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Obsah: Nemusím se učit z knih jak projekt financovat – musím vědět kde správně hledat
informace, které potřebuju. S kým se můžu bezplatně poradit o projektu a jeho možnostech a
co vše je možné najít na internetu.
2.1
Kde hledat..?
Pro získání dotací z fondů Evropské unie se nemusíme učit postup zpaměti jako vzorec. Každý
fond, každý operační program má své specifické podmínky. Každý z programů rovněž nabízí
jiné možnosti. Důležité je vědět co a kde hledat !

Přehled základních oblastí pro možnosti podpory projektů EU
Oblast
podpory
Životní
prostředí

Operační program

Obsah podporovaných aktivit

OP Životní prostředí
www.opzp.cz

Voda, ovzduší, energie, odpady, příroda,
environmentální výchova

Průmysl

OP Podnikání a inovace
Podpora vzniku forem, energie, věda a
www.czechinvest.org/podnikani- výzkum, inovace, rozvoj firem, služby pro
a-inovace
rozvoj podnikání

Vzdělávání

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
www.msmt.cz, www.esfcr.cz

Rozvoj a zkvalitnění vzdělávání všech stupňů,
lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Vzdělávání

OP Lidské zdroje a
zaměstnanost www.esfcr.cz,
www.mpsv.cz

Vzdělávání zaměstnanců, posílení
zaměstnanosti a poradenství

Doprava

OP Doprava
www.opd.cz

Podpora modernizace železnic, silnic a
dálnic, podpora kombinované dopravy

Výzkum a
vývoj

OP Výzkum a vývoj pro inovace
www.vyzkum.cz

Regiony

Regionální operační programy
pro jednotlivé kraje ČR – např.
ROP NUTS II Moravskoslezsko
www.rr-moravskoslezsko.cz

Podpora rozvoje a spolupráce v rámci
výzkumu a vývoje, ochrana duševního
vlastnictví, posílení kapacity vysokých škol
Podpora měst a obcí, cestovního ruchu,
veřejné dopravy

Přeshraniční
spolupráce

OP Přeshraniční spolupráce –
Podpora podnikání, vědy a výzkumu,
například OP přeshraniční
cestovního ruchu, dopravy a životního
spolupráce ČR – Polsko, www.cz- prostředí
pl.eu;
OP příhraniční spolupráce ČR –
Slovensko, www.sk-cz.eu

-2-

2.1.1 Každý z uvedených serverů obsahuje základní informace o příslušném
operačním programu:
 Základní dokumenty (prováděcí dokument)
 Příručka pro žadatele a příjemce
 Pravidla pro výběrová řízení na zhotovitele / dodavatele
 Přehled uznatelných nákladů
 Požadavky na žádost o dotaci
 Informace o výzvách
 Informace o úspěšných projektech (jako příklady i pro publicitu projektů)
 Grafický manuál pro prezentaci projektů
 Elektronické prostředí pro podání žádosti o dotace
Poznámka: před přípravou a realizací projektu vždy pečlivě prostuduj tyto materiály v jejich aktuálním znění

2.1.2 Úkoly
Úkol č.1: zkus si projít web……..
 www.opzp.cz
 www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace
…… a najít výše uvedené
Otázka 1:

Který web je pro běžné uživatele „přívětivější“ a proč ?

…………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………….…………………..
Otázka 2:

Našel jsi alespoň 4 výše uvedené informace ?

…………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………….…………………..
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2.1.3 Proč má každý operační program svůj samostatný web ?
Jednotlivé oblasti podpory v ČR administrují příslušné instituce:
 Agentura Czechinvest
 Státní fond životního prostředí ČR
 Ministerstvo školství ČR
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 Regionální rady příslušných krajů
a další…
2.1.4 Existuje jednotný informační systém ?
Kompletní přehled informaci je možné najít na serveru www.strukturalni-fondy.cz, kde je
možné najít kompletní

přehled aktuálních informací o všech operačních programech a

možnostech realizace projektů za podpory Evropské unie.
Moravskoslezský kraj – jak najdu informace pro realizaci projektů v našem kraji…?
www.nuts2moravskoslezsko.cz – informace o možnostech příhraniční spolupráce, OP
vzdělávání pro konkurenceschopnost a odkaz na regionální operační program
www.rr-moravskoslezsko.cz – detailní informace o regionálním operačním programu a
regionální radě.

2.2

S kým se můžu poradit ?

2.2.1 Komerční poradenství
Profesionální agentury, které vám mohou pomoci připravit projekt na klíč. Přesto jste to vy,
kdo projekt realizuje a je za něj zodpovědný. Proto musíme vědět o vlastním projektu
maximum informací.
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2.2.2 Bezplatné poradenství
Všechny instituce (agentury, ministerstva, fondy, Úřad regionální rady, krajské úřady), které
administrují příslušný operační program, zároveň poskytují i bezplatné poradenství.
Jejich pracovníci jsou za programy zodpovědní a jsou školeni k tomu, aby dokázali žadatelům
poradit. Jsou tu pro vás, takže se nebojte položit dotazy, domluvit si schůzku a nechat si vše
vysvětlit. Pokud nejste spokojeni s odpovědí, zkuste i jiné pracovníky stejné instituce.

Doporučení: konzultujte !
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