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Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek 

Podporované aktivity:  

• Obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů 

• Odstraňování přístupových bariér 

• Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 

• Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových   
expozic a depozitářů 

• Digitalizace památek a mobiliářů 

• Obnova parků a zahrad u souboru památek 

• Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, 
technického a technologického zázemí 

Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl 3.1 



Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek 

 

Příjem žádostí: 30. 11. 2015 - 31. 3. 2016 

Alokace: 3 mld. Kč   

Oprávnění žadatelé:  

Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v     

katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících 

Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl 3.1 



Výzva č. 21 Muzea 

Podporované aktivity:  

• Zvýšení ochrany sbírkových fondů 

• Konzervování - restaurování sbírkových předmětů 

• Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků 

• Odstraňování přístupových bariér 

• Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů 

• Zabezpečení a osvětlení objektů 

• Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů 

• Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, 
technického a technologického zázemí 

Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl 3.1 



Výzva č. 21 Muzea 

Příjem žádostí : 29. 2. 2016 - 31. 7. 2016 

Alokace: 2,115 mld. Kč  

Oprávnění žadatelé: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření 

podle zápisu v katastru nemovitostí 

Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl 3.1 



Výzva č. 21 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované 
zaměstnavateli 

• Zaměřeno na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího 
profesního vzdělávání OSVČ, 

• Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů , včetně 
přípravy podnikových lektorů a instruktorů; 

• Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů 
řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích;  

• Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, 
orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd.,  

• Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, 
schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků; 

• Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem 
slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s 
požadavky trhu práce 

 

 

Operační program Zaměstnanost 

Specifický cíl 1 



Výzva č. 21 Další profesní vzdělávání zaměstnanců 

podporované zaměstnavateli 

 

Příjem žádostí: 3. 8. 2015 - 31. 12. 2020 

Alokace: 3,5 mld. Kč  

Oprávnění žadatelé: ÚP ČR 

Operační program Zaměstnanost 

Specifický cíl 1 



Výzva č. 1 Nástroje APZ 

• Zprostředkování zaměstnání, rekvalifikace, poradenské a informační činnosti a 
programy  

• Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce  

• Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou 
skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce 

• Podpora umístění na uvolněná pracovní místa  

• Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně 
prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní 
příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory 
mezinárodní pracovní mobility;  

• Podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek 
zejména pro uplatnění žen, mladých lidí, starších osob a dalších osob 
znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, 
sdílení pracovního místa, práce na dálku apod.); 

Operační program Zaměstnanost 

Specifický cíl 1 



Výzva č. 1 Nástroje APZ 

Příjem žádostí : 28.7.2015 – 30. 4. 2016 

Alokace: 4,011 mld. Kč  

Oprávnění žadatelé: ÚP ČR 

 

Operační program Zaměstnanost 

Specifický cíl 1 



 

 

 

Děkuji za pozornost 

 
www.dotaceeu.cz 

www.strukturalni-fondy.cz 


