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PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 

KVĚTEN 2017 



 
Máte zájem o n ěkterou z níže uvedených dotací? 

Případně jste zde nenašli vhodný dota ční titul pro sv ůj záměr? 
Neváhejte nás kontaktovat na email: info@masceskysever.cz ; 

hamplova@masceskysever.cz , nebo tel. 724 778 296. 
 
 

Program rozvoje venkova ČR 
 

Výzva č. 1 

MAS Český sever, z. s. vyhlásila v úterý 2. kv ětna 2017  Výzvu č. 1 pro Žádosti o 
dotaci , podpořené z finančních prostředků Programu rozvoje venkova ČR. Žadatelé 
mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 126, které tvoří součást dokumentů této výzvy. 

Příjem žádostí  bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 
47 Varnsdorf, 1. patro, a to v období 12. 6. až 26. 6. 2017  do 12 hodin. Podrobné 
informace jsou uvedeny v textu výzvy č. 1 a v dalších dokumentech, které jsou ke 
stažení na http://www.masceskysever.cz/vyzva-c-1-prv. 

Potřebujete-li své projektové záměry s námi konzultovat, sjednejte si, prosím, termín 
schůzky v MAS Český sever, z. s. prostřednictvím e-mailu  na 
hartych@masceskysever.cz nebo na info@masceskysever.cz.  

Oblasti podpory jsou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Český sever, z. s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD). Výzva 
MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. 

Projekty mohou předkládat ti žadatelé, kteří mají bydliště, sídlo nebo provozovnu 
na katastrálním území obcí: 

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, 
Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod 
Jedlovou, Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská 
Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, 
Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská 
Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov 

 
Č. a název 

výzvy 
Aktivita  (fiche)  Opatření/ 

Podopat ření 
Harmonogram výzvy  

 Vyhlášení  
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukon čení 
příjmu 
žádostí 

PRV/1 Čl. 17, odst. 1, písm. a)  
Investice do zemědělských 
podniků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 17, odst. 1, písm. b) 
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 



Čl. 26  
Investice do lesnických 
technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

 

 

 

Rozvoj 
podnikání a 
zaměstnanosti 

 

 

 

2. 5. 2017 

 

 

 

 

 

12. 6. 2017 

 

 

 

26. 6. 2017 Čl. 19, odst. 1, písm. b)  
Podpora investic na založení 
nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

Čl. 35, odst. 2, písm. c)  
Sdílení zařízení a zdrojů 

Čl. 35, odst. 2, písm. d)  
Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů 

PRV/1 Čl. 14  
Předávání znalostí a 
informační akce 

Rozvoj kvality 
vzdělávání a 

veřejných 
služeb 

2. 5. 2017 12. 6. 2017 26. 6. 2017 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informace pro nestátní neziskové organizace 

 

Národní cena kariérového poradenství 2017  

Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník soutěže 
Národní cena kariérového poradenství . 
 
Kdo se může do soutěže přihlásit: 
Mohou se zapojit organizace  (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, 
školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, 
personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace 
a další), i jednotlivci  (výchovní poradci, poradci ve státních i nestátních zařízeních a 
organizacích, soukromí poradci a další). 
 
Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit: 
Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenstv í v oblasti 
vzdělávání a zaměstnanosti pro mládež i pro dospělé. Přihlásit lze i jednorázovou 
aktivitu podporující rozvoj kariérového poradenství  (informační nástroj, metoda, 
publikace, výzkum, studentská práce, konference, vzdělávací akce, projekt apod.).  
 
Rádi bychom podpořili i začínající jednotlivce a organizace, přicházející s malou, ale 
významnou iniciativou v oblasti poradenství. 
Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje: 

• rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, 
samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické 
myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a 
komunikační dovednosti; 

• získávání a rozvíjení znalostí a orientaci v možnostech vzdělávání a práce, v 
situaci a změnách na trhu práce, plánování osobního rozvoje, vzdělávání a 
profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby; 

• rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností 
podporujících/zvyšujících zaměstnatelnost, rozvoj dovedností, které jsou 
očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti; 

• talent, jedinečnost a silné stránky. 
 
Přihlášené aktivity mohou také podporovat oblast kariérového poradenství obecně: 

• dostupnost a kvalita kariérového poradenství, celoživotní rozměr poradenství; 
• mezinárodní mobility v oblasti vzdělávání a práce přispívající kariérovému 

rozvoji; 
• inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na 

trhu práce s ohledem na situaci minorit a migrace. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Harmonogram soutěže: 
Zveřejnění/vyhlášení soutěže: 5. května 2017 
Uzávěrka pro zasílání příspěvků: 21. června 2017 
Hodnocení: červenec – srpen 2017 
Vyhlášení vítězů a prezentace oceněných příspěvků: konec září 2017 
Studijní návštěva ve Švédsku: 14. - 17. listopadu 2017 
 
Jak se přihlásit:  
Přihlášku pošlete na adresu euroguidance@dzs.cz nejpozději do 21. června 2017. 
  
Podmínky pro účast v soutěži: 
Realizace aktivit v oblasti kariérového poradenství. Vyplnění přihlášky, dostupné na 
stránce www.euroguidance.cz, a její odeslání do 21. června 2017 elektronicky na 
adresu Centra Euroguidance euroguidance@dzs.cz. 
 
Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do 
předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále 
rozvíjeny. 
  
Hodnocení soutěžních příspěvků: 
Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z 
oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2017. 
 
Cena pro každý přihlášený příspěvek: 

• představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků 
soutěže; 

• publikace příspěvku ve sborníku soutěže v česko-slovenské a anglické verzi. 
  
Hlavní ceny: 

• studijní pobyt pro jednu osobu do institucí poskytujících kariérové poradenství 
ve Švédsku; * propagace na stránkách www.euroguidance.cz, v dalších 
médiích, využívání loga soutěže. 

Speciální ceny pro zavedené aktivity s dlouhodobým přínosem i pro začínající aktivity 
kariérového poradenství. 
  
Soutěž je realizovaná ve spolupráci s Centrem Euroguidance Slovenské republiky, 
které působí při Slovenské akademické asociaci pro mezinárodní spolupráci. 
Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


