, 1 000 000 Kč (bez DPH) u 

výstavby, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních 

vod. Žadatelem o podporu může být pouze většinový 

vlastník vodohospodářské infrastruktury v obci s 

vyřešeným provozním modelem. 
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Problémy s odoslaním žiadosti cez ITMS2014+ 

Na základe množiacich sa dotazov od žiadateľov 

riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A 

SK-CZ v spolupráci s národným orgánom 

zverejňuje najčastejšie problémy žiadateľov pri 

vypĺňaní/odosielaní ŽoNFP v ITMS2014+ spolu s 

ich riešením. 

Dotace na komunikace, rybníky , hřiště a 

komunitní domy 

Ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj 

aktulně mají otevřené programy na řešení 

problematiky obecní infrastruktury. Jedná se o 

programy financované ze státního rozpočtu ČR s 

realizací v roce 2017. 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (příjem žádosti do 

30.11.2016) 

Podpora opatření na rybnících a malých vodních 

nádržích ve vlastnictví obcí. 

Dotační titul cílí na boj se suchem, zpomalování 

odtoku, zadržování vody v krajině, za tímto účelem 

je umožněno obcím řešit - rekonstrukci, odbahnění, 

výstavbu průtočných rybníků. 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (příjem 

žádostí do 30.12.2016) 

MMR aktuálně vyhlásilo dotační tituly Podpora 

obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 a dále také 

dotační titul Podpora bydlení pro rok 2017. 

Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 

2016/2017 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR ako riadiaci orgán programu spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká 

republika, v spolupráci s národným orgánom 

programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, 

zverejňuje Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 

2016/2017. 

 

  

Registrácia v ITMS2014+ a samotné 

predkladanie žiadosti o NFP sú aktívne 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A 

Slovenská republika - Česká republika, si Vás 

dovoľuje informovať, že registrácia žiadosti o NFP 

prostredníctvom ITMS2014+ je aktívna a zároveň je 

možné začať predkladať žiadosti o NFP aj fyzicky na 

riadiaci orgán. 

Dětské skupiny 

Operační program zaměstnanost zveřejnil pravidla k 

příjmů žádostí o dotace na zřízení a financování 

provozu dětských skupin. 

Dětská skupina je takové zařízení v rámci kterého je 

pečováno o minimálně 5 dětí (max. 24) od jednoho 

roku života, do začátku školní docházky odborně 

způsobilou osobou, kterou může být chůva, 

všeobecná sestra, sociální pracovník, učitelka pro 

MŠ. 

Zároveň platí, že toto zařízení je dle hygienických 

požadavků (stanovených zákonem 247/2014 Sb. o 

provozu a fungování dětských skupin) tvořeno 

místností 

pro hry a odpočinek dětí, odpovídajícím hygienickým 

zázemím, šatnami, úklidovou místností. 

Forma a výše dotace: 

Míra dotace pro obce činí 95 %, pro NNO 100 %. 

Dotace je poskytována po dobu dvou let. 

Pozvánka na Valné shromáždění Sdružení měst a 
obcí Východní Moravy 
Vážení členové SMOVM, 

příjměte prosím pozvání na Valné shromáždění 

Sdružení měst a obcí Východní Moravy, které se 

bude konat dne 29. listopadu 2016 v 10.00 hodin v 

nové sokolovně ve Slušovicích. 

1.9. – 31.12.2016 

 
 

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=278&page=1
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=277&page=1
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=277&page=1
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=276&page=1
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=276&page=1
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