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MŽP_79. výzva
PO2, SC 2.3,
průběžná

Popis podporovaných aktivit:
a) výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či
regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární
zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci),
b) pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality
ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci),
c) podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních
znečišťujících látek, tak skleníkových plynů,
d) realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru
a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry,
e) realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících
meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů
znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s
příhraničními regiony Polské republiky a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu).

rozvoj
vysokorychlostních sítí,
e - bezpečnost

200 000 000,00

9. 1. 2017

20. 12. 2017

31. 12. 2023

digitální vzdělávání

2 800 000 000,00

31. 10. 2017

26. 1. 2018

31. 10. 2019

Aktivita č. 1: Řízení projektu
Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.
Aktivita č. 2: Zkvalitnění studijního prostředí
Aktivita cílí na modernizaci a doplnění vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku, samostudium, skupinové práce na
projektech apod. Podpora bude směřovat do vybavení knihoven, studoven, učeben (např. jazykových a počítačových),
přednáškových sálů a dalších prostor, které jsou využívány napříč studijními programy. Podporováno bude pořízení nábytku,
přístrojů, AV a IC techniky, pomůcek pro vzdělávací činnost apod., dílčí úpravy prostor nevyžadující stavební povolení.
Aktivita č. 3: Informační zdroje pro výuku
Aktivita cílí na pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny
pro studenty.

OPVVV

Podpora rozvoje
studijního
prostředí na VŠ

IROP

Vzdělávací a
výcviková střediska
integrovaného
záchranného
systému

Podpora je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného
záchranného systému (dále také IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS
při řešení mimořádných událostí. V rámci této výzvy budou podporovány stavby, stavební úpravy, pořízení technologií,
technického a technologického vybavení, výukového softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících
vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS.

digitální vzdělávání,
rozvoj
vysokorychlostních sítí

1 000 000 000,00

31. 3. 2016

31. 1. 2018

31. 12. 2020

TECHNOLOGIE VI.

Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a
přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení
a vybavení. Z toho (mimo jiné):
- Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
- Telekomunikační činnost
- Činnosti v oblasti informačních technologií
- Informační činnosti

rozvoj
vysokorychlostních sítí

50 000 000,00

5. 12. 2017

12. 2. 2018

12. 11. 2018

TECHNOLOGIE VII.

Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a
přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení
a vybavení. Z toho (mimo jiné):
- Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
- Telekomunikační činnost
- Činnosti v oblasti informačních technologií
- Informační činnosti

rozvoj
vysokorychlostních sítí

1 000 000 000,00

5. 12. 2017

14. 5. 2018

30. 9. 2019

OPPIK

OPPIK

1

OPŽP

OPTP

MŽP_83. výzva
PO1, SC 1.4,
průběžná

Podporovaná aktivita 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální
úrovni, digitální povodňové plány.
Cílová území: Pražská metropolitní oblast.

- rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce (zejména rovné příležitosti na trhu práce; služby péče o děti; podmínky pro soulad
osobního a pracovního života)
OPTP - Výzva č. 4 - vzdělávání (zejména inkluzivní vzdělávání; předškolní vzdělávání; kvalita vzdělávacích institucí)
(SC 1.1 – Vytvořit - sociální začleňování (zejména sociální bydlení; dostupnost a kvalita sociálních služeb vč. nízkoprahových, komunitních center;
inovace v sociálních službách; deinstitucionalizace sociálních služeb v krajích; preventivní programy; sociální podnikání)
podmínky pro
- veřejná správa (zejména kvalita veřejné správy; prevence korupce; otevřená data, e-government a IT veřejných organizací)
naplnění cílů DoP a - doprava (včetně cyklodopravy a Smart Cities)
koordinace řízení) - životní prostředí (ochrana životního prostředí, změna klimatu a řešení rizik)
- podpora a koordinace implementace CLLD
- uplatnění horizontálních principů (vč. udržitelného rozvoje) a cílů pro implementaci fondů.

2

smart cities

21 250 000,00

16. 1. 2017

2. 1. 2019

31. 12. 2023

e-government,
smart cities

50 000 000,00

15. 6. 2017

30. 9. 2023

31. 12. 2023

