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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.  

 

Dotace na tělocvičny a školní hřiště 

MMR vyhlásilo dotační titul zaměřující se na: 

 

- rekonstrukci, modernizaci školních tělocvičen 

- na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování 

školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště 

sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné 

výchovy 

Míra dotace ze strany MMR činí 70 % (lze navýšit 

až na 90 % příspěvkem kraje), zároveň pak 0,5 - 5 

mil. Kč. Z dotace nelze hradit sportovní náčiní. 

Žádosti jsou přijímány elektronicky do 18. 8. 2017, 

12:00 hod. Alokace výzvy činí 100 mil. Kč. K 

žádosti je již nutné mít zpracovaný projekt vč. 

stavebního povolení. 

 

MEZIOBECNÍ ČESKO-
SLOVENSKÉ SPOLUPRÁCE 



 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu 

vyzvaní pre Fond malých projektov 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-

A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje 

aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní 

pre Fond malých projektov. 

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 

Fondu malých projektov č. INTERREG V-A SK-

CZ/FMP/2017/01 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro 

místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu 

malých projektov INTERREG V-A SK-

CZ/FMP/2017/01. Termín uzávierky prijímania 

žiadostí je 15.6.2017. 

Program rozvoje venkova vypisuje další výzvu 

Ministr zemědělství  schválil pravidla 5. a zároveň 

posledního, kola příjmu žádostí Programu rozvoje 

venkova 2014 - 2020 s příjmem žádostí v termínu 

1.10. - 15.10. 

 

Nejatraktivnější výzvou pro vlastníky, nájemníky, 

pachtýře, vypůjčitele lesů, tedy i obce, již z pravidla 

bývá opatření Technika a technologie pro lesní 

hospodářství. V rámci tohoto opatření je možné 

získat 50 % dotaci na lesnickou techniku. 

Dotaci lze získat například na: 

 

- traktory od 3 ha lesa, homologován jako lesnický či 

zemědělský traktor s navijákem a lesnickou nástavbou 

traktoru 

- NOVĚ od 350 ha lesa - stroje a zařízení pro údržbu 

lesních cest (cepové žací stroje, traktorové přívěsy, 

sněžné frézy a pluhy, posypové zařízení..). 

- přibližovače, vyvážečky, klanicové vyvážecí vleky, 

štěpkovače aj. 

V případě zájmu o konkrétní specifikace či kompletní 

výčet strojů mne kontaktujte. 

 

  

 

Dotační podpora na v oblasti odpadového hospodářství 

V návaznosti na ukončení skládkování v roce 2024, a tím 

spojeného zvýšení poplatku za SKO vyhlásí Operační 

program životní prostředí v termínu 1.9. - 1.12. 2017 k 

vyhlášení další výzvy zaměřené na zvýšení podílu 

materiálového a energetického využití odpadů. 

Obcím bude umožněno získat 85 % dotaci na: 

- výstavbu a rozšíření sběrných míst a sběrných dvorů 

vč. lisů a štěpkovačů 

- budování systému odděleného sběru bioodpadu či 

gastroodpadu 

- pořízení nádob na tříděný odpad do domácností 

- výstavbu bioplynových stanic 

- výstavbu kompostáren zpracovávající minimálně 50 % 

BRKO aplikující výsledný kompost na zemědělský půdní 

fond 

 

ZŠ ze Zlínska mají možnost získat dotace v rámci 

IPRÚ 

V rámci Integrovaného plánu rozvoje území měst Zlín a 

Otrokovice mají základní školy z těchto měst a 

přilehlých obcí žádat o dotaci na projekty modernizace 

učeben. Jedná se o dotační podporu EU, která bude 

zaměřena pouze na zmíněné území. V rámci tohoto 

dotačního nástroje je připraveno k rozdělení cca 35 mil. 

Kč. Dotace bude ve výši 90%způsobilých výdajů. 

Podporovány budou projekty zaměřené na: 

- modernizace učeben (stavební úpravy) 

- vybavení odborných učeben (stroje pro výuku), 

- doplňkově úprava okolí školy, připojení k internetu, 

bezbariérové úpravy 

 

Co je třeba k podání žádosti: 

1. Zpracování projektového záměru k projednání na 

komisi IPRÚ ve Zlíně (sběr záměrů do 4.9.2017, do 

10:00) 

2. Po schválení záměru kompletní projektová 

dokumentace a položkové rozpočty 

3. Zpracování studie proveditelnosti a kompletní žádosti 

  

Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zacílené 

prostředky, je zde větší šance na získání podpory pro 

Váš projekt. Podmínkou podání žádosti je soulad a 

zahrnutí záměru v Místním akčním plánu vzdělávání 

(MAP). 

 

 

 

1.6.2017 – 31.8.2017 

28.2.21.8.2015 
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