
 



Dotační program podpory OH v ÚK 

Výzva k podání žádostí o dotaci z Programu pro podp oru odpadového hospodá řství 
obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 pro vš ech osm dota čních titul ů: 

Dotační titul č. 1 
Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu 
materiálově využitelných složek komunálního odpadu. 
 
Dotační titul č. 2 
Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť 
pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu. 
 
Dotační titul č. 3 
Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím. 
 
Dotační titul č. 4 
Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo 
jejich technického vybavení. 
 
Dotační titul č. 5 
Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů 
 
Dotační titul č. 6 
Podpora využití obecního kompostu 
 
Dotační titul č. 7 
Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad. 
 
Dotační titul č. 8 
Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek 

Poslední termín pro podávání žádostí je stanoven na 15. 5. 2018. Tuto výzvu včetně 
Programu a příslušných příloh najdete na internetových stránkách Ústeckého kraje na 
adrese http://www.kr-ustecky.cz/2-vyzva-k-podani-zadosti-programu-pro-podporu-
odpadoveho-hospodarstvi-obci-v-usteckem-kraji-na-obdobi-2017-az-2025/d-
1720084/p1=204744. 

 Dotaci bude možné poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s POH ÚK II, respektive 
s platným plánem odpadového hospodářství obce, popřípadě přímo napomáhá splnění 
v nich stanovených cílů, především však cíle snižování měrné produkce směsného 
komunálního odpadu, neboť od roku 2020 lze očekávat prudký nárůst cen za jeho likvidaci 
s nepříznivým dopadem na rozpočty obcí. Doporučujeme proto otázce produkce SKO v obci 
věnovat prvořadou pozornost a využít všech dostupných možností k jejímu snížení. 

Žadatelem o dotaci může být obec v kraji, svazek obcí v kraji, příspěvková organizace obce 
v kraji a právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby 
v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51 %.  

Žadatel doručuje úplnou žádost o dotaci na formulářích předepsaných Programem osobně, 
poštou, do datové schránky Ústeckého kraje nebo emailem se zaručeným elektronickým 
podpisem do elektronické podatelny. 

  



Proces formálního a kriteriálního hodnocení provede odbor ZPZ. Kriteriální hodnocení bude 
provedeno podle stanovených kritérií uvedených v Programu. Hodnoceným projektům bude 
přiřazen za každé kritérium bod v hodnotě 0 nebo 1.  

Tabulka kritérií pro hodnocení projektu: 

Kritéria hodnocení  Počet bod ů 
Projekt povede ke snížení měrné produkce směsného komunálního 
odpadu. 

0/1 

Výstupy projektu bude využívat více obcí. 0/1 
Projekt povede ke snížení množství biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu ukládaného na skládky. 

0/1 

Realizací projektu vznikne nová kapacita ke konečnému využití směsného 
komunálního odpadu. 

0/1 

Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy z odděleného sběru 
využitelných složek komunálního odpadu. 

0/1 

Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy ze svozu směsného 
komunálního odpadu z domácností. 0/1 
Projekt povede ke zvýšení míry opětovného použití, recyklace nebo 
materiálového využití komunálního odpadu. 0/1 
Projekt povede ke zvýšení obchodní poptávky po produktech 
přepracování komunálního odpadu a/nebo jejich konečného využití. 0/1 
Projekt přispěje k posílení konkurence na místním trhu služeb v oblasti 
nakládání s komunálním odpadem. 0/1 
Projekt je umístěn v regionu s nadprůměrnými cenami na trhu služeb 
v oblasti nakládání s komunálním odpadem. 0/1 
Projekt zvýší obecnou dostupnost a využití zařízení pro oddělené 
shromažďování využitelných složek komunálního odpadu. 0/1 
Projekt zlepší hospodářský výsledek odpadového hospodářství obce. 0/1 
Projekt zpřístupní dosud nedostupnou veřejnou službu či zajistí novou 
kapacitu k nakládání s komunálním odpadem v regionu s identifikovaným 
deficitem těchto kapacit. 0/1 
Projektu je jmenovitě přiřazena vysoká priorita v závazné či směrné části 
plánu odpadového hospodářství. 0/1 
Přínosy projektu přímo ovlivní odpadové hospodářství obce či aglomerace 
o minimální velikosti 2 000 stálých obyvatel. 0/1 

 
 
Hodnotící tabulka je podkladem pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v Komisi Rady 
Ústeckého kraje pro životní prostředí, která bude mít působnost výběrové komise pro 
hodnocení žádostí a předkládá návrh na rozhodnutí o poskytnutí dotace Radě Ústeckého 
kraje nebo Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo 
Zastupitelstva Ústeckého kraje je konečné.  
 
Spojení na konzultanta poskytovatele: Ing. Jaromír Šefl 
e-mail: sefl.j@kr-ustecky.cz , telefon: 475 657 194 
 

 

 



MMR - Integrovaný regionální opera ční program 
 
 
Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III 
 
K čemu je dotace ur čená 
Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla 
 
 
Kdo m ůže žádat 
V případě dotace: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou 
fyzických osob nepodnikajících.  
Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu 
vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně 
některých zákonů.  
 
Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění následujících kritérií:  
₋ dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,  
₋ dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,  
₋ splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky 
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov je podpora:  
 
V případě obcí je to 42 %. 
 
Pro ostatní typy projekt ů:  
  
V případě obcí je to 31,5 % 
 
 
Příjem žádosti od  
2. 2. 2018 – 29. 11. 2019 
 
 
Plánované výzvy v roce 2018 IROP (individuální proj ekty) 
 
 
Výzva č. 80 Sociální bydlení (SVL) II.  
 
K čemu je dotace ur čená 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - Pořízení bytů, bytových 
domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 
nezbytného základního vybavení 
 
Kdo m ůže žádat 
Obce, NNO, církve, církevní organizace 
 
Plánovaný p říjem žádosti od  
02/2018 – 07/2018 
 
Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. 
 
K čemu je dotace ur čená 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - Nákup objektů, zařízení a 
vybavení a stavební úpravy pro vybrané sociální služby.    



 
Kdo m ůže žádat 
Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané 
kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace 
 
Plánovaný p říjem žádosti od  
04/2018 – 09/2018 
 
 
 
Integrované výzvy pro CLLD (výzvy v rámci kterých b ude MAS vyhlašovat své výzvy) 
 

Ukončené výzvy MAS 
 
 
Výzva MAS č. 1 s názvem „MAS Český sever z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy -Udržitelná 
doprava v MAS Český sever“ 
 
V rámci výzvy bylo podáno 7 projektů v celkové výši způsobilých nákladů 14.413.365,92 Kč. 

 
 
Výzva MAS č. 2 s názvem „MAS Český sever z.s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti 
vzdělání - Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“ 
 
V rámci výzvy bylo podáno 6 projektů v celkové výši způsobilých nákladů 11.003.496,20 Kč. 

 
Výzva MAS č. 3 s názvem „MAS Český sever z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální 
služby a sociální bydlení - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v 
MAS Český sever“ 
 
V rámci výzvy bylo podáno 0 projektů.  
 
 
 
 
 



                   Plánované výzvy IROP na rok 2018  prost řednictvím MAS Český sever 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Výzva Šablony II - projekty zjednodušeného vykazová ní pro školy  
 
Dne 28.2.2018 byla vyhlášena ostrá Výzva Šablony II  pro p ředkládání žádostí o 
podporu zjednodušených projekt ů  z OP VVV poskytovatele MŠMT, číslo výzvy: 
02_18_063  pro žadatele z území ČR (mimo hl. m. Praha).  
 
Minimální výše výdaj ů: 100 000 Kč 
 
Výpočet pro maximální výši výdaj ů:  
- pro MŠ a ZŠ: 300 000 K č na subjekt + (po čet dětí/žáků x 2 500 Kč); 
- pro ZUŠ a školská za řízení: 100 000 Kč na subjekt + (po čet dětí/žáků/účastník ů x 1 
800 Kč). 
 
V případě právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol, nebo školy a školského 
zařízení, nebo více druhů školských zařízení je maximální výše výdajů stanovena pro každý 
druh školy/školského zařízení. Každý druh školy či školského zařízení se započítává pouze 
jednou. Podrobný postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních 
příkladů je uveden v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad. 
 
Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v 
režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po 
přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 
000 000 Kč). 
 
Nově jsou tedy oprávn ěným žadatelem i ZUŠ a další školská za řízení evidovaná ve 
školském rejst říku (nap ř. střediska volného času, školní družiny, školní kluby). 
 
DOTACE SE POSKYTUJE VE VÝŠI: 100 %  
 
Uzávěrka p říjmu žádostí bude nejpozd ěji: 28.6.2019 ve 14 hod. - V p řípadě vyčerpání 
finan ční alokace m ůže být výzva ukon čena dříve, dle rozhodnutí ŘO. 
 
Před podáním žádosti o dotaci je nutné absolvovat dotazníkové šetření MŠMT. 
 
Veškeré podrobnosti a dosud zveřejněnou dokumentaci k výzvě naleznete pod níže 
uvedeným odkazem: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii 
 
Realizaci Šablon doporučujeme všem oprávněným příjemcům. Pokud již realizujete Šablony 
I a máte nastaveny aktivity nebo obsazeny pozice v rámci personálních šablon, pracovníci se 
Vám osvědčili a chcete pokračovat v nastaveném režimu, zároveň nemáte pro lidské zdroje 
nebo plánované aktivity jiné zdroje financování, neváhejte využít Šablony II. 
 
Stejně jako v p řípadě Šablon I nabízíme kompletní bezplatný servis pro p řípravu a 
podání žádosti o dotaci, metodickou pomoc p ři realizaci projektu v četně hlídání 
termín ů a odborné asistence p ři zpracování Zpráv o realizaci projektu a Žádostí o  
platbu až do úplného ukon čení projektu. 
 
V případě dotazů mne kontaktujte na níže uvedených kontaktech. 
 
Hana Kracmanová 
projektový manažer MAS Český sever, z.s. 
e-mail: kracmanova@masceskysever.cz 
mobil: 602 349 235 
 

 



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Dne 29. 3. 2018 vyhlásila MAS Český sever, z. s. následující výzvy k předkládání 
žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.  
 
Místo realizace 
Projekty mohou být realizovány pouze na území  CHKO Lužické hory nebo CHKO 
Labské pískovce nebo CHKO České Středohoří nebo NP České Švýcarsko a 
zároveň na území působnosti MAS Český sever, z. s. 
 

Katastrální území obcí  Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod 
Jedlovou, Krásná Lípa, Mikulášovice, Rybniště, Staré Křečany, Vilémov, 
Jetřichovice, Bynovec, Labská Stráň, Arnoltice, Kámen, Ludvíkovice, Růžová, Česká 
Kamenice, Kytlice, Svor, Srbská Kamenice, Janov, Okrouhlá, Kunratice, Prysk, Nový 
Oldřichov, Kamenický Šenov, Huntířov, Veselé, Hřensko, Janská, Skalice u České 
Lípy, Slunečná. 
 
 
Výzva MAS Český sever, z. s. – Invazní rostliny 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 3. 2018 od 9.00 h 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 6. 2018 do 20.00 h 
Celková alokace na výzvu: 6 000 000 Kč 
 
Celý text výzvy, pravidla a další dokumenty jsou uveřejněny na 
https://www.masceskysever.cz/vyzva-mas-cesky-sever-op-zp-invazivni-rostilny/ 
 
 
Výzva MAS Český sever, z. s. – Výsadba d řevin 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 3. 2018 od 9.00 h 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 6. 2018 do 20.00 h 
Celková alokace na výzvu: 5 953 560 Kč 
 
Celý text výzvy, pravidla a další dokumenty jsou uveřejněny na 
https://www.masceskysever.cz/vyzva-mas-cesky-sever-op-zp-vysadba-drevin/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 
 
 
MAS Český sever vyhlásila v pondělí 26. 3. 2018 následující výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: 
 
Výzva MAS Český sever –  Prevencí ke zvyšování bezpe čnosti II  
Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018 ve 4.00 h 
Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 5. 2018 ve 12.00 h 
Celková alokace: 2 447 875 Kč 
 
Text výzvy, pravidla a další dokumenty na https://www.masceskysever.cz/vyzva-
mas-prevenci-ke-zvysovani-bezpecnosti-ii/ 
 
 
Výzva MAS Český sever –  Podpora sociálního podnikání II  
Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018 ve 4.00 h 
Datum ukončení příjmu žádostí: 26. 6. 2018 ve 12.00 h 
Celková alokace: 4 210 000 Kč 
 
Text výzvy, pravidla a další dokumenty na https://www.masceskysever.cz/vyzva-
mas-podpora-socialniho-podnikani-ii/ 
 
 
Výzva MAS Český sever – Sociální služby II  
Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018 ve 4.00 h 
Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 5. 2018 ve 12.00 h 
Celková alokace: 8 907 750 Kč 
 
Text výzvy, pravidla a další dokumenty na https://www.masceskysever.cz/vyzva-
mas-socialni-sluzby-ii/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O DOTACÍCH VÍME VŠE 
 

MAS Český sever, z. s.  nabízí služby, které obsahují vše, co je pot řebné pro získání 
dotace na realizaci Vašeho projektového zám ěru.  
 

Naší předností je velmi dobrá znalost regionu 
Máme zkušenosti se zpracováním strategických dokume ntů komunitním zp ůsobem 

Máme připravený tým 
 

Zajišťujeme komplexní zastoupení v celém průběhu administrace projektů. Poskytujeme 
konzultace a organizační pomoc ve všech fázích projektů a zajistíme hladký průběh projektu 
od jeho záměru až po jeho ukončení. Naše služby Vám umožní minimalizovat rizika ztráty 
dotace. Pomůžeme Vám s realizací projektů z dotačních programů IROP, OP Životní 
prostředí, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova. 
 

NAŠE SLUŽBY OBSAHUJÍ VŠE, CO JE K ZÍSKÁNÍ DOTACE PO TŘEBA 
 

Přistupujeme individuálně ke každému klientovi se snahou přizpůsobit projekt požadavkům 
poskytovatele dotace a hledání optimálního řešení. 
 

Dotační poradenství 
• Poskytování pravidelných informací o vyhlášených dotačních programech a grantech, 

financovaných z národních a evropských zdrojů 
• Bezplatná konzultace Vašeho projektového záměru 
• Analýza nabídek vhodných dotačních titulů a doporučení vhodných zdrojů financování 
• Monitorování situace v případě, kdy vhodný dotační titul není k dispozici 

 

Příprava žádosti 
• Zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace včetně příloh (studie 

proveditelnosti, rozpočet projektu, ekonomické hodnocení) a následné podání žádosti 
• Konzultace projektu s poskytovatelem dotace, aby se maximalizoval bodový zisk při 

hodnocení projektu 
• Spolupráce s dalšími subjekty při přípravě záměru (projektanti, energetičtí auditoři apod.) 

 

Řízení projektu 
• Zajištění administrace, doplnění dokladů a informací vyžadovaných poskytovatelem 

dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci 
• Administrace případných změn v projektu 
• Pravidelné konzultace s poskytovatelem dotace – eliminace rizika vrácení či snížení 

dotace 
 

Ukončení projektu 
• Zpracování závěrečné zprávy projektu a podání závěrečné žádosti o platbu 
• Vypořádání s případnými připomínkami 
• Kontrola veškeré dokumentace k projektu 
• Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu 

 

Udržitelnost projektu                                                                                                                                                             
• Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti 
• Poskytnutí poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultace případných změn 
• Vypořádání případných nejasností 
  

MAS Český sever, z. s., kancelá ř: Národní 486, 407 47 Varnsdorf, I Č 269 83 303 
úřední hodiny: pondělí: 13 – 15 h, úterý až čtvrtek: 9 – 12 h, 13 – 15 h, pátek: 9 – 12 h 

info@masceskysever.cz, tel. 724 778 296, www.masceskysever.cz  
 


