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1. ÚVOD 

Přehled otevřených výzev poskytuje informace o vyhlášených výzvách v operačních programech cíle       

1 Konvergence, cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a v OP Přeshraniční spolupráce 

Česká republikaPolská republika (cíl 3) kohezní politiky EU realizované v České republice a je vydáván 

zpravidla každý třetí týden v měsíci.  

 

Cílem dokumentu je  poskytnout žadatelům o dotaci základní přehled o aktuálních možnostech čerpání 

finančních prostředků z fondů EU. Závěrem dokumentu jsou uvedeny základní kroky spojené s realizací 

projektů financovaných z fondů EU. 

 

Zveřejňované informace o otevřených výzvách jsou rozděleny dle jednotlivých operačních programů. 

U každého OP je uvedena tabulka s otevřenými výzvami, která obsahuje název oblasti podpory, 

ve které je výzva vyhlášena, termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí, typ oprávněného žadatele, výše 

alokace (tzn. objem finančních prostředků) na vyhlášenou výzvu a odkaz na internetové stránky, 

kde je zveřejněn obsah výzvy v úplném znění. Následně uvádíme odkaz na internetové stránky 

s indikativním harmonogramem výzev.  

 

Informace o vyhlášených výzvách v tomto dokumentu poskytují pouze orientační přehled možností 

pro žadatele. Pro detailnější informace je nutné se seznámit s aktuální výzvou v úplném znění 

zveřejněnou na internetových stránkách řídícího orgánu / zprostředkujícího subjektu (sloupec „Odkaz 

na web“). Přehled otevřených výzev neobsahuje výzvy z prioritních os, které jsou určeny na technickou 

pomoc operačního programu (mezi oprávněné žadatele patří subjekty implementační struktury OP), 

stejně tak v tomto dokumentu nejsou uvedeny výzvy OP Technická pomoc. 
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2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 

Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA 

Oblast podpory 
Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě 
TEN-T, vč. železničních uzlů 

9. 7. 2007 30. 6. 2015 
Vlastníci / správci dotčené infrastruktury 
či SŽDC s.o. 

* http://www.opd.cz/cz/infrastruktura  

1.2 Zajištění interoperability na stávajících 
železničních tratích, zajištění souladu s TSI 
a rozvoj telematických systémů 

9. 7. 2007 30. 6. 2015 
Vlastníci / správci dotčené infrastruktury 
či SŽDC s.o., vlastníci drážních vozidel 
a provozovatelé drážní dopravy. 

* http://www.opd.cz/cz/infrastruktura  

2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě 
TEN-T 

9. 7. 2007 30. 6. 2015 Vlastníci / správci dotčené infrastruktury. * http://www.opd.cz/cz/infrastruktura  

3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí 
mimo síť TEN-T 

9. 7. 2007 30. 6. 2015 
Vlastníci / správci dotčené infrastruktury 
či SŽDC s.o. 

* http://www.opd.cz/cz/infrastruktura  

4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. 
třídy mimo TEN-T 

9. 7. 2007 30. 6. 2015 Vlastníci / správci dotčené infrastruktury. * http://www.opd.cz/cz/infrastruktura  

5.1 Rozvoj sítě metra v Praze 15. 10. 2009 30. 6. 2015 
Vlastníci / správci dotčené infrastruktury 
(Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.), 
příp. Magistrát hl. m. Prahy. 

8.020869 
mld. 

http://www.opd.cz/cz/metro 

5.2 Zavádění systémů řízení a regulace 
silničního provozu v Praze 

30. 11. 2007 30. 6.2015 
Vlastníci / správci dotčené infrastruktury, 
příp. Magistrát hl. m. Prahy. 

1.025,2 http://www.opd.cz/cz/praha 

6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských 
vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T 

9. 7. 2007 30. 6. 2015 
Vlastníci / správci dotčené infrastruktury 
vnitrozemské vodní dopravy a ŘVC ČR. 

* http://www.opd.cz/cz/infrastruktura  

Poznámka:  
*  Řídící orgán stanovil ve výzvě ze dne 9. 7. 2007 souhrnnou alokaci pro všechny vyhlášené oblasti podpory, a to ve výši 6 210,5 mil EUR (příspěvek Společenství a národní zdroje). 

Zdroj:  MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky OP Doprava 

Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele 

 

http://www.opd.cz/cz/infrastruktura
http://www.opd.cz/cz/infrastruktura
http://www.opd.cz/cz/infrastruktura
http://www.opd.cz/cz/infrastruktura
http://www.opd.cz/cz/infrastruktura
http://www.opd.cz/cz/metro
http://www.opd.cz/cz/praha
http://www.opd.cz/cz/infrastruktura
http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele
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Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Oblast podpory 
Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele* 
Alokace  

na výzvu (EU) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

Ke dni 1. 9. 2014 nebyly otevřeny žádné výzvy. 

Poznámka:  
* Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP (k dispozici na http://www.opzp.cz/ke-
stazeni/392/14663/detail/implementacni-dokument/).  

Zdroj:  MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky OP Životní prostředí 

Přehled plánovaných výzev OP Životní prostředí naleznete na http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/ 

 

 

 

Tab. 3 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PODNIKÁNÍ A INOVACE 

Oblast podpory 
Zahájení 

příjmu žádostí 
Ukončení 

příjmu žádostí 
Typ oprávněného žadatele 

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

Ke dni 1. 9. 2014 nebyly otevřeny žádné výzvy. 
Poznámka:  

Zdroj: MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky OP Podnikání a inovace  

Přehled plánovaných výzev OP Podnikání a inovace naleznete na http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy 

http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii-ii-prodlouzeni 

 

 

 

http://www.opzp.cz/ke-stazeni/392/14663/detail/implementacni-dokument/
http://www.opzp.cz/ke-stazeni/392/14663/detail/implementacni-dokument/
http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii-ii-prodlouzeni
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Tab. 4 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 

Oblast podpory 
Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 

Alokace na 
výzvu 

(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

Ke dni 1. 9. 2014 nebyly otevřeny žádné výzvy. 

Poznámka: 

Zdroj: MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky OP Výzkum a vývoj pro inovace  

Přehled plánovaných výzev OP Výzkum a vývoj pro inovace naleznete na http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-vyzvy/ 

 

 

 

Tab. 5 - OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OP 

Oblast podpory 
Číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 

3.3a) podpora (investiční) transformace a 
posilování služeb zaměstnanosti v ČR 
3.3b) vybudování dalších školicích středisek služeb 
zaměstnanosti a podpora spoluprac.  organizací 

4 1. 3. 2010 31.12.2014 
Organizační složky státu v oblasti 
služeb zaměstnanosti (Sekce trhu 
práce MPSV, Úřad práce ČR). 

 

1 266,0 

 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-
IOP/Revize-vyzev-v-oblasti-
intervence-3-3-IOP 

3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a 
řešení rizik 

26 30. 6. 2014 29. 8. 2014 
Ministerstvo vnitra – Policejní 
prezidium ČR. 
 

1 085,0 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-
IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-26-IOP-
v-o-i-3-4-ZVYSENI-EFEKTIV 

4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu   
aktivita d) prezentace a propagace kulturního a 
přírodního bohatství , kulturního průmyslu a 
služeb s využitím pro cestovní ruch na národní 
úrovni 

25 25. 6. 2014 1. 10. 2014 
NNO a zájmová sdružení 
právnických osob 
s celorepublikovou působností* 

150,0 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-
IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-25-IOP-
Narodni-podpora-cestovnih 

http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-vyzvy/


 PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 1. 9. 2014  
 

 

5 

Tab. 5 - OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OP 

Oblast podpory 
Číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 
aktivity: 
c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby 
zdrojových databází 
e) podpora prezentace ČR jako destinace cest. 
ruchu 

12 7. 9. 2011 

Do vyčerpání 
alokace výzvy. 

Žadatelé 
budou o 
ukončení 

výzvy 
informováni 

20 pracovních 
dní předem. 

OSS a jimi zřizované příspěvkové 
organizace. 

359,7 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-
vyzvy-v-oblasti-intervence-4-
1-IOP-(2) 

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 
a) revitalizace veřejných prostranství 
b) regenerace bytových domů 
c) pilotní projekty zaměřené na řešení romských 
komunit ohrožených sociálním vyloučením 

7 22. 5. 2009 

Do vyčerpání 
alokace výzvy. 

Žadatelé 
budou o 
ukončení 

výzvy 
informováni 

20 pracovních 
dní předem. 

Obce, vlastníci bytových domů, 
NNO, bytová družstva či další 
obchodní společnosti vlastníci 
jednotek sdružení ve společenství 
vlastníků jednotek podle 
zvláštního zákona další PO a FO 
vlastnící bytový dům. 

4 814,3 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-
podavani-zadosti-o-
poskytnuti-podpory 

Poznámka:   

 Celorepubliková působnost žadatele bude prokázána tím, že aktivity předkládaného projektového záměru budou realizovány v min. 4 regionech NUTS II.    

Zdroj:  MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky Integrovaného OP  

 

Přehled plánovaných výzev Integrovaného OP naleznete na  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Aktualni-
vyzvy 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP-(2)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP-(2)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP-(2)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP-(2)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Aktualni-vyzvy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Aktualni-vyzvy
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Tab. 6 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

Oblast podpory 

typ 
projektů
/číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

Ke dni 1. 9. 2014 nebyly otevřeny žádné výzvy. 
Poznámka:   

Zdroj:  MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Přehled plánovaných výzev OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost naleznete na http://www.op-vk.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=223018& 
slozka=10&xsekce=223018&aktualni=aktualni 

 

 

 

Tab. 7 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

Oblast podpory 
Číslo 
výzvy 

Typ 
projekt

ů 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 

Alokace na 
výzvu 

(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců 
a konkurenceschopnosti podniků 

C3 IP 2. 8. 2013 31. 12. 2014 Odbor řízení projektů MPSV ČR. 1 300,0 http://www.esfcr.cz/vyzva-c3 

2.1 Posílení aktivních politik 
zaměstnanosti 

03 IP 15. 2. 2008 31. 12. 2015 Odbor implementace fondů EU MPSV. 15.300,0 http://www.esfcr.cz/vyzva-03  

70 IP 15. 12. 2010 31. 12. 2014 Úřad práce ČR. 3.359.9  http://www.esfcr.cz/vyzva-70  

2.2 Modernizace institucí a zavedení 
systému kvality služeb zaměstnanosti 
a jejich rozvoj 

11 IP 14. 4. 2008 31. 12. 2014 
Odbor implementace fondů EU MPSV, Státní 
úřad inspekce práce. 

1 .756,6 http://www.esfcr.cz/vyzva-11  

3.1 Podpora sociální integrace a sociálních 

služeb 
04 IP 5. 3. 2008 30. 9. 2014 Odbor implementace fondů EU MPSV. 526,5 http://www.esfcr.cz/vyzva-04  

http://www.op-vk.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=223018&%20slozka=10&xsekce=223018&aktualni=aktualni
http://www.op-vk.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=223018&%20slozka=10&xsekce=223018&aktualni=aktualni
http://www.esfcr.cz/vyzva-c3
http://www.esfcr.cz/vyzva-03
http://www.esfcr.cz/vyzva-70
http://www.esfcr.cz/vyzva-11
http://www.esfcr.cz/vyzva-04
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Tab. 7 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

Oblast podpory 
Číslo 
výzvy 

Typ 
projekt

ů 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 

Alokace na 
výzvu 

(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

2.1 - Posílení aktivních politik 

zaměstnanosti pro Ústecký, Karlovarský a 

Moravskoslezský kraj 

 E1  GP 21. 8. 2014 22.09.2014 

 
Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, 
Karlovarský kraj. 
 

30,0 http://www.esfcr.cz/file/8947/ 

Zdroj:  MSC2007 – 1. 9. 2014, IS ŘO Monit7+, webové stránky ESF v ČR 

Přehled plánovaných výzev OP Lidské zdroje a zaměstnanost naleznete na http://www.esfcr.cz/modules/calls/ 

 

 

 

Tab. 8 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROZÁPAD 

Oblast podpory 
 

Číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – 
IPRM I. (zónové) - Karlovy Vary* 

 

56 21. 7. 2014 24.11.2014 
Obce – města od 50 tis., kraje, 
organizace zřízené a založené městem 
nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, 
jejichž členem je alespoň jedno město 
od 50 tis. obyvatel, NNO, školská a 
vzdělávací zařízení s právní 
subjektivitou zařazená do školského 
rejstříku. 

26,8 
http://www.nuts2severozapad.cz/wp-
content/uploads/2014/07/Vyzva_56_
OP11_I_KV.pdf 

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – 
IPRM I. (zónové) - Ústí nad Labem 

 

56 21. 7. 2014 24.11.2014 157,5 
http://www.nuts2severozapad.cz/wp-
content/uploads/2014/07/Vyzva_56_
OP11_I_UL.pdf 

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – 
IPRM I. (zónové) - Děčín 

 

56 21. 7. 2014 24.11.2014 25,6 
http://www.nuts2severozapad.cz/wp-
content/uploads/2014/07/Vyzva_56_
OP11_I_DC.pdf 

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – 
IPRM Most – Doprava ** 

57 18. 8. 2014 24.11.2014 

Obce – města od 50 tis., příjemci – dílčí 
projekty v rámci IPRM, kraje, 
organizace zřízené a založené městem 
nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, 
jejichž členem je alespoň jedno město 

41,2 
http://www.nuts2severozapad.cz/wp-
content/uploads/2014/08/Vyzva_57_
OP11_III_Most.pdf 

http://www.esfcr.cz/modules/calls/
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Tab. 8 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROZÁPAD 

Oblast podpory 
 

Číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – 
IPRM Ústí nad Labem –Mobilita 

57 18. 8. 2014 24.11.2014 

od 50 tis. obyvatel, NNO, školská a 
vzdělávací zařízení s právní 
subjektivitou zařazená do školského 
rejstříku. 

156,4 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-
zadatele/vyzvy-a-
dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-
c-57 

1.2 Podpora revitalizace a regenerace 
středních a malých měst 

58 18. 8. 2014 18. 9. 2014 

Kraje, obce – města v případě a 
organizace zřízené či založené městem 
projektů realizovaných ve městech s 
5000 –49999, dobrovolné svazky obcí, 
jejichž členem je alespoň 1 město s 
5000 –49999, NNO, školská a 
vzdělávací zařízení. 

350,0 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-
zadatele/vyzvy-a-
dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-
c-58 

1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů 

59 18. 8. 2014 25. 9. 2014 

Kraje, organizace a NNO zřízené či 
založené krajem v případě projektů 
realizovaných na území měst a obcí od 
5 000 obyvatel. 

350,0 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-
zadatele/vyzvy-a-
dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-
c-59 

3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 
regionálního a nadregionálního významu 

60 18. 8. 2014 17.10.2014 
Kraje, organizace zřízené či založené 
kraje. 

200,0 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-
zadatele/vyzvy-a-
dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-
c-60 

2.2 Investice pro zlepšení fyzické 
infrastruktury 

62 25. 8. 2014 25. 9. 2014 
Kraje, obce – města v případě a 
organizace zřízené či založené městem 
projektů realizovaných ve městech s 
5000 –49999, dobrovolné svazky obcí, 
jejichž členem je alespoň jedno město 
s 5000 –49999, NNO, školská a 
vzdělávací zařízení. 

350,0 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-
zadatele/vyzvy-a-
dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-
c-62 

2.2 Investice pro zlepšení fyzické 
infrastruktury (malé projekty) 

63 25. 8. 2014 25. 9. 2014 30,0 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-
zadatele/vyzvy-a-
dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-
c-63 

4.1 Budování a rozvoj atraktivit a 
infrastruktury cestovního ruchu 

64 25. 8. 2014 25. 9. 2014 

Kraje, obce, organizace zřízené či 
založené obcí nebo krajem, dobrovol-
né svazky obcí, NNO, organizační 
složky státu, zájmová sdružení PO, 
spolek, podnikatelské subjekty. 

220,0 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-
zadatele/vyzvy-a-
dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-
c-64 
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Poznámka: 

* Příjemci jiní, než město Karlovy Vary/Ústí nad Labem/Děčín, musí doložit souhlas města Karlovy Vary/ Ústí nad Labem/Děčín s realizací projektu v rámci IPRM Karlovy Vary/ Ústí nad 
Labem/Děčín. 

** Příjemci jiní než město Most/Ústí nad Labem musí doložit souhlas města Most/Ústí nad Labem s realizací projektu v rámci IPRM Most –Doprava/Ústí nad Labem - Mobilita. 
Zdroj:  MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky  ROP Severozápad 

Přehled plánovaných výzev ROP Severozápad naleznete na http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2 

 

 

 

Tab. 9 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP MORAVSKOSLEZSKO 

Oblast podpory / 
Podoblast podpory 

 
Číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce 
komunikací II. a III. třídy 

24 23. 6. 2014 9. 9. 2014 
Moravskoslezský kraj, organizace 
zřizované Moravskoslezským krajem. 

* 
http://www.rr-

moravskoslezsko.cz/file/4047/ 

1.1.2 Výstavba cyklistických stezek 25 23. 6. 2014 9. 10. 2014 

Moravskoslezský kraj, organizace jím 
zřízené a založené obce, dobrovolné 
svazky obcí a organizace zřízené a 
založené obcemi a dobrovolnými svazky 
obcí. 

* http://www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/4049/ 

1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její 
infrastruktury 

 

 

12 22. 10. 2013 9. 9. 2014 

Moravskoslezský kraj, obce, dobrovolné 
svazky obcí, org. zřízené a založené 
obcemi a dobrovolnými svazky obcí, 
vlastníci zastávek veřejné hromadné 
dopravy, dopravci zajišťující veř. dopravu 
na základě závazku veřejné služby. 

200,0 http://www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/3589/ 

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného 
systému a krizového řízení 

4 23. 6. 2014 11.11.2014 
Moravskoslezský kraj, Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

* http://www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/4052/ 

2.1 Infrastruktura veřejných služeb  

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 
29 21. 10. 2013 9. 9. 2014 Moravskoslezský kraj. 120,0 

http://www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/3576/ 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/3589/
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/3589/
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/3576/
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/3576/
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Tab. 9 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP MORAVSKOSLEZSKO 

Oblast podpory / 
Podoblast podpory 

 
Číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

2.4 Marketing regionu 8 29. 7. 2014 19. 9. 2014 Moravskoslezský kraj. 8,0 http://www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/4083/ 

3.1 Rozvojové póly regionu 5 27. 1.  2014 17. 2. 2015 

Frýdek Místek, Havířov, Karviná, Opava a 
Ostrava, a to na základě ŘO ROP MS 
schváleného OPRM. Obce a organizace 
zřízené a založené obcemi nad 50 tis. 
obyvatel, NNO, Moravskoslezský kraj, 
realizující projekt v rámci IPRM. 

* http://www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/3748/ 

Poznámka: 

 Celková alokace 0 Kč – projekty z této výzvy budou schváleny jako náhradní a dotace bude poskytnuta ze zbytkové alokace na danou dílčí oblast podpory podle výsledku realizace 
projektů předchozích výzev. 

Zdroj:  MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky ROP Moravskoslezsko  

Přehled plánovaných výzev ROP Moravskoslezsko naleznete na http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/3456 

 

 

 

Tab. 10 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOZÁPAD 

Oblast podpory 
Číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

Ke dni 1. 9. 2014 nebyly otevřeny žádné výzvy. 

Poznámka: 
Zdroj:     MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky ROP Jihozápad  
 

Přehled plánovaných výzev ROP Jihozápad naleznete na http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele&art=aktualni-vyzvy-rop-jihozapad 

 
 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/3456
http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele&art=aktualni-vyzvy-rop-jihozapad


 PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 1. 9. 2014  
 

 

11 

Tab. 11 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOVÝCHOD 

Oblast podpory 
Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  1. 8. 2013 kontinuální 
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané 
kraji. 

265,0 

http://www.jihovychod.cz/pro-
zadatele/aktualni-
vyzvy/dokumentace-k-vyzve-1-
1/1-1-vyzva-k-1-8-2013 

3.1 Rozvoj urbanizačních center  6. 9. 2013 

kontinuální 
do 

vyčerpání/ 
do ukončení 

výzvy 

Statutární města regionu soudržnosti 
Jihovýchod (Brno, Jihlava), organizace zřizované 
nebo zakládané statutárními krajskými městy 
(Brno, Jihlava), vzdělávací instituce, NNO, 
MSP.* 

 
488,0 

 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro
-zadatele/aktualni-
vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-
1/3-1-vyzva-k-21-2-2011  

3.4 Veřejné služby regionálního významu ** 3. 10. 2013 

kontinuální 
do 

vyčerpání/ 
do ukončení 

výzvy 

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané 
kraji.  

250,0* 

http://www.jihovychod.cz/pro-
zadatele/aktualni-
vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-
4/3-4-vyzva-k-3-10-2013 

Poznámka:  
*   Alokace bude stanovena jako celková zbývající alokace oblasti podpory s ohledem na vývoj směnného kurzu CZK/EUR a ušetřených prostředků z realizace ostatních projektů. 
** Příjem projektových záměrů pozastaven. 

Zdroj: MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky ROP Jihovýchod 

Přehled plánovaných výzev ROP Jihovýchod naleznete na http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-1-1/1-1-vyzva-k-1-8-2013
http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-1-1/1-1-vyzva-k-1-8-2013
http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-1-1/1-1-vyzva-k-1-8-2013
http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-1-1/1-1-vyzva-k-1-8-2013
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-1/3-1-vyzva-k-21-2-2011
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-1/3-1-vyzva-k-21-2-2011
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-1/3-1-vyzva-k-21-2-2011
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-1/3-1-vyzva-k-21-2-2011
http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-4/3-4-vyzva-k-3-10-2013
http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-4/3-4-vyzva-k-3-10-2013
http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-4/3-4-vyzva-k-3-10-2013
http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-4/3-4-vyzva-k-3-10-2013
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
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Tab. 12 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROVÝCHOD 

Oblast podpory 
Číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní 
infrastruktury 

41 2. 9. 2014 31. 10. 2014 
 
Kraje. 
 

* http://www.rada-
severovychod.cz/file/5703/ 

2.1 Rozvoj regionálních center 38 10. 1. 2014 5. 1. 2015 
Kraje, obce s více než 50 tis. obyvateli, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji a 
obcemi, NNO. 

120,0 

http://www.rada-
severovychod.cz/vyzvy-a-
dokumenty/rozvoj-regionalnich-
center-38-kolo-vyzvy 

Poznámka:  

 Alokace bude stanovena jako celková zbývající alokace prioritní osy s ohledem na vývoj směnného kurzu CZK/EUR a dalších volných finančních prostředků z realizace ostatních 
projektů této prioritní osy. 

Zdroj:   MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky ROP Severovýchod 

Přehled plánovaných výzev ROP Severovýchod naleznete na http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/aktualni-vyzvy 

 

 

 

 

Tab. 13 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ ČECHY 

Oblast podpory 
Číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

1.1 Regionální dopravní 
infrastruktura – silnice II. + III. 
třídy   

88 20. 8. 2014 15. 10. 2014 
Středočeský kraj, organizace zřizované nebo 
zakládané Středočeským krajem. 

70,0 
http://www.ropstrednicechy.cz/v
yzvy.php 

Poznámka:  

Zdroj: MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky ROP Střední Čechy 

Přehled plánovaných výzev ROP Střední Čechy naleznete na http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php 

 

 

http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/aktualni-vyzvy
http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php
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Tab. 14 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ MORAVA 

Oblast podpory /  
podoblast podpory 

 
Číslo 
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

Ke dni 1. 9. 2014 nebyly otevřeny žádné výzvy. 
Poznámka:  

Zdroj:  MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky ROP Střední Morava 

Přehled plánovaných výzev ROP Střední Morava naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/modules/calls/index.php 

 

 

 

Tab. 15 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PRAHAKONKURENCESCHOPNOST 

Oblast podpory 
Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy 

28. 11. 2012 
Do 

vyčerpání 
alokace. 

Hl. m. Praha, provozovatel městské 
hromadné dopravy, vlastníci železniční 
infrastruktury, stanic a zastávek. 

380,0 
http://www.prahafondy.eu/cz/op
pk/aktuality/1011_vyhlaseni-11.-
vyzvy-oppk.html?strana=1  

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství 
mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 

30. 7. 2014 10. 12. 2014 

Organizace pro výzkum a šíření znalostí 
splňující podmínky rámce pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 
198/01), zejména vysoké školy, veřejné 
výzkumné instituce, Akadamie věd ČR, 
výzkumné ústavy apod., podnikatelské 
subjekty (zejména malé a střední podniky), 
NNO, profesní a zájmová sdružení 
(podnikatelská sdružení, hospodářské 
komory apod.). 

85,0 
http://www.prahafondy.eu/cz/op
pk/aktuality/1205_vyhlaseni-
14.vyzvy-oppk.html 

Zdroj:  MSC2007 1. 9. 2014, webové stránky OP PrahaKonkurenceschopnost 

Přehled plánovaných výzev OP PrahaKonkurenceschopnost naleznete na http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/307_harmonogram-vyzev-oppk-.html 

http://www.rr-strednimorava.cz/modules/calls/index.php
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/aktuality/1011_vyhlaseni-11.-vyzvy-oppk.html?strana=1
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/aktuality/1011_vyhlaseni-11.-vyzvy-oppk.html?strana=1
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/aktuality/1011_vyhlaseni-11.-vyzvy-oppk.html?strana=1
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/307_harmonogram-vyzev-oppk-.html%0cl
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Tab. 16 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PRAHAADAPTABILITA 

Oblast podpory 
Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele 
Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

Ke dni 1. 9. 2014 nebyly otevřeny žádné výzvy. 

Zdroj:  MSC2007 – 1. 9. 2014, webové stránky OP PrahaAdaptabilita 

Přehled plánovaných výzev OP Praha  Adaptabilita naleznete na http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy/256_harmonogram-vyzev-oppa.html 

 

 

 

Tab. 17 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKAPOLSKÁ REPUBLIKA 

Oblast podpory 
Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Typ oprávněného žadatele* 
Alokace 

na výzvu (ERDF) 
mil. EUR 

Odkaz na web 

Ke dni 1. 9. 2014 nebyly otevřeny žádné výzvy. 

Řídící orgán OP Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika harmonogram výzev neuvádí. 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy/256_harmonogram-vyzev-oppa.html
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3. OBECNÝ POSTUP REALIZACE PROJEKTŮ Z FONDŮ EU 

Základní kroky spojené s podáním žádosti o dotaci z fondů EU: 

1) Vytvoření podrobného projektového záměru;  

2) nalezení příslušného operačního programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro Váš projektový 

záměr; kromě podporovaných aktivit je nezbytné sledovat typ oprávněného žadatele / příjemce 

(např. malý a střední podnik), místo realizace projektu, výši a formu poskytované podpory, 

schopnost finančního spoluzajištění ze strany žadatele atd. dle specifických podmínek a požadavků 

daného dotačního programu; tyto podmínky a detailní vymezení podporovaných aktivit jsou vždy 

uvedeny např. na internetových stránkách operačního programu, a to primárně v dokumentu 

s názvem Operační program, či ve větší míře detailu v dokumentu s názvem Prováděcí dokument 

nebo Implementační dokument;  

3) zpracování žádosti o dotaci (v této fázi je vhodné využívat pořádané semináře či konzultace, 

dokumentaci zveřejněnou na internetových stránkách příslušného operačního programu, zejména 

„Příručku pro žadatele“ a konzultace s příslušným subjektem poskytujícím dotace, kterým je řídící 

orgán či zprostředkující subjekt operačního programu);   

4) souběžně se zpracováním žádosti je nezbytné sledovat datum otevření výzvy k podání žádosti 

o dotaci; informace o výzvách (vč. jejich harmonogramu) jsou zveřejněny na internetových 

stránkách operačních programů; 

5) před podáním žádosti o dotaci ve stanoveném termínu výzvy je nezbytné žádost pečlivě 

zkontrolovat, a to nejen její logickou provázanost, ale také formální náležitosti vč. všech příloh 

(nedoložení všech požadovaných příloh bývá častou chybou žadatelů o dotace, která může vést 

k vyřazení žádostí);  je vhodné využít možností konzultace s pracovníky příslušného řídícího orgánu 

či zprostředkujícího subjektu pro vybraný operační program; 

6) po registraci žádosti o dotaci následuje hodnocení a výběr žádostí dle předem stanovených 

a zveřejněných kritérií, o výsledcích hodnocení jsou žadatelé písemně informování; 

7) hlavním těžištěm celého projektového cyklu je samotná realizace projektu, která se musí řídit 

všemi platnými postupy, neboť projekt je hrazen z veřejných zdrojů (potřebné informace jsou 

uvedeny v „Příručce pro příjemce“); 

8) po ukončení fyzické realizace projektu (nebo jednotlivých etap projektu) předkládá příjemce dotace 

žádost o platbu a  monitorovací zprávu; následuje administrativní a fyzická kontrola projektu; jsou-

li dodrženy všechny předem stanovené podmínky daného operačního programu, je příjemci 

proplacena dotace; 

9) následující tři až pět let po obdržení dotace (závisí na podmínkách programu) je příjemce povinen 

udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat poskytovatele dotace prostřednictvím 

monitorovacích zpráv. V případě porušení této podmínky se žadatel zavazuje vrátit část či celou 

dotaci. 
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4. POUŽITÉ POJMY 

Alokace na výzvy 

Výše alokace na výzvu udává celkovou sumu finančních prostředků určených na vyhlášenou výzvu. 

Alokace na výzvu může být vyjádřena jako podíl evropských a národních zdrojů (EU+NZ) nebo pouze 

podílem evropských zdrojů (EU).  

 

Globální grant  

Jeden ze způsobů implementace OP pro vybrané oblasti podpory nebo jejich části. V rámci GG jsou 

realizovány dílčí grantové projekty. Příjemce GG (nejčastěji zprostředkující subjekt OP) je zodpovědný 

za řízení a implementaci globálního grantu. V programovém období 2007–2013 jsou GG realizovány 

v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Projekt 

Ucelený soubor aktivit financovaných z OP, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně 

definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém rámci podle zvolené strategie 

a s daným rozpočtem. 

Podle způsobu realizace se rozlišují tři typy projektů: 

- Individuální projekt – IP 

Projekt s přímým způsobem financování, kdy konečný příjemce je zároveň konečným 

uživatelem, který obdrží podporu. 

- Grantový projekt – GP 

Projekt realizovaný v rámci globálního grantu, kde zprostředkovatelem finančních prostředků 

je nositel globálního grantu 

Podle finanční náročnosti se vymezují dva typy projektů: 

- Běžný projekt 

Projekt s celkovými náklady nižšími než 50 mil. EUR 

- Velký projekt – VP 

Projekt s celkovými náklady přesahujícími 50 mil. EUR (např. v oblasti dopravy, vědy a výzkumu 

či životního prostředí) 

 

Výzva 

Aktivita řídícího orgánu příslušného OP vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle 

předem stanovených podmínek. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název OP, prioritní osy a oblasti 

podpory, dále objem finančních prostředků určených na výzvu, termín a místo pro podávání žádostí, 

popis podporovaných aktivit a subjektů, seznam hodnotících kritérií a také kontakty na odpovědné 

implementační orgány. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná; hodnocení přijatých žádostí 

je prováděno průběžně) nebo časově omezená (tzv. kolová; k hodnocení přijatých žádostí dochází 

až po uzavření výzvy). 

http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/vyzva-k-predkladani-zadosti


 PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV KE 1. 9. 2014  
 

 

5. SEZNAM ZKRATEK 

AK Agrární komora ČR 

a.s. Akciová společnost 

CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová 
banka a.s. 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EUR Společná evropská měna euro 

FO Fyzická osoba 

FS Fond soudržnosti 

GG Globální grant 

GIP  Grantový individuální projekt 

GP Grantový projekt 

HK Hospodářská komora ČR 

HMP Hlavní město Praha 

IOP Integrovaný operační program 

IP Individuální projekt 

IPRM Integrovaný plán rozvoje měst 

IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území 

JČ Jihočeský kraj 

JM Jihomoravský kraj 

MD Ministerstvo dopravy ČR 

MF Ministerstvo financí ČR 

KH Královehradecký kraj 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

KV Karlovarský kraj 

k.s. Komanditní společnost 

LB Liberecký kraj 

MSP  Malé a střední podniky 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MSK Moravskoslezský kraj 

MSC2007 Monitorovací systém strukturálních 
fondů a fondu soudržnosti 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy ČR 

MV Ministerstvo vnitra ČR 

MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NOK-MMR Národní orgán pro koordinaci 

NZ Národní zdroje 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických 
činností 

OL Olomoucký kraj 

OP Operační program / programy 

o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

o.s. Občanské sdružení 

OSS Organizační složka státu 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

PA Pardubický kraj 

PL Plzeňský kraj 

PO Právnická osoba 

ROP Regionální operační program 

ŘO Řídící orgán 

SČ Střední Čechy 

SČK  Středočeský kraj 

SF Strukturální fondy 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP Státní fond životního prostředí ČR 

s.o. Státní organizace 

SR Státní rozpočet 

s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

ÚS Ústecký kraj 

VaV Výzkum a vývoj 

v.o.s. Veřejná obchodní společnost 

VP Velký projekt 

VŠ Vysoká škola 

VY Kraj Vysočina 

ZL Zlínský kraj 

ZS Zprostředkující subjekt



 

 

 


