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Vysoké Mýto – Dovybavení sběrného 
dvora ul. Průmyslová  

• Státní fond životního prostředí –náklady 

celkem 1,3 mil. Kč, dotace ze SFŽP 1,1 

mil. Kč – realizace jaro 2015  

 



Regenerace přírodních zahrad 
mateřských školek ve Vysokém Mýtě  
• Státní fond životního prostředí –náklady 

celkem 2,6 mil. Kč, dotace ze SFŽP 2,3 

mil. Kč – realizace jaro 2015  

 



Realizace úspor energie – areál ul. 
Vraclavská  

• Státní fond životního prostředí –náklady 

celkem 6 mil. Kč, dotace ze SFŽP 4,5 mil. 

Kč – realizace léto 2015  

 



Strategie rozvoje a efektivní řízení 
města Vysokého Mýta  

• Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost – projekt celkem 3,5 mil. 

Kč,  dotace z OP LZZ 3 mil. Kč – realizace 

leden 2013- březen 2015 

 



Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR 

• Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost – projekt celkem 2,3 mil Kč,  

dotace z OP LZZ 1,9 mil Kč – realizace 

listopad 2013- červen 2015 

 



Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová   

• příspěvek ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury ČR – akce celkem cca 11,8 

mil. Kč, příspěvek SFDI ČR cca 8,5 mil. Kč 

– realizace říjen 2015 – březen 2016 

 



Mezinárodní partnerské dny 2015  

• příspěvek z Česko-německého fondu 

budoucnosti na náklady spojené 

s pobytem německé delegace – realizace 

září 2015 

  



Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická 

• Státní fond životního prostředí –náklady 

celkem 2,6 mil. Kč, dotace ze SFŽP 2,3 

mil. Kč – realizace podzim 2015  

 



Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto  

• Státní fond životního prostředí – náklady 

celkem 680 tis. Kč, dotace ze SFŽP 600 

tis. Kč – realizace podzim 2015  

 



Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto  

• Státní fond životního prostředí – náklady 

celkem 530 tis. Kč, dotace ze SFŽP 480 

tis. Kč – realizace podzim 2015  

 



Realizace úspor energie- ZŠ Knířov 

• Státní fond životního prostředí –náklady 

celkem cca 2,9 mil. Kč, dotace ze SFŽP 

cca 1,4 mil. Kč – realizace podzim 2015  

 



Rekonstrukce Tatra 815- SDH 

• GŘ HZS ČR –náklady celkem cca 3 mil. 

Kč, dotace z GŘ HZS ČR cca 1,5 mil. Kč – 

realizace podzim 2015  

 



Regenerace zeleně v botanické zahradě 

• Státní fond životního prostředí – náklady 

celkem cca 2,5 mil. Kč, dotace ze SFŽP 

cca 1,4 mil. Kč – žádost podzim 2015  

 



Sídelní zeleň Vysoké Mýto 

• Státní fond životního prostředí – náklady 

celkem cca 0,5 mil. Kč, dotace ze SFŽP 

cca 0,4 mil. Kč – žádost v hodnocení  

 



Úprava autobusové zastávky Knířov   

• příspěvek ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury ČR – akce celkem cca 0,9 

mil. Kč, příspěvek SFDI ČR cca 0,6 mil. Kč 

– žádost leden 2016 

 

 



Vysoké Mýto – Rozšíření MKDS 

• dotace z PPK MV ČR - akce celkem cca 

250.000  Kč, dotace z MV ČR cca 200.000 

Kč – žádost bude podána leden 2016 



Další akce – výhled 2015 a…. 

• další akce, dle vypsaných výzev z nového plánovacího 
období EU 2014-2020, první výzvy snad polovina roku 
2015. Projekty ve vysokém stupni připravenosti –
Revitalizace veřejného osvětlení, Úprava prostranství 
Náměstí Otmara Vaňorného, Regenerace panelových 
sídlišť, Revitalizace vojenského areálu – prostor v 
okolí Dragounských kasáren, atd. 

• Samozřejmě plánované akce podléhají schválení rady 
města, případně zastupitelstva města, což je kromě 
vypsané dotační výzvy další nezbytný krok k jejich 
realizaci.  Některé akce (zejména většího rozsahu a 
místního dosahu) budou, nebo již byly,  také 
projednány s veřejností. 
 
 



Programy pro programové období 
2014-2020 

• Jsou připravovány nové programy, které budou 
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních 
fondů (ESIF). Proces přípravy programů probíhá souběžně 
na úrovni EU a na národní úrovni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programy pro programové období 
2014-2020 

 

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády 
ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy: 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený 
Ministerstvem průmyslu a obchodu; 
• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy; 
• Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 
• Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 
• Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; 
• Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 
• Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města 

Prahy; 
• Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 
• Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství; 
• Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství; 

 
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014–2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014–2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014–2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova


Kontakt 

 
 
 
 
 

 
Jan Vlček 
Městský úřad Vysoké Mýto 
Referent dotačních projektů 
tel. 465 466 114, mob. 773 778171 
jan.vlcek@vysoke-myto.cz 

 

vysoké mýto 

mailto:jan.vlcek@vysoke-myto.cz
mailto:jan.vlcek@vysoke-myto.cz
mailto:jan.vlcek@vysoke-myto.cz

