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Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

• Výzva č. 14 a 15 (pro sociálně vyloučené lokality) 

• Stavba, úprava, rekonstrukce, pořízení vybavení pro zařízení péče o děti do tří let, 
dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek 
těchto kapacit 

• Oprávnění žadatelé:  

 zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního 
vzdělávání 

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti 
předškolního vzdělávání a péče o děti 

 kraje, obce, organizace jimi zřizované a zakládané 

 církve, církevní organizace, NNO 

 organizační složky státu, PO organizačních složek státu 

 

Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl 2.4 



Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

• Výzva č. 14 a 15 (pro sociálně vyloučené lokality) 

• Příjem žádostí do 22. 4. 2016, 14:00 (MS2014+) 

• Míra podpory z ERDF 85 %, ze státního rozpočtu dle žadatele 

• Financování ex-post 

 

 

 

Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl 2.4 



Připravované výzvy: 

• Infrastruktura základních škol: 8/2016  - 1/2017 

• Infrastruktura středních a vyšších odborných škol: 5/2016 – 10/2016 

• Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:  

6/2016 – 11/2016 

• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (samostatná výzva pro IPRÚ a 

ITI): 4/2016 – 6/2023 

• Regionální vzdělávání (samostatná výzva pro IPRÚ a ITI): 9/2016 – 

6/2023 

 

 

 

 

Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl 2.4 



PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory 

• SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit 

využití obnovitelných zdrojů energie – výzva č. 19 
• snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budov, 

• realizace technologií na využití odpadního tepla, 

• realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla 

• příjem žádostí do 15. dubna 2016 

• SC 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 

veřejných budov – výzva č. 20 
• vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a 

pasivního energetického standardu 

• příjem žádostí do 14. října 2016 

 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 



Vyhlášené výzvy: 

• Excelentní výzkum 

• Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů  

• Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace  

• ERDF výzva pro vysoké školy 

• ESF výzva pro vysoké školy 

• Budování expertních kapacit – transfer technologií  

• Výzkumné infrastruktury  

• Gramotnosti 

• Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových 
témat a mezipředmětových vztahů 

• Individuální projekty systémové II. – plánované datum vyhlášení 4/2016 

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 



 

 

 

Děkuji za pozornost 

 
www.dotaceeu.cz 

www.strukturalni-fondy.cz 


