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Dotační a grantové příležitosti
verze 12/2022
Pozn.:
1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu vždy přibližně k polovině daného měsíce.
2. Nově vložené či aktualizované dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny –

žlutě podbarveny.
3. Ukončené dotační příležitosti jsou vypsány pod seznamem dotací a přeškrtnuty,
v následující verzi budou smazány.
4. Na jednotlivé dotační programy lze přecházet hypertextovým odkazem přímo ze seznamu
dotací.

TYPY POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ


Veřejnoprávní právnické osoby

OB
SO
PO

1. Obec
2. Svazek obcí
3. Příspěvková organizace


Nestátní neziskové organizace
4. Obecně prospěšná společnost, spolek, církevní společnost, apod.



Obchodní společnost
5. Akciová společnost, společnost s ručením omezeným, atd.



NNO

OS

Ostatní
6. Fyzická osoba
7. Jiná či vícenásobná specifikace (např. vlastník budovy, lesa, cesty, aj.)
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Dotace 1: Nadace Preciosa - Fond kultury a umění JS (průběžně)
Popis dotačního titulu
V oblasti obnovy památek je dotace poskytována na rekonstrukci a údržbu kulturních a
historických památek a jiných objektů.
Potenciální žadatelé
Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám, sleduje hlavně potřeby v regionu na
severu Čech (v oblasti Turnov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Kamenický Šenov), ve vybraných
činnostech působí i celorepublikově.
Webová adresa
http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/fond-kultury-a-umeni/167/

Dotace 2: Ministerstvo obrany ČR - programy JS (průběžně)
Popis dotačního titulu
DOTAČNÍ POLITIKA MINISTERSTVA OBRANY ČR
Ministerstvo obrany zabezpečuje poskytování následujících dotací:




Dotace pro státní lesy, příspěvkové organizace a státní podniky
Příspěvky na lázně, rekreace, stravování
Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby
Ministerstvo obrany ČR poskytuje účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby na základě
usnesení vlády České republiky č. 427/1999 a č. 1292/1999.

DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Doručovací adresa:
 Oddělení péče o válečné veterány

Odboru pro válečné veterány
Sekce správy a řízení organizací MO
náměstí Svobody 471
160 01 Praha 6

Webová adresa
https://mocr.army.cz/
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Dotace 3: Ministerstvo kultury ČR – Dotační okruhy (průběžně)
Veškeré podrobnosti a dotační okruhy Ministerstva kultury ČR najdete po rozkliknutí či na této
adrese: https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html


Profesionální umění (hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění)



Ochrana měkkých cílů



Památky



Muzea a galerie



Ochrana kulturních statků



Regionální a národnostní kultura



Literatura a knihovny



Kinematografie a média



TV, rozhlas a tisk pro národnostní menšiny



Věda a výzkum



Profesionální kulturní aktivity v zahraničí



Církve a náboženské společnosti



Programy ve správě Odboru ekonomického



Samostatné oddělení Evropské unie
Webová adresa
https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html

Dotace 4: SFRB Státní fond rozvoje bydlení – Výstavba pro obce - na
pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č.
112/2019 OB JS (Od 20. května 2019, 30 dní před ukončením výzvy)
Popis dotačního titulu
Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném
domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které
mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Nízký příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v NV
č. 112/2019 Sb. (dále jen NV) §2 písm. c) a d).
Věcné zaměření
Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném
domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které
mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Nízký příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v NV
č. 112/2019 Sb. (dále jen NV) §2 písm. c) a d).
Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. května 2019. Informace o ukončení příjmu žádostí
bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy.
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Alokace výzvy je 650 000 000 Kč
Doručení žádosti
Žadatel o dotaci vyplní žádost včetně všech požadovaných příloh a v listinné podobě ji zašle nebo
osobně doručí na podatelnu Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“), pracoviště Praha:
Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2.
Za datum přijetí žádosti je považováno razítko podatelny Fondu s datem a časem doručení.
Úřední hodiny podatelny: Pondělí – čtvrtek 8.00 – 16.00 Pátek 8.00 – 14.00
Oprávnění žadatelé
 Obce  Dobrovolné svazky obcí  Městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna) 
Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny)
Upozorňujeme příjemce podpory, že došlo k navýšení mezní hodnoty nájemného v sociálních bytech
na hodnotu 64,36 Kč na m2. Tato změna je platná od 13.05.2021. Viz dokument Mezní hodnota
nájemného v sociálních bytech.
Dne 11. 4. 2022 byla zveřejněna aktualizovaná Příručka pro žadatele o dotaci. Nové znění
dokumentu naleznete zde.
Oznámení o aktualizaci výzvy č. 2/112/2019 – úvěr
Dne 20. září 2022 vyhlašuje Státní fond podpory investic aktualizaci Výzvy k předkládání žádostí o
úvěr v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a
smíšených domů dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znění
aktualizované výzvy je dostupné zde.
20. 9. 2022
Oznámení o aktualizaci výzvy č. 1/112/2019 – dotace
Dne 15. září 2022 vyhlašuje Státní fond podpory investic aktualizaci Výzvy k předkládání žádostí o
dotaci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a
smíšených domů dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znění
aktualizované výzvy je dostupné zde.
15. 9. 2022
Upozornění na změnu mezní hodnoty nájemného
Aktuální mezní hodnota nájemného činí 73,97 Kč na m.2 Tato hodnota platí od 13. 06. 2022.
Zveřejněno 13. 6. 2022
Webová adresa https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/
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Dotace 5: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžové hřiště OB SO PO NNO OS
JS (průběžně)
Popis dotačního titulu


Zaměření
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských,
sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť
u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.



Žadatel
Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které
splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2021.



Termín vyhlášení
celoročně



Výše nadačního příspěvku
Maximální výše nadačního příspěvku - 2 000 000 Kč




Podání Žádosti o nadační příspěvek
Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové
adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy
uvedené v Podmínkách grantového řízení.

-

Email
info@nadacecez.cz

Telefon
211 046 726

Webová adresa
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html

Dotace 6: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod JS (průběžně, jaro
2023)


Zaměření
Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace
osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených
nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.



Žadatel
Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze obce, města, nebo městské obvody či městské části
hlavního města Prahy, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Oranžový přechod
2021.





Termín vyhlášení
1. 2. - 29. 4. 2022.
Podání Žádosti o nadační příspěvek
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Popis dotačního titulu
Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace
osvětlení přechodů pro chodce.
Potenciální žadatelé
Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části Prahy. Žadatel zároveň splňuje kritéria dané
Podmínkami grantového řízení Oranžový přechod 2019.
Maximální výše nadačního příspěvku je 120 000 Kč

-

Email
info@nadacecez.cz

Telefon
211 046 726

Webová adresa
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html

Dotace 7: Nadace ČEZ - Grantové řízení Podpora regionů OB SO PO NNO
OS (průběžně)
Popis dotačního titulu


Zaměření
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané
projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem,
vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.



Žadatel
Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které
splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Podpora regionů pro rok 2021.



Termín vyhlášení
celoročně



Výše nadačního příspěvku
Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.



Podání Žádosti o nadační příspěvek
, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové
adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy
uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

-

Email
info@nadacecez.cz

Webová adresa
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http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

Dotace 8: Nadace ČEZ – Stromy OB (průběžně)


Zaměření
Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů.



V grantovém řízení bude podporována
Výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke
kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.
Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně
přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených
bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit.
Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně
pestrolistých a habituálně odlišných - kulovité, sloupovité, pyramidální).



Žadatel
Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které
splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Stromy pro rok 2021.



Termín vyhlášení

Pro jarní výsadbu
1. 2. - 28. 2. 2022
 Pro podzimní výsadbu
 1. 6. – 8. 8. 2022



Každý žadatel může podat pouze jednu žádost v každém kole.


Výše nadačního příspěvku
Maximální výše nadačního příspěvku 150 000 Kč.



Podání Žádosti o nadační příspěvek
Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové
adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy
uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.



Vyhlášení výsledků
Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím do 30 dnů po jejím
zasedání prostřednictívm evidence.
Maximální výše příspěvku

-

150 000 Kč
Email
info@nadacecez.cz

Webová adresa
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html
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Dotace 9: Nadace ČEZ - Neziskovky pro rok 2021 OB SO PO NNO OS
(průběžně, jaro 2023)
Popis dotačního titulu
Připravujeme vyhlášení grantového řízení Neziskovky pro rok 2021.


Zaměření grantového řízení
Grantové řízení Neziskovky je zaměřeno na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které
poskytují služby přímé péče v sociální oblasti, uvedené v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, zejména služby sociální péče, prevence a poradenství.



Termín vyhlášení


1. 3. – 21. 4. 2022



Výše nadačního příspěvku
Maximální výše nadačního příspěvku je 200 000 Kč




Tel.: 211 046 728
Email: info@nadacecez.cz
Webová adresa
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/neziskovky.html

Dotace 10: Výzvy MAS JS (průběžně)
Popis dotačního titulu
Přehled výzev vyhlášených místními akčními skupinami (MAS) obsahující název MAS, zaměření výzvy
a datum otevření výzvy zde: https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
Aktuální a připravované výzvy MAS svatého Jana z Nepomuku:

Výzva č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci
Programu rozvoje venkova
Předběžné avízo o vyhlášení výzvy - MAS svatého Jana z Nepomuku, z.s. vyhlásí pravděpodobně v
lednu 2023 Výzvu č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci Programového programu Programu
rozvoje venkova ve Fichích: Podpora rozvoje zemědělského podnikání, Podpora zahájení a rozvoje
podnikání a Budování komunitních a vzdělávacích zařízení.
Web: https://www.masnepomucko.cz/vyzva-c-5-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-programurozvoje-venkova

Webové adresy
https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
https://www.masnepomucko.cz/vyzvy
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Dotace 11: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – vyhlášené výzvy –
JS (průběžně)
Popis dotačního titulu
DOTAČNÍ PROGRAMY
Dotační tituly ministerstva najdete v tematicky příslušné části webu, do které vás
dovedou odkazy tohoto rozcestníku.
Vzdělávání


Další vzdělávání



Vysoké školství



Vyšší odborné vzdělávání



Střední školství



Speciální školství



Základní školství



Předškolní vzdělávání



Školní stravování
Výzkum a vývoj



Specifický výzkum na VVŠ



Programy podpory VaV



Výzkumné záměry



Výsledky výzkumu a vývoje
Mládež



Dotace/Granty
Sport a tělovýchova



Základní informace o dotacích



Neinvestiční



Investiční
Prevence sociálně patologických jevů



dotační programy (Program I, II a III)



Dokumenty a formuláře
EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY



Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY
Programy vyhlašované MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží:
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace
Tento program se dále člení na:





Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“
Program pro střešní organizace
Program pro NNO s pobočnými spolky
Program pro NNO bez pobočných spolků
V rámci programu pro střešní organizace mohou jednotlivé krajské rady žádat na projekty pro podporu
mládežnických iniciativ, které jsou financovány jednak ze strany MŠMT a dále ze strany zapojených
měst a krajů. „Projekt“ navazuje na podporu mládežnických iniciativ v rámci programů České národní
agentury – Mládež v akci a podporuje aktivity, které si mladí lidé sami navrhnou, vytvoří a zrealizují.
Blíže o projektu na stránkách http://www.mladezkraji.cz/
Program 133 710 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Programy vyhlašované MŠMT pro oblast podpory nadání:






Dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence základních škol
Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích - Excelence středních škol
Dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol
Možnost podpory ze strany jiných donátorů:
Program Erasmus+
Mezinárodní nadace a fondy v oblasti mládeže
Koordinační centrum-česko-německých výměn mládeže Tandem: "Podpora česko-německých výměn
mládeže"
Odbor pro mládež, neformální a další vzdělávání MŠMT uplatňuje v rámci své dotační politiky
rovný přístup žen a mužů (dívek a chlapců) k poskytovaným finančním zdrojům státního
rozpočtu.
Webové adresy
http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-podpory
https://www.msmt.cz/dotacni-programy
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Dotace 12: Česko-německý fond budoucnosti: dotační podpora různorodých
aktivit OB SO PO NNO OS FO (průběžně)
Popis dotačního titulu
Oblasti podpory:
-

1) Mládež a školy
školní partnerství
setkávání žáků všech stupňů škol
odborná praktika
roční studijní pobyty
práci s mládeží na obou stranách hranice
spolupráci mateřských škol
volnočasové aktivity v oblasti sportu a kultur

-

2) Kultura
výtvarné umění, divadlo, hudbu, tanec, literární akce, dokumentární filmy

3) Dialogy a vědecké projekty
odborné konference, semináře, workshopy
spolupráci univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ
vzdělávání dospělých
vědecké výstavy a prezentace
4) Publikace
- vědecké práce s česko-německým zaměřením
- překlady české a německé beletrie, deníků, memoárů
- výstavní katalogy
- vybraný učební materiál
-

-

5) Obnova památek
renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog)
obnovu křížových cest, hřbitovů a pomníků

6) Sociální projekty a podpora menšin
- setkávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob z obou zemí
- setkávání českých a německých seniorů
- aktivity národnostních menšin
7) Partnerství obcí a zájmových sdružení
- iniciativy k založení partnerství měst a obcí
- sportovní a kulturní akce v rámci partnerství
- kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků
- obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu
8) Stipendia
každoročně deset studijních pobytů českých a německých studentů na univerzitách a vysokých
školách v sousední zemi vždy na dobu deseti měsíců
- každé stipendium má svůj vlastní stanovený cíl a nesmí bezprostředně navazovat na jinou
stipendijní podporu pobytu v sousední zemi
-
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Potenciální žadatelé
- Fyzické osoby, organizace.
- Výše dotace do 50%.
Lhůty pro podání žádostí
Termíny uzávěrky pro projekty plánované v:
 čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku
 čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku
 čtvrtletí nebo později: do 31. března
 čtvrtletí nebo později: do 30. června


Termín uzávěrky pro projekty renovací památek do 15. srpna v příslušném roce. Jedná
se o projekty, jejichž realizace je plánována od následujícího kalendářního roku.



Termín pro odevzdání žádostí o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti je vždy k
15. prosinci pro následující akademický rok.

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje
projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů,
do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přes dvě milardy
korun na zhruba 12 000 projektů.více
Speciální výzvy
Podpora nestátních paměťových institucí
Nový mimořádný program na podporu rozvoje nestátních paměťových institucí a iniciativ
více
Začínáme!
Zjednodušený program podpory pro nová či obnovená projektová partnerství
více
Jazyková animace pro všechny
Podpora binacionální jazykové animace při setkáních dětí a mládeže
více
https://fb.cz/aktuality/aktuality/prizpusobili-jsme-nase-programy-podpory-abychom-spolecnemohli-pomoci-ukrajine-a-jejim-obyvatelum
Webová adresa
http://fb.cz/
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Dotace 13: Nadace Občanského fóra - Opomíjené památky OB JS
(průběžně)
Nadace Občanského fóra každoročně uděluje granty v rámci dvou hlavních grantových programů –
Opomíjené památky a Památky a zdraví. Od svého vzniku podpořila nadace již 488 projektů na uzemí
celé české republiky.
V rámci programu Opomíjené památky (dále OPAM) jsou poskytovány finanční příspěvky na opravu
a záchranu opomíjených a zchátralých památek v Česku. Vyhlášení grantového řízení je veřejné.
Probíhá na webu a sociálních sítích Nadace OF, dále formou inzerce či oznámení v odborných
periodikách (např. Fórum dárců či Propamátky) a a formou Grantového diáře na portále Svět
neziskovek. Vyhlášení výsledků grantového řízení zveřejňujeme na webu Nadace OF, slavnostní
vyhlášení pak probíhá zpravidla formou nadačního večera.
KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?
O grant mohou žádat fyzické osoby nebo právnické osoby, které nejsou založeny za účelem
komerčního podnikání, pokud prokáží iniciativu při péči o památku.
NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?
V rámci programu budou podpořeny projekty, které se soustředí na obnovu:
malých objektů (např. boží muka, kapličky, samostatně stojící sochy, smírčí kříže, kašny, morové
sloupy a další malé stavby lidové architektury);
památek se zvláštním regionálním významem pro místní obyvatele.
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Maximální výše grantu činí 50.000 Kč.
Webová adresa
https://www.nadaceof.cz/

Dotace 14: Nadace Občanského fóra – Opomíjené památky, Památky a
zdraví JS (průběžně)
V rámci programu Opomíjené památky (dále OPAM) jsou poskytovány finanční příspěvky na
opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v Česku. Vyhlášení grantového řízení je
veřejné. Probíhá na webu a sociálních sítích Nadace OF, dále formou inzerce či oznámení v
odborných periodikách (např. Fórum dárců či Propamátky) a a formou Grantového diáře na portále
Svět neziskovek. Vyhlášení výsledků grantového řízení zveřejňujeme na webu Nadace OF, slavnostní
vyhlášení pak probíhá zpravidla formou nadačního večera.
Jak požádat o grant
Informace k 25. ročníku grantového programu Opomíjené památky
Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím
občanských iniciativ. O grant si mohou zažádat fyzické a právnické osoby splňující podmínky
programu (viz níže). Přihlášené projekty musí být realizovány v období říjen 2021 - listopad 2022
včetně. O grant nelze žádat opětovně na projekty podpořené v minulých letech. Výše poskytnutého
grantu je maximálně 50 000 Kč. Jedná se o nadační finanční příspěvek účelově vázaný.
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Došlé žádosti bude schvalovat správní rada podle těchto kritérií:
•
míra občanské iniciativy při péči o památku
•
historická hodnota památky v rámci regionu
•
naléhavost oprav
•
zajištění následné péče o památku a její možné využití
•
kvalita a odbornost připraveného projektu
Podmínky grantového programu
Žadatelé – kdo může žádat o grant
Žadateli o grant mohou být právnické nebo fyzické osoby dle specifikace (viz Informace pro žadatele
OPAM). Organizace musí být registrovány podle právních předpisů České republiky a musí svou
činnost vykonávat na území České republiky. Žádat o grant nemohou právnické osoby založené za
účelem podnikání, rozpočtové organizace např. územně samosprávné celky. Žadatel musí prokázat
iniciativu péče o památku, např. regionální nadace / nadační fondy, spolky nebo ústavy, církevní
právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové
organizace musí prokázat svojí minimálně 50% finanční spoluúčast.
Jaké projekty se mohou účastnit?
Granty NOF budou uděleny na realizaci projektu, k jehož uskutečnění by mělo dojít v období říjen
2021 - listopad 2022 včetně.
Jak je rozhodováno o udělení grantů?
Rozdělení grantových příspěvků schvaluje správní rada na základě doporučení hodnotící komise.
Důležité informace
Uzávěrka pro příjem žádostí je 12. července 2021 - rozhodující je datum podacího poštovního razítka.
Osobní podání v sídle NOF je možné nejpozději do 8. července 2021 do 18 hodin, po předchozí
telefonické domluvě.
Hodnotící komise - správní rada Nadace OF, si vyhrazuje právo nepodpořit žádost o příspěvek bez
udání důvodu. Na finanční příspěvek z prostředků NOF není právní nárok.
Výsledky budou vyhlášeny do 20. října 2021.
Podmínky a pravidla
Projekt musí být předložen v češtině a doručen spolu se všemi přílohami na uvedenou adresu do
12.července 2021 (včetně - rozhodující je datum podacího poštovního razítka). Účastník se podáním
přihlášky zavazuje poskytnout případné doplňující informace a dokumenty. Podmínkou předání grantu
je uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“ mezi Nadací OF a předkladateli
podpořených projektů, která zajistí, že udělený grant bude využit výhradně k realizaci účelu daného
projektu.
Jaké náležitosti musí projekt obsahovat?
Pokud projekt nebude obsahovat všechny povinné dokumenty uvedené v žádosti o grant, nebude
projekt k posuzování zařazen. Správní rada Nadace OF si vyhrazuje právo nepodpořit žádost o
příspěvek bez udání důvodu. Na finanční příspěvek z prostředků NOF není právní
Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky
níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.
Vyhlášení grantového řízení je veřejné. Probíhá na webu a sociálních sítích Nadace OF, dále formou
inzerce či oznámení v odborných periodikách (např. Fórum dárců či Propamátky) a a formou
Grantového diáře na portále Svět neziskovek. Vyhlášení výsledků grantového řízení zveřejňujeme na
webu Nadace OF, slavnostní vyhlášení pak probíhá zpravidla formou nadačního večera.
Jak požádat o grant
Informace k 24. ročníku grantového programu Památky a zdraví
V tomto programu mohou žádat o grant právnické osoby provozující nestátní zařízení poskytující
sociální nebo zdravotní péči v budovách s charakterem kulturních památek. Přihlášený projekt musí
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přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká. Účastníky
grantového programu nemohou být právnické osoby založené za účelem podnikání. Přihlášené
projekty musí být realizovány v období říjen 2021 - listopad 2022 včetně a to pouze v objektech, které
jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a s jejichž obnovou nebo úpravou
bude projekt přímo spojen. Došlé žádosti bude schvalovat správní rada podle těchto kritérií:
•
kvalita a odbornost připraveného projektu
•
naléhavost sociální a zdravotnické služby
•
harmonie záměru s prostředím
•
přiměřenost nákladů, partnerství ve financování
•
perspektiva realizace a pokračování projektu
•
zhodnocení památky
Podmínky grantového programu
Důležité informace
Uzávěrka pro příjem žádostí je 12. července 2021 - rozhodující je datum podacího poštovního razítka!
Osobní podání v sídle NOF je možné nejpozději do 8. července do 18 hodin, po předchozí telefonické
domluvě.
Hodnotící komise - správní rada Nadace OF, si vyhrazuje právo nepodpořit žádost o příspěvek bez
udání důvodu. Na finanční příspěvek z prostředků NOF není právní nárok.
Výsledky budou vyhlášeny do 17. listopadu 2021
Žadatelé o grant
Žadateli o grant mohou být spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nestátní
zdravotnické zařízení se zaměřením na zdravotní a sociální péči, která provozují nebo chtějí
provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Tyto organizace musí být
registrovány podle právních předpisů České republiky a musí svou činnost vykonávat na území České
republiky. Do grantového programu mohou přihlásit jeden projekt splňující uvedená kritéria.
Registrované základní články větších organizací mohou své projekty přihlásit samostatně. Žádat o
grant nemohou právnické osoby založené za účelem podnikání, rozpočtové organizace např. územně
samosprávné celky.
Projekty
Granty NOF budou uděleny na realizaci projektu, k jehož uskutečnění by mělo dojít v období říjen
2021 - listopad 2022 včetně. Mělo by se jednat o projekt, který přispěje ke zlepšení životních
podmínek či prostředí cílové skupiny spoluobčanů, a to v nemovitých objektech zapsaných v
Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt
přímo spojen.
Jak je rozhodováno o udělení grantů?
Rozdělení grantových příspěvků schvaluje správní rada na základě doporučení hodnotící komise.
Podmínky a pravidla
Projekt musí být předložen v češtině a doručen spolu se všemi přílohami na uvedenou adresu do 12.
července 2021 (včetně - rozhodující je datum podacího poštovního razítka). Účastník se podáním
přihlášky zavazuje poskytnout případné doplňující informace a dokumenty. Podmínkou předání grantu
je uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“ mezi Nadací OF a předkladateli
podpořených projektů, která zajistí, že udělený grant bude využit výhradně k realizaci účelu daného
projektu.
Jaké náležitosti musí projekt obsahovat?
Pokud projekt nebude obsahovat všechny povinné dokumenty uvedené v žádosti o grant, nebude
projekt k posuzování zařazen. Správní rada Nadace OF si vyhrazuje právo nepodpořit žádost o
příspěvek bez udání důvodu. Na finanční příspěvek z prostředků NOF není právní nárok.
Webová adresa
https://www.nadaceof.cz/
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Dotace 15: Nadace VIA - Města z jiného těsta - Rychlé granty NNO
(průběžně)
Popis dotačního titulu
Chcete aktivně reagovat na nečinnost samosprávy a plýtvání veřejnými prostředky, záměry
pustošivých novostaveb ve vašem okolí nebo ubývající zeleň, špatný vzduch a nadměrný hluk? Máme
pro vás Rychlé granty! Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru.
Hledáme projekty, které podporují aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni.
Projekty, které jsou krátkodobé a vznikají jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v
komunitách.
O Rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost
výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu.
Potenciální žadatelé
Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob.
Email
Telefon
Vladimír Mikeš
Pavla Jenková

vladimir.mikes@nadacevia.cz
pavla.jenkova@nadacevia.cz

Webová adresa
http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy
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Dotace 16: Nadace VIA – TECHSOUP NNO JS (průběžně)
Popis dotačního titulu
O PROGRAMU
Chcete při své každodenní činnosti využívat nejnovější technologie a služby a naplňovat tak ještě lépe
své poslání? TechSoup Česká republika už od roku 2010 nabízí neziskovým a církevním organizacím
a veřejným knihovnám získání softwarových i hardwarových darů za administrativní poplatek
odpovídající zlomku tržní ceny produktů.
Stačí jednoduchá registrace a během několika dnů můžete začít žádat o softwarové dary.
CO NABÍZÍME
— zprostředkování softwarových darů: Microsoft (MS Office, Upgrade OS Windows, OS Windows
— Get Genuine, serverová nebo CRM řešení,…), Zoner (Zoner Photo Studio 17), síťové prvky Cisco
— telefonickou a e-mailovou podporu při získávání licencí
— zapojení do programů Office 365 pro neziskové organizace a Google pro neziskové organizace
Technologické produkty věnují IT společnosti darem. Žádající organizace hradí pouze administrativní
poplatek za zprostředkování, který slouží k pokrytí provozních nákladů dárcovského programu a
odpovídá 5 – 15 % tržní hodnoty produktů.
Potenciální žadatelé - program je určený
Neziskovým organizacím splňujícím kritéria oprávněnosti jednotlivých dárcovských partnerů (více
ZDE), církevním organizacím a veřejným knihovnám, které jsou zapsané v rejstříku knihoven u
Ministerstva kultury.

Ivana Siglová,
Radka Bystřická

Email

Telefon

podpora@techsoup.cz

774 000 895

Webová adresa:
http://www.nadacevia.cz/techsoup/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy

Dotace 17: Nadace VIA – ŽIVÁ KOMUNITA NNO JS (průběžně)
Popis dotačního titulu
O PROGRAMU
Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své
sousedské komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v
sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti.
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Máte zajímavý nápad na změnu? Chcete rozhýbat život ve vaší ulici, čtvrti nebo obci? Chcete propojit
lidi kolem sebe a zlepšit společně život ve své komunitě? Zapojíte do svých plánů sousedy, místní
podnikatele i radnici? Právě pro vás je tu Živá komunita!
CO NABÍZÍME
• grant 20 000 až 80 000 Kč
• matching dárcovské kampaně až do výše 20 000 Kč
• podporu zkušeného mentora
• fundraisingové konzultace
• průběžné vzdělávání a prostor pro sdílení s těmi, kteří dělají podobné věci jako vy
• partnerský a individuální přístup

Potenciální žadatelé - program je určený
Do programu se mohou hlásit skupiny minimálně tří aktivních lidí a menší neziskovky založené z
velké části na dobrovolnické práci.
Chceme stát u zrodu širokého spektra aktivit v sousedských komunitách. Chceme podporovat
pozitivní změnu, umožnit vzájemné potkávání, spolupráci lidí a upevňování lidských vztahů
prostřednictvím společných zážitků. Jedná se např. o sousedské slavnosti, oživení veřejného prostoru,
komunitní zahrady, sousedská komunitní centra, obnovy tradic, opravy drobných památek, obnovy
krajiny, oživení chátrajících staveb (nikoli ale rekonstrukce), komunitní divadla atd.
Pomůžeme vám uskutečnit vaše nápady a budeme vás podporovat ve využívání místních zdrojů,
zapojování sousedů, spolupráci s místními partnery a rozvoji vzájemného dialogu.

Webová adresa:
http://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy

Dotace 18: Nadace VIA – Místo, kde žijeme NNO JS (průběžně)
Popis dotačního titulu
Program pro ty, kteří chtějí vytvořit místo k setkávání.
V případě, že uvažujete o přihlášení, kontaktujte nás!
Program nabízíme těm, kteří chtějí propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně
upravit konkrétní veřejný prostor (vnitřní nebo vnější). Chceme pomoci takovým proměnám, které
podpoří setkávání lidí ve vaší obci.
JAKÁ JE TO PODPORA?
•

komunitní mapování

•

500 000 Kč na organizační i materiálové náklady
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•

zdvojnásobení výtěžku finanční sbírky od místních dárců až do výše 50 000 Kč

•

odbornou pomoc konzultanta/tky při přípravě projektu, plánování s veřejností

•

tři semináře ve třech podpořených obcích s prvkem site-visit

•

ViaCestovku neboli výlet lidí z vaší obce/města za inspirací do dalších měst

•

podporu projektových manažerek nadace po skončení projektu

KOMU JE PROGRAM URČENÝ?
Neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím, účelovým zařízením církví, církevním
organizacím a obcím do 2000 obyvatel. Větší obce se programu účastnit mohou, ale obec může
figurovat pouze jako partner projektu a příjemcem musí být jiný typ organizace.
CO SE MÁ DÍKY PODPOŘE STÁT?
•
společná proměna konkrétního veřejného prostoru (vnějšího nebo vnitřního), do které se
zapojí co největší počet místních obyvatel. )
•
vytvoření neutrální půdy pro setkávání nejširšího spektra obyvatel vaší obce včetně spolků a
skupin, které v místě působí.
•
celé plánování a proměna prostor má proběhnout participativním přístupem, tj. aby všichni,
kdo chtějí, měli vliv na výsledek a posílili tím pocit „vlastnictví“ této proměny.
•
zlepšení komunikace a spolupráce místních lidí, neziskovek, firem a institucí ve vaší obci a
okolí.
•
daru.

umožnění místním lidem a firmám, aby se aktivně zapojili se do projektu formou finančního

KOMU ÚČAST V PROGRAMU NEDOPORUČUJEME?
•
těm, kteří mají předem jasno, jak má upravené prostranství nebo prostor vypadat (program je
určen těm, kteří se teprve chystají podobu místa s veřejností plánovat)
•
těm, kteří nedokáží sestavit alespoň pětičlenný silně motivovaný tým (chceme, aby vás
program posílil, nikoli vyčerpal)
•
těm, kteří se nemohou zavázat k účasti na akcích, které jsou součástí podpory (viz
harmonogram ročníku v sekci pro uchazeče)
CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?
•

zavolejte na uvedené kontakty a promluvte si s námi o vašem záměru telefonicky

Webová adresa:
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy
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Dotace EU – Programové období 2021-2027
Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika v nich na
národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou
nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR je v současné době
definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností.
Web: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020

Jednotlivé operační programy
Národní operační programy
1. OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a
obchodu;
2. OP Jan Amos Komenský, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
3. OP Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
7. OP Fond spravedlivé transformace, řízený Ministerstvem životního prostředí;
8. OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. OP Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství

Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území České republiky
Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České republiky
Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central
Europe, koordinovaný na území České republiky
Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Program nadnárodní spolupráce
Interreg DANUBE, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
23
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3. Program meziregionální spolupráce INTERREG
EUROPE, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program meziregionální spolupráce ESPON,
koordinovaný na území České republiky
Ministerstvem pro místní rozvoj;
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT,
koordinovaný na území České republiky
Ministerstvem pro místní rozvoj;
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Dotace 19: EU - Dotace z evropských a státních fondů JS (průběžně)
Aktuálně otevřené výzvy zde:
http://www.enovation.cz/prehled-dotaci



Otevřenýdo 31. 1. 2023
Aplikace (OPTAK)
Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 125 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro



podniky všech velikostí.
Otevřenýdo 30. 11. 2023
Úspory energie (OPTAK)
Dotace na snížení výdajů za energii. Až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná



opatření pro podniky všech velikostí.
Otevřenýdo 15. 3. 2023
Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+ (Mod. Fond)



Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp, i výkon nad 1 MWp.
Otevřenýdo 1. 2. 2024
Obnovitelné zdroje energie (OPTAK)
Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Program Obnovitelné zdroje energie disponuje



na takové aktivity celkovým rozpočtem 1,5 mld. korun.
Otevřenýdo 31. 12. 2023
Inovační vouchery
Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech



s výzkumnými organizacemi.
Otevřenýdo 16. 1. 2023
Špičkový výzkum



Získejte až 500 milionů korun na excelentní výzkumné záměry.
Připravuje sezačátek v 1/2023
Bezpečnostní výzkum ČR
Získejte dotaci až 40 mil. Kč pro projekty experimentálního vývoje s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů



s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků z experimentálního vývoje.
Připravuje sezačátek v 1/2023
Rozvoj onkologické a hematonkologické péče
Pro onkologickou a hematoonkoligickou péči je připraveno téměř 3,5 miliardy Kč. Využijte 100% podporu



pro vaše zdravotnické zařízení.
Připravuje sezačátek v 4/2023
Program TREND – Technologičtí lídři (TAČR)
Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo



na náklady na stroje i služby.
Otevřenýdo 31. 3. 2023
25
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Czech Rise Up


Získejte dotaci 500 mil. Kč na poradenské služby v oblasti digitalizace podniků.
Otevřenýdo 5. 5. 2023
Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (NPO)



Dotace podpoří rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií.
Otevřený
Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT (Mod. Fond)



Dotace podpoří změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.
Otevřenýdo 31. 12. 2023
Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu



Dotace na revitalizaci budov organizačních složek státu. Získejte dotaci až 100 %
Připravuje sezačátek v 4/2023
The Country for the Future
Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu



Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.
Otevřenýdo 11. 1. 2023
Program TREND – Nováčci (TAČR)
Dotace na nastartování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy



zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.
Otevřenýdo 30. 9. 2025
Střední školy



Získejte dotaci až 100 % pro vaši střední školu.
Otevřenýdo 31. 5. 2023
Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách



Získejte pro svou obec dotaci až 90 % na fotovoltaické systémy
Připravuje sezačátek v 6/2023
Inovace (OPTAK)
Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 40 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů



i software.
Připravuje sezačátek v 6/2023
Potenciál (OPTAK)
Dotace na nové firemní testovací centra, zkušebny či laboratoře. Až 100 mil. Kč na nové technologie



a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.
Připravuje sezačátek v 4/2023
Služby infrastruktury
Dotace na poskytování odborných služeb malým a středním podnikům v oblasti výzkumu a vývoje



či na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury sloužící k provozu centra.
Připravuje sezačátek v 4/2023
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Proof of Concept (OPTAK)
Dotace na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Až 10 mil. Kč na mzdy pracovníků pro malé


a střední podniky.
Připravuje sezačátek v 4/2023
Marketing (OPTAK)
Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 4 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední



podniky.
Připravuje sezačátek v 4/2023
Program Doprava 2030 (TAČR)
Získejte až 50 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů



dopravy.
Připravuje sezačátek v 9/2023
Program THÉTA (TAČR)



Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 60% dotaci z programu THÉTA.
Připravuje sezačátek v 8/2023
Úspora vody v podnicích (OPTAK)
Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku. S dotací pořídíte např. nové, úspornější



výrobní technologie i stavební práce za polovinu ceny.
Připravuje sezačátek v 3/2023
Virtuální podnik
Dotace 500 tisíc Kč až 15 milionů Kč na pořízení špičkového IT vybavení pro podniky, zlepšení jejich



digitalizace a automatizace.
Otevřenýdo 31. 8. 2023
Vozidla pro veřejnou dopravu



Získejte dotaci až 85 % na pořízení vozidel pro veřejnou dopravu.
Otevřenýdo 31. 5. 2023
Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Získejte pro svou obec dotaci až 50 % na rekonstrukci technologií přispívající ke snížení energetické



náročnosti veřejné infrastruktury.
Otevřenýdo 27. 9. 2023
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu



Získejte dotaci až 85 % na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci cyklistické infrastruktury
Otevřenýdo 6. 10. 2023
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu



Získejte dotaci až 85 % na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikace pro pěší.
Otevřený
Operační program Spravedlivá transformace (JTF)
Fond pro spravedlivou transformaci finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném



průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.
Otevřenýdo 31. 12. 2023
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POVEZ


Čerpejte až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.
Otevřenýdo 28. 2. 2023
Kybernetická bezpečnost (IROP)
Dotace pro veřejný sektor na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně



její infrastruktury.
Otevřený
Odpočty na výzkum a vývoj



Využijte zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.
Otevřenýdo 30. 6. 2023
Rekonstrukce veřejného osvětlení (NPO)
Získejte dotaci na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické



energie.
Otevřený
Investiční pobídky
Pokud plánujete zásadní investice do výroby, technologií a inovací, využijte možnosti získat slevu na dani



z příjmů.
Otevřenýdo 15. 12. 2023
Elektromobilita pro veřejný sektor (NPO)
Z programu budou moci veřejné subjekty získat až 1 mil. Kč na pořízení vozidel s elektrickým či vodíkovým



pohonem a dobíjecích stanic.
Otevřenýdo 31. 8. 2023
eGOVERNMENT



Dotace pro veřejný sektor související s využíváním přínosů digitalizace. Získejte dotaci až 85 %
Připravuje sezačátek v 4/2023
Vysokorychlostní internet (OPTAK)
Dotace pro poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč
na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové



generace (NGA).
Připravuje sezačátek v 8/2023
Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
Až 40% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím
odpadů a druhotných surovin ve výrobě.
Webová adresa: http://www.enovation.cz/prehled-dotaci

28

Zpracovávají zaměstnanci Mikroregionu Nepomucko a města Nepomuk – verze 12/2022

Dotace 20: OP EU Z PO 2021 - 2027: OPTAK Operační program Technologie
a aplikace pro konkurenceschopnost JS (průběžně)
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost rozdělí v letech 2021–2027 mezi české
podniky téměř 80 mld. Kč.

Chystané dotační programy

Inovace: Dotace na zavedení inovací do výroby
Dotace na: nákup strojů, HW&SW a jiné



Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik, Small mid-caps
Výše dotace: 1 - 40 mil. Kč
 Program je otevřený

Aplikace: Dotace na mzdy VaV pracovníků
Dotace na: mzdy, materiál, režijní náklady



Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik
Výše dotace: 2 - 125 mil. Kč
 Program je otevřený

Potenciál: Dotace na nová VaV centra
Dotace na: pořízení výzkumného vybavení




Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik
Výše dotace: 2 - 100 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: 01/2023
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Nemovitosti: Dotace na rekonstrukce zastaralých objektů a brownfields
Dotace na: rekonstrukce zastaralých objektů a brownfields



Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik
Termín vyhlášení výzvy: 01/2023

Marketing: Prezentujte svou firmu v zahraničí
Dotace na: účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí




Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik
Výše dotace: 200 tis. - 4 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: 01/2023

Vysokorychlostní internet: Dotace na vysokorychlostní internet
Dotace na: výstavba pasivní části přístupové sítě NGA, aktivní prvky sítě NGA, zakoupení již
existující sítě, stavební a inženýrské práce



Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik
Výše dotace: 0,5 - 200 mil. Kč

Úspory energie: Dotace na úspory energie ve firmách
Dotace na: realizaci úsporných opatření


Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik
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Výše dotace: 500 tis. - 200 mil. Kč
 Program je otevřený

Technologie 4.0: Dotace na zavedení průmyslu 4.0
Dotace na: nákup strojů, technologických zařízení a vybavení



Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik
Výše dotace: 1 - 40 mil. Kč.

ICT a sdílené služby: Digitální podnik
Dotace na: pořízení hardware a software



Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik
Výše dotace: 1 - 10 mil. Kč

Nízkouhlíkové technologie: Dotace na čistou mobilitu
Dotace na: využívání nízkouhlíkových technologií


Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik

Obnovitelné zdroje energie - Větrné elektrárny
Dotace na: výstavbu větrných elektráren


Určeno pro: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik
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Výše dotace: 330 mil.
 Program je otevřený

Smart grids
Dotace na: rozvod sítě



Určeno pro: Velký podnik
Výše dotace: 10 - 500 mil. Kč
 Termín vyhlášení výzvy: Program se připravuje
Webová adresa
https://www.dotaceoptak.cz/?utm_source=oppik&utm_medium=banner&utm_campaign=novy_web_optak
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Dotace 21: NPŽP Ministerstvo Životního prostředí – Národní program –
Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny JS (Do 30. 6. 2023 nebo do vyčerpání
alokace)
Popis dotačního titulu
Cílem výzvy č. 14/2016 NPŽP je podpora zpracování územních studií krajiny, které budou sloužit
jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s
využitím koordinační úlohy územního plánování.
Předmětem podpory je kofinancování projektů podpořených v rámci 9. výzvy k předkládání žádostí o
podporu z IROP. Oprávněným žadatelem o podporu jsou obce s rozšířenou působností.
Vzhledem k tomu, že řídící orgán IROP posunul datum ukončení realizace projektů z 9. výzvy IROP z
31. 12. 2019 na 30. 6. 2023, byl prodloužen příjem žádostí v rámci výzvy č. 14/2016 NPŽP do 31. 12.
2023 a adekvátně tomu i termín pro ukončení realizace projektů do 31. 12. 2024.
Webová adresa:
https://www.mzp.cz/cz/uzemni_studie_krajiny_vyzva_prosinec

Dotace 22: NPŽP Ministerstvo Životního prostředí – Národní program –
Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - individuální projekty JS (2.8.2021 30.12.2023)
Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory
individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného
prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace navazuje na úspěšnou
výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů dvakrát navyšována z původních
100 mil. na konečných 300 mil. korun.
Na co můžete dotaci získat
Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně
přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke
komunitnímu setkávání. Dotaci mohou žadatelé čerpat na:





pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5
000 Kč/ks)
zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
zpracování odborného posudku
zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity

Příjemce podpory je povinen registrovat provedenou výsadbu do mapy výsadeb na
portálu www.sazimebudoucnost.cz.
Kdo může žádat


subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a
hnutí
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Výše příspěvku



výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč
maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Termíny



zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2021, 10:00
ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2023, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.
Alokovaná částka
200 mil. Kč
Kontakty
Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat:



call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00)
nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
kontaktní osoby pro výzvu
o Ing. Martin Novosád, tel.: 267 994 673, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz
o Mgr. Kateřina Benediktová, tel.: 267 994 127, email: katerina.benediktova@sfzp.cz
o Ing. Michal Slezák, tel.: +267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení



Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - individuální projekty (stáhnout)
Příloha č. 1 - Výpočet maximální možné podpory (stáhnout)

Webová adresa
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94
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Dotace 23: NPŽP Ministerstvo Životního prostředí – Národní program –
Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů - grantové schéma JS (2.8.2021 - 30.12.2023)
Výzva je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným nestátním
neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit co největší počet výsadeb
stromů v terénu, paralelně s realizací projektů podpořených v rámci výzvy č. 4/2021, urychlení
administrace a znásobení zdrojů financování prostřednictvím zapojení soukromých prostředků.
Na co můžete dotaci získat
Předmětem podpory je:




zprostředkování zajištění výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na
veřejně přístupných prostranstvích
multiplikace zdrojů na tuto činnost
realizace souvisejících osvětových akcí a podpora zájmu veřejnosti o výsadbu a zlepšení péče
o vysazenou zeleň

Kdo může žádat



nestátní neziskové organizace s prokazatelnou zkušeností s poskytováním podpory na
výsadbu stromů
místní akční skupiny (MAS)

Grantové schéma a výše příspěvku







nositelé/příjemci dotace mohou peníze rozdělit formou grantů dalším, koncovým
příjemcům
subjekty musí k získaným prostředkům přidat prostředky ve stejné výši (poměr 1:1) a
zajistit vysázení stromů ve dvojnásobném rozsahu
výše podpory pro příjemce grantového schématu: 300 tis. – 5 mil. Kč (možnost opakování
žádosti)
maximální výše podpory pro koncového příjemce: 150 000 Kč
maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů, zálohově
administrace v AIS SFŽP ČR ve vztahu Fond – nositel grantového schématu

Termíny




zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2021, 10:00
ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2023, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace
ukončení realizace podpořeného projektu: do 31. 12. 2024

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.
Alokovaná částka
150 mil. Kč
Kontakty
Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat:



call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00)
nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
kontaktní osoby pro výzvu
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o
o

Ing. Martin Novosád, tel.: 267 994 673, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, tel.: +267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení



Výzva 5/2021: Výsadba stromů - grantové schéma (stáhnout)
Příloha č. 1 – Prohlášení nositele GS k naplnění podmínek bodů 10a – 10q výzvy (stáhnout)

Webová adresa
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=95

Dotace 24: NPŽP Ministerstvo Životního prostředí – Národní program –
Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody JS (1.11.2021 - 31.12.2023)
Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se
kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo
životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1
miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Na co můžete dotaci získat




Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro
zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících
přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče,
apod.).
Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající
vodovod pro veřejnou potřebu.

Kdo může žádat





Obce
Dobrovolné svazky obcí
obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými
veřejnoprávními subjekty;
zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo
jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše příspěvku



Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis.
Kč.
Maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.
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Termíny




Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 (10:00)
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026

Webová adresa:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99

Dotace 25: NPŽP Ministerstvo Životního prostředí – Národní program –
Výzva č. 14/2021: Emise ze stacionárních zdrojů JS (15.1.2022 - 15.1.2023)
Ke snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších
provozů přispěje nová dotační výzva s alokací 30 milionů korun. Cílem podpory je omezit negativní
dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem.
Na co můžete dotaci získat
1. Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu,
kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry)
2. Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí
pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s
následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr,
biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení),
podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu
Kdo může žádat









Obchodní společnosti a družstva
Fyzické osoby podnikající
Obce
Kraje
Dobrovolné svazky obcí
Státní podniky
Veřejné výzkumné instituce
Výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

Výše příspěvku
100 tis. – 10 mil. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt je 60 % z celkových způsobilých výdajů.
Termíny



Zahájení příjmu žádostí: 15. 1. 2022, 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 15. 1. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace.
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Ukončení realizace podpořených projektů: 31. 12. 2025

Jak podat žádost
Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z
internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem
Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.
Veškeré podrobnosti a podmínky naleznete níže v textu výzvy.
Kontaktní osoby pro tuto Výzvu



Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
Ing. Martin Novosád, tel.: +420 267 994 673, email: martin.novosad@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení







Text výzvy 14/2021 (stáhnout)
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení žadatele v režimu de minimis (stáhnout)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení žadatele v režimu regionální investiční podpory (stáhnout)
Příloha č. 3 - Prohlášení příjemce k inkasnímu příkazu (stáhnout)
Příloha č. 4 – Prohlášení pro malé a střední podniky (stáhnout)
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o skutečných majitelích (stáhnout)

Web: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=104

Dotace 26: NPŽP Ministerstvo Životního prostředí – Národní program –
Výzva č. 15/2021: Ekologická likvidace autovraků JS (2.1.2023 - 31.3.2024)
Ministerstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o
podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby,
které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k
provozování autovrakoviště.
Žádosti o podporu pro komodity odevzdané v roce 2022 je možno podat od 2. ledna do 31.
března 2023.
Žádosti o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2023 je možno podat od 2. ledna
2024 do 31. března 2024.
Na co můžete dotaci získat
Dotace je určena na kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto
autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly
odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2022 a 2023.
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Kdo může žádat
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
(autovraky)
Výše příspěvku
Je závislá na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou
evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v
kilogramech.
A.

B.

C.

Množství
odpadů
Výše podpory za množství odpadů
(komodit)
(komodit)
stanovené na
dle sloupce B
jeden
autovrak

Odpad (komodita) odevzdaný k
Typ využití
využití

Pneumatiky

Materiálové

20 kg

200 Kč

Sklo (lepené, zadní a boční)

Materiálové

25 kg

150 Kč

Plasty

Materiálové,
35kg*
energetické

250 Kč

Textilie

Materiálové,
20 kg
energetické

150 Kč

* Z každých odevzdaných 35 kg plastů je nutné odevzdat alespoň 15 kg k materiálovému využití. V
případě, že nebude tato podmínka splněna, bude podpora úměrně snížena dle počtu zpracovaných
autovraků, které splňují výše uvedené podmínky.
Alokace prostředků pro výzvu
Celkem je alokováno 80 mil. Kč.



Pro komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2022, je alokováno 40 mil. Kč.
Pro komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2023 do
31. 12. 2023, je alokováno 40 mil. Kč.

Termíny



Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2022 je možno podat od 2. ledna
2023 do 31. března 2023.
Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2023 je možno podat od 2. ledna
2024 do 31. března 2024.
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Povinná publicita projektu
Příjemci podpory jsou povinni informovat o realizaci projektu prostřednictvím webových stránek
žadatele. V případě, že žadatel webovými stránkami nedisponuje, je povinen informovat veřejnost
formou plakátu o velikosti A3, který bude umístěn na vhodném, veřejně dostupném místě. Podklady
pro výrobu plakátu budou žadateli na jeho žádost zpracovány Samostatným oddělením komunikace
SFŽP ČR, e-mail: eva.stanglova@sfzp.cz.
Kontaktní osoby pro tuto Výzvu
 Bc. Lucie Březinová, projektová manažerka, Odbor realizace Národních programů, tel: 267
994 619, 704 846 827, e-mail: lucie.brezinova@sfzp.cz
 Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III, Odbor realizace Národních programů, tel.: 267
994 673, 731 499 044, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz
Dokumenty ke stažení







Text výzvy 15/2021 (stáhnout)
Příloha č. 1 - Protokol o předání odpadu k materiálovému využití (stáhnout)
Příloha č. 2 - Soupis předložených dokladů prokazujících předání odpadu k materiálovému
nebo energetickému využití (stáhnout)
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis (stáhnout)
Příloha č. 4 - Seznam závažných protiprávních jednání na úseku ochrany životního
prostředí (stáhnout)
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby (stáhnout)

Web: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=105

Dotace 27: NPŽP Ministerstvo Životního prostředí – Národní program –
Výzva č. 1/2022: Zelená stuha JS (3.10.2022 - 1.4.2025)
Výzva je určena pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a „Zelená stuha ČR". Cílem výzvy je
podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.
Na co můžete dotaci získat
1. Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně.
2. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné,
obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení
a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání
dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení.
3. Revitalizace vodních toků a vodních ploch.
4. Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích
a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím.
5. Projekty environmentálního vzdělávání a výchovy.
Kdo může žádat
Dotační výzva je určena pouze pro:



obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku),
obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže).
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Výše příspěvku Obec oceněná titulem Zelená stuha – až 500 tisíc Kč


Obec oceněná titulem Zelená stuha ČR – až 800 tisíc Kč + dalších 200 tisíc Kč na aktivity
spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny podání žádostí




10. 2022 do 3. 4. 2023 pro oceněné z roku 2022;
10. 2023 do 1. 4. 2024 pro oceněné z roku 2023;
1. 10. 2024 do 1. 4. 2025 pro oceněné z roku 2024.

Podmínky pro získání dotace




Příjemce podpory musí být vlastník nebo nájemce pozemku, kterého se projekt týká.
Dodržení doby udržitelnosti – 5 let, případně 3 roky.
Vzdělávacích projekty mají vést k zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do
environmentálních aktivit, případně k péči o zeleň, přírodní prvky a celkový obraz obce.

Jak podat žádost
Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají v termínech dle čl. 6 této výzvy, a
to elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR, který je dostupný z internetových
stránek: www.narodniprogramzp.cz. Žádost musí být zpracována v českém jazyce v předepsaném
formátu, předpokládaný rozpočet musí být uveden v českých korunách. Podrobné podmínky v textu
výzvy.
Web: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=106
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Dotace 28: NPŽP Ministerstvo Životního prostředí – Národní program –
Výzva č. 3/2022: Ekomobilita JS (6.6.2022 - 15.12.2023)
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace
na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně
dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.
Na co můžete dotaci získat
Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových
organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření,
či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou:



elektromobily,
automobily s vodíkovým pohonem.

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení
elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).
Kdo může žádat















Obce
Kraje
Dobrovolné svazky obcí
Státní či národní podniky
Správa železnic, státní organizace
Státní příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
Veřejnoprávní instituce
Městské části hl. města Prahy
Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob
Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané
ústavy, spolky)
Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.
Termíny
Zahájení příjmu žádostí: 6. 6. 2022 od 12 hod
Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2023 do 14 hod
Ukončení realizace podpořených projektů: 30. 6. 2025
Výše příspěvku
o

Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné
dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 % a to včetně projektů
podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis.

o
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Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici
Typ vozidla/dobíjecích stanic
Elektromobil

Automobil s vodíkovým pohonem

M1 (osobní)

300 tis. Kč

500 tis. Kč

N1 (nákladní do 3,5t včetně)

500 tis. Kč

není podporováno

L7E (malá užitková)

200 tis. Kč

není podporováno

L6E

100 tis. Kč

není podporováno

L1E, L2E (motorky do 45 km/h)

30 tis. Kč

není podporováno

L3E, L4E, L5E (motorky nad 45
km/h)

50 tis. Kč

není podporováno

M2, M3 do 7,5t včetně (minibus)

1 mil. Kč

není podporováno

N2 do 12t včetně (nákladní střední) 1 mil. Kč

není podporováno

SS (pracovní stroj samojízdný)

700 tis. Kč

není podporováno

Dobíjecí stanice

30 tis. Kč

není podporováno

Podmínky pro získání dotace




Zakoupená nebo provozovaná vozidla všech typů nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný
chrom a kadmium.
Žadatel/Příjemce podpory zajistí udržitelnost projektu po dobu 3 let od jeho ukončení.
Podrobné podmínky najdete v textu výzvy.
Jak podat žádost
Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP
ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.
Web: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108

Dotace 29: NPŽP Ministerstvo Životního prostředí – Národní program –
Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady JS (3.10.2022 - 30.11.2022)
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Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a
žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno
bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora
je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním
prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému
ČR.
Na co můžete dotaci získat
1. Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.
3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších
odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.


Bližší informace a podmínky v textu výzvy.

Kdo může žádat










Obce
Mateřské školy
Lesní mateřské školy (včetně lesních klubů)
Dětské skupiny
Základní školy
Lesní základní školy
Střední školy
Vyšší odborné školy
Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem např. dům dětí a mládeže.

Výše příspěvku
Minimální výše příspěvku na jeden projekt je 100 tisíc korun.
Maximální výše příspěvku na jeden projekt činí 500 tisíc korun.
Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Termíny
Zahájení příjmu žádostí: 3. 10. 2022, od 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.
Web: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=109
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Dotace 30: EU OPŽP – Operační program Životní prostředí – 26 aktuálních
výzev - Z toho 6 nových či aktualizovaných – JS (průběžně)
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
E-mail: dotazy@sfzp.cz

VÝZVA č. 2 Čistírny odpadních vod a kanalizace (15. 8. 2022 - 28. 2. 2023)
Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř.
decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení
nových obyvatel na kanalizaci.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
15. 8. 2022 - 28. 2. 2023
Alokace
4 000 000 000 Kč
Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
Obce do 2000 obyvatel mohou navíc pro dofinancování svých vodohospodářských projektů
využít možnosti čerpání doplňkové půjčky, příp. dotace z Národního programu Životní
prostředí. Půjčku nebo dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů. Příjem
žádostí běží až do 31. května 2023.
Příjemci podpory
Obce
Dobrovolné svazky obcí
Městské části hl. města Prahy
Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem do 31. května
2023.
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Kontakt pro tuto výzvu
E-mail
dotazy@sfzp.cz
https://opzp.cz/dotace/2-vyzva/

VÝZVA č. 3 - Vodovodní přivaděče, vodovodní řady (15. 8. 2022 - 28. 2. 2023)
Výzva je určena pro projekty výstavby nebo dostavby vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje
zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporovanou aktivitou je výstavba
vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
15. 8. 2022 - 28. 2. 2023
Alokace
900 000 000 Kč
Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů
Obce do 2000 obyvatel mohou navíc pro dofinancování svých vodohospodářských
projektů využít možnosti čerpání doplňkové půjčky, příp. dotace z Národního programu Životní
prostředí. Půjčku nebo dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů. Příjem
žádostí běží až do 31. května 2023.
Příjemci podpory






Obce
Dobrovolné svazky obcí
Městské části hl. města Prahy
Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

https://opzp.cz/dotace/3-vyzva/
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VÝZVA č. 4 - Udržitelné nakládání s odpady (7. 9. 2022 - 31. 12. 2023)
Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů
v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený
sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky
rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové
kartony).
Stav výzvy
Vyhlášená
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
Alokace
500 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů
Opatření 1.5.7 – Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z
čistíren odpadních vod
Opatření 1.5.8 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
Alokace na projekty opatření 1.5.5 je 150 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.7 je 150 mil.
Kč a alokace na projekty opatření 1.5.8 je 150 mil. Kč. Projekty opatření 1.5.5 je možné
kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 (přičemž alokace na tato opatření je 50 mil.
Kč).
Součástí projektů opatření 1.5.5 tedy může být i infrastruktura na předcházení vzniku
odpadů (domácí kompostéry, re-use centra, pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů), a
to ovšem s tím, že se musí jednat o minoritní část projektu (méně než 50% způsobilých nákladů
projektu).
Příjemci podpory
Obce
Dobrovolné svazky obcí
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Městské části hl. města Prahy
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
https://opzp.cz/dotace/4-vyzva/

VÝZVA č. 5. - Projektové schéma pro SC 1.3 (31. 8. 2022 - 10. 1. 2023)
Výzva je zaměřena na realizace tzv. projektového schématu OPŽP zjednodušenými metodami
vykazování, a to u projektů s celkovými výdaji do 200 000 EUR.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
31. 8. 2022 - 10. 1. 2023
Alokace
2 330 000 000 Kč
Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a
odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Opatření 1.3.1 – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
Opatření 1.3.2 – Zpracování studií a plánů
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
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Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Obchodní společnosti a družstva
Městské části hl. města Prahy
Fyzické osoby nepodnikající
Fyzické osoby podnikající
https://opzp.cz/dotace/5-vyzva/

VÝZVA č. 7 - Projektové schéma pro SC 1.6 (31. 8. 2022 - 10. 1. 2023)
Výzva je zaměřena na realizace tzv. projektového schématu OPŽP zjednodušenými metodami
vykazování, a to u projektů s celkovými výdaji do 200 000 EUR.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
31. 8. 2022 - 10. 1. 2023
Alokace
1 197 500 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené
infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Opatření 1.6.1 – Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a
krajiny
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
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Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Obchodní společnosti a družstva
Městské části hl. města Prahy
Fyzické osoby nepodnikající
Fyzické osoby podnikající
https://opzp.cz/dotace/7-vyzva/

VÝZVA č. 8. výzva - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (24. 8. 2022 - 31. 5.
2023)
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech
zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj,
Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
Alokace
500 000 000 Kč
Popis
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Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
Opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
https://opzp.cz/dotace/8-vyzva/

VÝZVA č. 9 - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (1. 11. 2015 – 31. 12. 2023)
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech
zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Ústecký kraj, Karlovarský kraj,
Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký
kraj a Zlínský kraj.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
51

Zpracovávají zaměstnanci Mikroregionu Nepomucko a města Nepomuk – verze 12/2022

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
Alokace
500 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
Opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
https://opzp.cz/dotace/9-vyzva/

VÝZVA č. 10 - Veřejné budovy v pasivním standardu (24. 8. 2022 - 31. 5. 2023)
Základním cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s
principy New European Bauhaus.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
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Průběžná
Podání žádosti
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
Alokace
1 450 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
Opatření 1.1.5 – Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro
pasivní nebo plusové budovy
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
https://opzp.cz/dotace/10-vyzva/
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VÝZVA č. 11 - Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách (24. 8. 2022 - 31. 5.
2023)
Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v
konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
Alokace
825 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU)
2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
Opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
Opatření 1.2.2 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek
systémové energie ve veřejném sektoru
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
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Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/

VÝZVA č. 12 - Stacionární zdroje znečišťování ovzduší (17. 8. 2022 - 31. 7. 2023)
Výzva se týká projektů náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
za účelem snížení emisí z těchto zdrojů. Podpora je určena i na snížení emisí amoniaku z chovu
hospodářských zvířat a omezování prašnosti z plošných zdrojů. Podpořena bude realizace
dodatečných technologií a změnu technologických postupů.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
Alokace
2 360 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené
infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Opatření 1.6.4 – Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně
realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
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Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Obchodní společnosti a družstva
Městské části hl. města Prahy
Fyzické osoby podnikající
https://opzp.cz/dotace/12-vyzva/

VÝZVA č. 13 - Systémy pro posuzování znečištění ovzduší (17. 8. 2022 - 31. 7. 2023)
Výzva podporuje výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a
posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci
a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
Alokace
150 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené
infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
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Opatření 1.6.5 – Pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně
znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Obchodní společnosti a družstva
Městské části hl. města Prahy
https://opzp.cz/dotace/13-vyzva/

VÝZVA č. 14 - Třídění a dotřiďování odpadů (7. 9. 2022 - 30. 12. 2022)
Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů a nebo
se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.
Stav výzvy
Vyhlášená
Druh výzvy
Kolová
Podání žádosti
7. 9. 2022 - 30. 12. 2022
Alokace
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500 000 000 Kčjí sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.
Popis
Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
Opatření 1.5.6 – Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci
ostatních odpadů
Opatření 1.5.9 – Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů
Opatření 1.5.11 – Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými
odpady
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Obchodní společnosti a družstva
Městské části hl. města Prahy
Zájmová sdružení právnických osob
https://opzp.cz/dotace/14-vyzva/
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VÝZVA č. 15 - Sanace lokalit s ekologickou zátěží (7. 9. 2022 - 18. 1. 2023) (prodlouženo)
Výzva podporuje projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního
prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního
vzduchu.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Kolová
Podání žádosti
7. 9. 2022 - 18. 1. 2023 (prodlouženo)
Alokace
1 200 000 000 Kč
Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené
infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Opatření 1.6.8 – Odstranění rizik kontaminace ohrožujících lidské zdraví, vodní zdroje nebo
ekosystémy a rekultivace starých skládek
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
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Obchodní společnosti a družstva
Městské části hl. města Prahy
Společenství vlastníků jednotek
Zájmová sdružení právnických osob
Fyzické osoby nepodnikající
Fyzické osoby podnikající
https://opzp.cz/dotace/15-vyzva/

VÝZVA č. 16 - Rekultivace starých skládek (7. 9. 2022 - 18. 11. 2023) (prodlouženo)
Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností
legislativy o odpadech.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
7. 9. 2022 - 18. 11. 2023
Alokace
300 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené
infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Opatření 1.6.8 – Odstranění rizik kontaminace ohrožujících lidské zdraví, vodní zdroje nebo
ekosystémy a rekultivace starých skládek
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
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Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Obchodní společnosti a družstva
Městské části hl. města Prahy
Společenství vlastníků jednotek
Zájmová sdružení právnických osob
Fyzické osoby nepodnikající
Fyzické osoby podnikající
https://opzp.cz/dotace/16-vyzva/

VÝZVA č. 18 - Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu (7. 9. 2022 - 31.
1. 2023)
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center.
Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž
dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci
adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla
své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Kolová
Podání žádosti
7. 9. 2022 - 31. 1. 2023
Alokace
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300 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a
odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Opatření 1.3.9 – Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center
Ekocentra mohou navíc pro dofinancování svých modernizačních projektů využít možnosti
čerpání doplňkové půjčky, příp. dotace z Národního programu Životní prostředí. Půjčku nebo
dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí běží až do 31. května
2023.
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Městské části hl. města Prahy
https://opzp.cz/dotace/18-vyzva/

VÝZVA č. 19. výzva - Srážkové vody a opatření proti povodním (14. 9. 2022 - 31. 10. 2023)
Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na
podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které
přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
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Průběžná
Podání žádosti
14. 9. 2022 - 31. 10. 2023
Alokace
2 500 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a
odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Opatření 1.3.3 – Realizace protipovodňových opatření
Opatření 1.3.4 – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci
srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Městské části hl. města Prahy
Fyzické osoby nepodnikající
Fyzické osoby podnikající
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
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https://opzp.cz/dotace/19-vyzva/

VÝZVA č. 20 - Prevence a řízení antropogenních rizik (9. 11. 2022 - 15. 11. 2023)
Výzva je určena projektům, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění
kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při předcházení vzniku rizik
souvisejících s lidskou, zemědělskou či průmyslovou činností.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
9. 11. 2022 - 15. 11. 2023
Alokace
100 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a
odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Opatření 1.3.10 – Prevence a řízení antropogenních rizik
Příjemci podpory
Organizační složky státu
Veřejnoprávní instituce
Veřejné výzkumné instituce
Orgány státní správy a samosprávy s působností v oblasti ŽP
https://opzp.cz/dotace/20-vyzva/

VÝZVA č. 22 - Preventivní opatření proti povodním a suchu (16. 11. 2022 - 28. 4. 2023)
Výzva je určena projektům budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby
a také projektům orientovaným na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území.
Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a
odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Opatření 1.3.5 – Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu
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Příjemci podpory
Státní podniky
Organizační složky státu
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
16. 11. 2022 - 28. 4. 2023
Alokace
150 000 000 Kč
https://opzp.cz/dotace/22-vyzva/

VÝZVA č. 23 - Obnova svahových nestabilit (16. 11. 2022 - 31. 5. 2023)
Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových
nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
16. 11. 2022 - 31. 5. 2023
Alokace
100 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a
odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
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Opatření 1.3.8 – Obnova stability svahů narušených v důsledku přírodních jevů
Příjemci podpory
Obce
Dobrovolné svazky obcí
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Městské části hl. města Prahy
Fyzické osoby nepodnikající
Fyzické osoby podnikající
Resortní organizace MŽP
https://opzp.cz/dotace/23-vyzva/

VÝZVA č. 24 - Prevence vzniku odpadů (1. 11. 2015 – 31. 12. 2023)
Výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se
zaměřuje na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a podporuje i vznik tzv. REUSE center.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
21. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Alokace
500 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
Opatření 1.5.1 – Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
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Opatření 1.5.2 – RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a
prodlužování životnosti výrobků
Opatření 1.5.4 – Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových
obalů
Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů
Příjemci podpory
Kraje
Obce
Státní podniky
Organizační složky státu
Dobrovolné svazky obcí
Veřejnoprávní instituce
Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy, školy a školská zařízení
Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
Církve a náboženské společnosti
Obchodní společnosti a družstva
Městské části hl. města Prahy
Společenství vlastníků jednotek
Zájmová sdružení právnických osob
Fyzické osoby podnikající
https://opzp.cz/dotace/24-vyzva/

VÝZVA č. 25 - Projektové schéma pro SC 1.4 (1. 11. 2015 – 31. 12. 2023)
Projektové schéma na administraci projektů spadajících pod opatření 1.4.1 (podpora domovních
ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a intenzifikace vodních zdrojů
včetně souvisejících objektů).
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Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
27. 9. 2022 - 10. 1. 2023
Alokace
750 000 000 Kč
Popis
Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů
Příjemci podpory
Obce
Dobrovolné svazky obcí
Městské části hl. města Prahy
Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem
https://opzp.cz/dotace/25-vyzva-projektove-schema/

VÝZVA č. 26 (1. 11. 2015 – 31. 12. 2023)
Prioritní osa 6: Technická pomoc
Specifický cíl: 6.2 - Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu





plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů;
informační, poradenskou, metodickou a právní podporou pro žadatele o podporu při přípravě a
příjemce při realizaci a řízení projektů (semináře, workshopy, výměna informací, know-how,
školení, networking, best practices, předběžné posouzení přijatelnosti, podpora při řešení
stížností);
zpracování manuálů a příruček;
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podpora redakční správy a rozvoj intranetu, zpracování a vydávání interního newsletteru a
analýz.

VÝZVA č. 27 - Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů (31. 10. 2022 - 28. 2. 2023)
Výzva cílí na projekty věnující se monitoringu ochrany přírody na základě
strategických a koncepčních dokumentů přijatých v této oblasti. O podporu se mohou
rovněž ucházet projekty zpracování odborných studií pro potřeby ochrany přírody.
Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a
zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Opatření 1.6.1.4 – Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů,
zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní
ochrany chráněných území (přírodního dědictví)
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
31. 10. 2022 - 28. 2. 2023
Alokace
600 000 000 Kč
https://opzp.cz/dotace/27-vyzva/
VÝZVA č. 28 –Péče o významné části přírody a krajiny (31. 10. 2022 - 30. 6. 2023)
Výzva je určena pro projekty péče o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou
například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a jejich nivy nebo
projekty výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží. O podporu se mohou ucházet
i opatření na pomoc ohroženým druhům v urbanizovaném prostředí a opatření na
omezení šíření invazních druhů.
Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a
zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Aktivita 1.6.1.1 – Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených
druhů
Aktivita 1.6.1.2 – Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
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Aktivita 1.6.1.3 – Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
Aktivita 1.6.1.5 – Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v
chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

Stav výzvy

Příjem žádostí probíhá

Druh výzvy

Průběžná

Podání žádosti

31. 10. 2022 - 30. 6. 2023

Alokace

370 000 000 Kč

https://opzp.cz/dotace/28-vyzva/

VÝZVA č. 29 - Péče o chráněná území (31. 10. 2022 - 30. 6. 2023)

Výzva má za cíl podpořit projekty ochrany přírody v národních parcích, chráněných
krajinných oblastech a na dalších státem chráněných územích. Mezi podporovanými
aktivitami je i zvyšování povědomí o problematice ochrany přírody.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a
zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Aktivita 1.6.1.2 – Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
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Aktivita 1.6.1.5 – Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v
chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

tav výzvy

Příjem žádostí probíhá

Druh výzvy

Průběžná

Podání žádosti

31. 10. 2022 - 30. 6. 2023

Alokace

600 000 000 Kč

https://opzp.cz/dotace/29-vyzva/

VÝZVA č. 30 - Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území (31. 10. 2022 - 30.
6. 2023)

Výzva je zaměřena na projekty v oblasti tvorby koncepčních dokumentů pro chráněná
území, zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany a označení chráněných území
v souvislosti s jejich vyhlášením.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a
zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
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Opatření 1.6.1.4 – Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů,
zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní
ochrany chráněných území (přírodního dědictví)

Stav výzvy

Příjem žádostí probíhá

Druh výzvy

Průběžná

Podání žádosti

31. 10. 2022 - 30. 6. 2023

Alokace

40 000 000 Kč

Příjemce: kraje

https://opzp.cz/dotace/30-vyzva/

VÝZVA č. 31 - Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy (31. 10. 2022 - 30. 6.
2023)

Výzva je zaměřena na podporu projektů zprůchodnění migračních překážek pro
suchozemské i vodní živočichy a realizaci opatření k omezování jejich úmrtnosti.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a
zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
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Opatření 1.6.2 – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

tav výzvy

Příjem žádostí probíhá

Druh výzvy

Průběžná

Podání žádosti

31. 10. 2022 - 30. 6. 2023

Alokace

290 000 000 Kč

Příjemci podpory

Kraje

Obce

Státní podniky

Organizační složky státu

Dobrovolné svazky obcí

73

Zpracovávají zaměstnanci Mikroregionu Nepomucko a města Nepomuk – verze 12/2022

Veřejnoprávní instituce

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Vysoké školy, školy a školská zařízení

Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti

Církve a náboženské společnosti

Obchodní společnosti a družstva

Městské části hl. města Prahy

Fyzické osoby nepodnikající

Fyzické osoby podnikající

Státní organizace

https://opzp.cz/dotace/31-vyzva/

VÝZVA č. 90 (5. 5. 2017 – 30. 12. 2023)
Prioritní osa 6: Technická pomoc
Specifický cíl: 6.1 - Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci
• technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního
prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy
a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky,
• vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění
provozu vozidel OPŽP,
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• tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a
manuálů implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a
administrace žádostí o platbu),
• podpora jednání orgánů a jejich pracovních skupin, hodnotitelských komisí, včetně nákladů na účast
a činnost externích odborníků, činnost Monitorovacího výboru OPŽP,
• zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů,
• evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování
analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření
zaměřených na další rozvoj programu),
• nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní
kontrolní systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve
smyslu paragrafu 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň
spolufinancovány ze zdrojů EU),
• zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020,
• příprava a realizace nástupnického OPŽP 2021+, zpracování analýz a podkladových studií či
strategií včetně ex-ante hodnocení a hodnocení SEA.
Webová adresa
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
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Dotace 31: Operační program Rybářství na období 2021–2027 JS (průběžně)
Popis dotačního titulu
Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a
akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021–2027 a přispívá především k plnění cílů
Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro
akvakulturu.
V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním
cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň
hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské
komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.
Řídicím orgánem zodpovědným za přípravu a implementaci OP Rybářství 2021–2027 je
Ministerstvo zemědělství České republiky.
Ačkoliv cíle OP Rybářství 2014–2020 zůstávají nadále platné a podpora příslušných aktivit bude
pokračovat, dojde v programovém období 2021–2027 k posunu v zaměření OP Rybářství. Změnou
bude především orientace na projekty, které budou přispívat k plnění klíčových horizontálních priorit
EU a environmentálních cílů EU, zejména Zelené dohody pro Evropu včetně a navazujících strategií:
Strategie od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie pro biodiverzitu. Zvýhodněny budou projekty pro
přizpůsobení se změně klimatu, včetně opatření zmírňující dopady klimatické změny, dále budou
zvýhodněny projekty zaměřené na snížení klimatické stopy akvakultury prostřednictvím podpory
aktivit zaměřených na účinné využívání zdrojů nebo obnovitelných zdrojů (např. solárních panelů,
hybridních vozidel apod.). Zvýhodněny budou rovněž projekty zvyšující energetickou účinnost
akvakultury a její digitalizaci.
Jedna miliarda pro rybáře. V OP Rybářství 2021-2027 nově dostanou příspěvky i na
mimoprodukční funkce rybníků vedoucí k lepšímu životnímu prostředí
Na péči o přírodu a krajinu se ještě více zaměřuje Operační program Rybářství 2021-2027, který
připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Mimo jiné bude možné nově získat příspěvek i za plnění
mimoprodukčních funkcí rybníků na rybnících o velikosti dva až pět hektarů, které významně
pomáhají životnímu prostředí. Na OP Rybářství půjde do roku 2027 přibližně 1 miliarda korun.
Materiál dnes schválila vláda.
„Hlavním cílem je podporovat takové rybářství, aby bylo nejenom schopné obstát v mezinárodní
konkurenci, ale zároveň přispívalo k lepší péči o přírodu a krajinu. Prioritou je zajistit, aby tato
tradiční oblast zůstala dlouhodobě udržitelná a poskytovala kvalitní potraviny,“ řekl ministr
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).
Přibližně 1 miliarda korun je připravena pro příští období OP Rybářství do roku 2027. Příspěvky pro
rybářské podniky, zpracovatele, výzkumné organizace, vysoké školy, rybářské svazy a další příjemce
v tomto programovém období se ještě více zaměřují na ekologii a biologickou rozmanitost.
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Prostřednictvím modernizací MZe podpoří zvýšení produkce, zvýšení podílu i sortimentu
zpracovaných sladkovodních ryb pro český trh, což posílí postavení rybářských podniků.
Nově budou v rámci programu vypláceny příspěvky za plnění mimoprodukčních funkcí rybníků, jako
je zadržování vody v krajině, retence při suchu a povodních, rekreace i sportovní vyžití pro obyvatele
a zajištění vhodného prostředí pro různé druhy zvířat a rostlin.
„Podpora na mimoprodukční funkce umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniků, které jim
vznikají, protože plní celospolečenskou službu a cíle pro oblast klimatu a životního prostředí. Náhrady
za akumulační a retenční funkce přispějí k zachování dobrého stavu rybníků, které slouží jako
významný prvek při zmírňování dopadů klimatické změny. Předpokládáme, že ročně tak poskytneme
kompenzace na přibližně 340 rybníků,“ uvedl ministr Nekula.
Peníze programu jsou zajištěny z národních (30 %) i unijních zdrojů (70 %), konkrétně z Evropského
námořního, rybářského a akvakulturního fondu. Programový dokument vychází z Víceletého
národního strategického plánu pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030, který schválila vláda 13. září
2021.
OP Rybářství 2021-2027 navazuje na OP Rybářství 2014-2020, přičemž v novém období bude kladen
důraz na plnění cílů Strategie EK „Od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické
potravinové systémy, Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a k plnění priorit EU,
kterými jsou odolnost a zelená a digitální transformace.
V ČR je produkce ryb zabezpečována z více než 93 % v rybnících, nejvíce zastoupenou rybou je kapr
obecný (přes 82 %). Na území ČR se nachází přes 24 tisíc rybníků a malých vodních nádrží o celkové
ploše zhruba 53 tisíc hektarů, které zadržují více než 420 milionů m3 vody.
Webová adresa
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-2021-2027/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-20212027/aktuality/jedna-miliarda-pro-rybare-v-op-rybarstvi.html
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Dotace 32: MZE Ministerstvo zemědělství ČR – 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků pro rok 2023 – OB FO JS (průběžně)
Žádost musí být registrovaná vždy elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu
https://isprofin.mfcr.cz/rispf
Registrace bude zahájena 1. 2. 2023 v 8:00 hod. Pro registraci na uvedený portál postačuje, aby
žadatel měl funkční e-mailovou adresu a přístup na internet. Žadatel vytiskne a podepíše žádost
registrovanou prostřednictvím portálu. Přílohy předkládané při podání žádosti žadatel dokládá pouze v
listinné podobě.
Vytištěnou a podepsanou žádost spolu s přílohami předkládanými při podání žádosti musí žadatel
doručit do 5 pracovních dnů od registrace žádosti elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného
dotačního portálu na MZe. Žádost lze doručit osobně, případně zaslat doporučeně poštou nejpozději 5.
pracovní den od registrace žádosti elektronickou cestou (rozhoduje datum razítka podání na poště,
datum podání na MZe) a to na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor environmentální a
ekologického zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Dotační program č. 129 660

Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků pro rok 2023

Elektronická registrace žádosti prostřednictvím
Jednotného dotačního portálu

od 1. 2. 2023 (8:00 hod.) do 22. 2. 2023
(23:59 hod.) nebo do okamžiku, kdy
celková
požadovaná
částka
registrovaných žádostí dosáhne v součtu
pro podprogram 129 662 45 milionů Kč
(podle toho, co nastane dříve)

od 1. 2. 2023, do 5 pracovních dnů od
Předložení vytisknuté a podepsané žádosti a příloh registrace žádosti elektronickou cestou
předkládaných při podání žádosti na MZe
prostřednictvím Jednotného dotačního
portálu
Příjem příloh k žádosti předkládaných po realizaci od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
údržby/obnovy
do 1. 10. 2024 (včetně)

Více v dokumentu žádosti.
Web
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-prvku-2023/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
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Dotace 33: MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Státní fond rozvoje
bydlení: Úvěrové programy – OB FO JS (průběžně)
NEJEDNÁ SE O DOTACI V PRAVÉM SLOVA SMYSLU!!!
Program150
Úvěr 150 000 Kč pro mladé do 36 let na opravy, rekonstrukce a modernizace jejich domů a
bytů.
Úvěr mohou využít mladé rodiny (i bezdětné) či samoživitelé s nezletilými dětmi, majitelé nebo
spolumajitelé bytů či domů, kteří chtějí zmodernizovat své bydlení a pořídit si například novou
kuchyň či koupelnu.

Program600
Úvěr 600 000 Kč na pořízení bydlení, koupí či výstavbou, pro mladé do 36 let pečující o dítě do
šesti let.
Prostředky z úvěru lze využít na koupi bytu nebo domu, výstavbu domu či převod družstevního podílu
v bytovém družstvu. Žadatel přitom nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem
družstevního bytu.

Panel2013+
Výhodný úvěr na opravy a modernizace bytových domů, a to nejen panelových, ale i cihlových.
Úvěr lze čerpat na zateplení pláště, úpravu vnitřních společných prostor, výtahů a také na úpravy
v bytech. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města či
obce, které mají ve vlastnictví bytový dům.

ProgramVýstavby
Úvěry se zvýhodněným úročením a až třicetiletou splatností na výstavbu nájemních bytů.
Program má za cíl podpořit výstavbu nájemních bytů pro seniory nad 65 let, mladé do 30 let a lidi
zdravotně či sociálně znevýhodněné. Úvěr lze použít na novou výstavbu, ale i přestavbu stávajících
budov. Žádat může jakákoli právnická nebo fyzická osoba.

ProgramŽivel
Obnova obydlí zcela nebo částečně zničeného živelní pohromou a budování protipovodňových
opatření.
Nízkoúročené úvěry na pomoc těm, kterým poničila nebo zničila obydlí živelní pohroma, jako je
povodeň, přívalový déšť, krupobití, vichřice. Postižení lidé mohou půjčku využít na opravu
poškozených domů a bytů, nebo na jejich nové pořízení formou koupě nebo výstavby.

ProgramZáruk
Program podpory formou záruk za bankovní úvěry určené na výstavbu nájemních bytů.
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Jedná se o poskytování státních záruk za úvěry poskytnuté bankami právnickým a fyzickým osobám
na výstavbu nájemních bytových domů a navíc pro obce i na výstavbu infrastruktury spojené s
bytovou výstavbou. Záruky jsou poskytovány až na 40 let od podepsání smlouvy o úvěru.

Program Pro Obce
Úvěry s garantovaným úrokem po celou dobu splácení na modernizaci bytového fondu.
Obec může tyto úvěrové prostředky dále poskytnout jiným vlastníkům bytů a rodinných domů na
území obce, Finance lze využít nejen na modernizace bytů a domů, ale také na připojení k veřejným
sítím. Úvěrem lze pokrýt až 50 % vynaložených nákladů.
Webová adresa
http://www.sfrb.cz/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/programy/?L=0

Dotace 34: MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje
regionů 2022 – OB JS (průběžně, vyhlásí výzvy v 1. čtvrtletí 2023)
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání
žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora
obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli.

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

Podpora obnovy a rozvoje venkova Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do
3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací
podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu
předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v
souladu s místními tradicemi.
Lhůta pro doručení žádostí:
Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021
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Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvatel Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně
velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací
podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu
předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.
Lhůta pro doručení žádostí:
Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021
PŘÍKLADY PODPORY

- Rozvoj infrstruktury cestovního ruchu
Podporované aktivity:
o
o
o

o

o

Podpora vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury
Budování/modernizace expozic (včetně interaktivních) celoročně přístupných
různým specifickým cílovým skupinám návštěvníků
Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky:
 vyhlídková místa;
 rozhledny;
 prvky zábavně naučné infrastruktury;
 sociální zázemí vč. sociálních zařízení;
 samoobslužný cyklopoint;
 stojany na kola;
 místa na odpočinek turistů.
Budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky
a zpřístupnění aktraktivit cestovního ruchu všem:
 bezbariérové přístupy;
 sociální zázemí vč. sociálních zařízení;
 odpočívadla;
 roštové nájezdové rampy;
 schodolezy.
Budování/modernizace doprovodné a sportovně-rekreační infrastruktury
v kempech a tábořištích

Nebude podporována výstavba nebo rekonstrukce ubytovacích a stravovacích zařízení, ani lanovek či
vleků.
Výše podpory:



50 % z celkových uznatelných nákladů
Maximální výše dotace je 10 mil. Kč

Oprávněný příjemce podpory:



Obec;
Mikroregiony
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Požadavky k podání žádosti:


V případě obce doložit souhlas s realizací, financováním akce a souhlas se zajištěním
prostředků na spolufinancování akce prostřednictvím usnesení rady / zastupitelstva obce.

- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Podporované aktivity:





obnova nebo vybudování veřejných sportovišť – víceúčelová hřiště, multifunkční hřiště,
workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště,
obnova a vybudování dětských hřišť,
rekonstrukce nebo vybudování zázemí a sociálního zařízení (šatny, sprchy, WC, atd.) –
v případě, že jsou tyto aktivity součástí obnovy nebo vybudování hřiště,
oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář – v případě, že jsou tyto aktivity součástí obnovy nebo
vybudování hřiště.

Výše podpory:


80 % celkových uznatelných nákladů

Oprávněný příjemce podpory:


Obce do 3 000 obyvatel

Požadavky k podání žádosti:


Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

- Rekonstrukce a přestavba kulturních domů, obecních domů nebo úřadů
Podporované aktivity:




obnova veřejných budov (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba), jejichž provoz je
plně hrazen z rozpočtu obce – kulturní domy, obecní domy, multifunkční domy, školní
budovy (bez navýšení kapacity) a nově i knihovny
zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří, výměna kotle
pouze v případě, že tyto aktivity jsou součástí obnovy veřejné budovy

Výše podpory:



80 % celkových uznatelných nákladů pro obce do 3 000 obyvatel
70 % celkových uznatelných nákladů pro obce s 3-10 000 obyvateli

Oprávněný příjemce podpory:



Obce do 3 000 obyvatel
Obce s 3-10 000 obyvateli

Požadavky k podání žádosti:


Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
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- Podpora obnovy
Podporované aktivity:



školních tělocvičen a hřišť

vybudování, rekonstrukce nebo modernizace školních hřišť, která slouží pro hodiny tělesné
výchovy, včetně zázemí, sociálního zařízení, oplocení a osvětlení
vybudování, rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen včetně zázemí, sociálního
zařízení a výměny kotle

Výše podpory:



80 % celkových uznatelných nákladů pro obce do 3 000 obyvatel
70 % celkových uznatelných nákladů pro obce s 3 - 10 000 obyvateli

Oprávněný příjemce podpory:



Obce do 3 000 obyvatel
Obce s 3 - 10 000 obyvateli

Požadavky k podání žádosti:


Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

- Podpora obnovy místních komunikací
Podporované aktivity:




všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů liniové osobní dopravy; obnova místní
komunikace vedené na mostních objektech (nadjezd) včetně tohoto objektu,
obnova kanalizace, propustků, galérií, opěrných zárubní apod., pokud jsou nedílnou součástí
obnovy místní komunikace

Výše podpory:
80 % z celkových uznatelných nákladů pro obce do 3 000 obyvatel
70 % z celkových uznatelných nákladů pro obce s 3-10 000 obyvateli
Oprávněný příjemce podpory:



Obce do 3 000 obyvatel
Obce s 3-10 000 obyvateli

Požadavky:


Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument

Webová adresa
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022
https://www.europroject.cz/o-nas/aktualni-dotacni-prilezitosti-1/?more=296
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
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Dotace 35: MPSV ČR – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny
sociálních služeb JS (23.11.2022 – 28.2.2023)
Výzva č. 31_22_019 – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby
Plánovaná alokace výzvy 228 mil. Kč na podporu projektů zaměřených na nákup vozidel pro
poskytovatele služeb sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péče, jež jsou poskytovány
ambulantní a terénní formou, z toho:
• 120,8 mil. Kč na nákup vozidel s alternativním pohonem - elektromobil typu Plug-in hybrid a
• 107,2 mil. Kč na nákup vozidel typu elektromobil. Vlastník komponenty může zastavit příjem
žádostí o podporu v okamžiku vyčerpání celkové alokace pro danou investici a cíl zaměření výzvy,
resp. zastavit příjem žádostí o financování vozidel dle dílčí alokace na pořízení elektromobilů či
vozidel s hybridním pohonem typu plug-in, nebo při dosažení dvojnásobku požadované dotace v
přijatých žádostech o podporu.
Výše podpory na jednotlivá vozidla stanovena fixní částkou dle tabulky:
Maximální výše dotace na jednotlivé typy vozidel bez DPH
Typ podporovaných vozidel
Maximální výše dotace na jedno plug – in vozidlo M1 (os.), M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus), N1
(nákl. do 3,5t) 1 072 000 Kč
Maximální výše dotace na jedno elektrovozidlo 800 000 Kč Ceny jsou bez DPH (DPH není
uznatelný výdaj).
Maximální a minimální výše dotace Minimální výše dotace na projekt 250 tis. Kč bez DPH a
maximální výše na projekt je 5,36 mil. Kč bez DPH.
Cíl výzvy Kapacita stávajících sociálních služeb, a to zejména těch služeb, jež jsou poskytovány
terénní a ambulantní formou, je v ČR nedostatečná a nepokrývá současnou potřebu a poptávku po
těchto službách ze strany cílových skupin. Cílem výzvy je tak především přispění k uspokojení
poptávky po těchto službách podporou navýšení jejich kapacit prostřednictvím rozšíření vozového
parku. Za tímto účelem budou podporovány projekty, jejichž předmětem je nákup vozidel s
alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in electric vehical - PHEV), jež mají sloužit
primárně pro přepravu pracovníků zajišťujících sociální služby za klientem / uživatelem. Díky tomu si
budou moci uživatelé komunitních sociálních služeb, a to především klienti z okruhu seniorů, osob se
zdravotním postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením a dalších, déle udržet nezávislý život
ve svém přirozeném sociálním, domácím, prostředí.
Dalším neméně významným cílem výzvy je i podpora celkového zvýšení využití efektivnějších a
spolehlivějších bezemisních a nízkoemisních (nízkouhlíkových) technologií v oblasti elektromobility.
Výstupem projektů bude navýšení počtu vozidel s alternativním pohonem v zařízeních poskytujících
ambulantní a terénní sociální služby v ČR, což bude mít pozitivní dopad nejen na navýšení kapacit
podpořených zařízení sociálních služeb, ale i na snížení jejich provozních nákladů, a ve svém důsledku
i na životní prostředí, a to díky nižší produkci emisí skleníkových plynů a hluku těchto vozidel
v porovnání s vozidly s pohonem na konvenční paliva.
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Cíl vychází z reformních a inovačních aktivit vyplývajících komplementárně z národních strategií
týkajících se oblasti digitalizace, integrace sociálně zdravotní péče v co nejvyšší kvalitě a
deinstitucionalizace, respektive aplikace principu zajištění nezávislého života, kdy primárním cílem je
udržení osob co nejdéle v jejich přirozeném sociálním prostředí, včetně nastavení finančních toků k
zajištění dostupnosti této péče, a to i ze strany soukromého sektoru.
Web
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_019-nakup-nizkoemisnich-vozidel-pro-socialnisluzby
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Dotace 36: MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – IROP 2021-2027 –
Celkem 69 výzev – Z toho 22 nových či aktualizovaných OB PO NNO JS (konec
různě)


Otevření výzvy pomocí ctrl + kliknutí

52. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (PR)
Příjem žádostí: 2. 3. 2023 - 29. 6. 2023
PLÁNOVANÁ



51. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (MRR)
Příjem žádostí: 2. 3. 2023 - 29. 6. 2023
PLÁNOVANÁ



85. výzva IROP - Podpora ochrany veřejného zdraví - SC 4.3 (ČR)
Příjem žádostí: 28. 2. 2023 - 29. 2. 2024
PLÁNOVANÁ



84. výzva IROP - Podpora ochrany veřejného zdraví - SC 4.3 (PR)
Příjem žádostí: 28. 2. 2023 - 29. 2. 2024
PLÁNOVANÁ
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83. výzva IROP - Podpora ochrany veřejného zdraví - SC 4.3 (MRR)
Příjem žádostí: 28. 2. 2023 - 29. 2. 2024
PLÁNOVANÁ



82. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (PR)
Příjem žádostí: 23. 2. 2023 - 23. 8. 2023
PLÁNOVANÁ



81. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (MRR)
Příjem žádostí: 23. 2. 2023 - 23. 8. 2023
PLÁNOVANÁ



59. výzva IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb - SC 4.2
(PR)
Příjem žádostí: 21. 2. 2023 - 20. 12. 2025
PLÁNOVANÁ
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58. výzva IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb - SC 4.2
(MRR)
Příjem žádostí: 21. 2. 2023 - 20. 12. 2025
PLÁNOVANÁ



109. výzva IROP - Mateřské školy II. - SC 4.1 (MRR)
Příjem žádostí: 14. 2. 2023 PLÁNOVANÁ



72. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče - SC
4.3 (PR)
Příjem žádostí: 9. 2. 2023 - 31. 1. 2024
PLÁNOVANÁ



71. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče - SC
4.3 (MRR)
Příjem žádostí: 9. 2. 2023 - 31. 1. 2024
PLÁNOVANÁ
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65. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (VRR)
Příjem žádostí: 7. 2. 2023 - 28. 12. 2023
PLÁNOVANÁ



64. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (PR)
Příjem žádostí: 7. 2. 2023 - 28. 12. 2023
PLÁNOVANÁ



63. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (MRR)
Příjem žádostí: 7. 2. 2023 - 28. 12. 2023
PLÁNOVANÁ



76. výzva IROP - Standardizace územních plánů- SC 1.1 (PR)
Příjem žádostí: 31. 1. 2023 - 31. 12. 2025
PLÁNOVANÁ



75. výzva IROP - Standardizace územních plánů- SC 1.1 (MRR)
Příjem žádostí: 31. 1. 2023 - 31. 12. 2025
PLÁNOVANÁ
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57. výzva IROP - Podpora akutní a specializované lůžkové
psychiatrické péče - SC 4.3 (PR)
Příjem žádostí: 27. 1. 2023 PLÁNOVANÁ



56. výzva IROP - Podpora akutní a specializované lůžkové
psychiatrické péče - SC 4.3 (MRR)
Příjem žádostí: 27. 1. 2023 PLÁNOVANÁ



61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD)
Příjem žádostí: 25. 1. 2023 PLÁNOVANÁ



48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)
Příjem žádostí: 19. 1. 2023 PLÁNOVANÁ
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60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)
Příjem žádostí: 21. 12. 2022 - 31. 12. 2027
PLÁNOVANÁ



67. výzva IROP - Telematika pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI)
Příjem žádostí: 19. 12. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ



37. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (ITI)
Příjem žádostí: 15. 12. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ



39. výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou
dopravu - SC 6.1 (ITI)
Příjem žádostí: 12. 12. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ
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66. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1
(ITI)
Příjem žádostí: 8. 12. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ



50. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (ITI)
Příjem žádostí: 6. 12. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ



49. výzva IROP - Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)
Příjem žádostí: 5. 12. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ



44. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (VRR)
Příjem žádostí: 30. 11. 2022 - 30. 9. 2025
OTEVŘENÁ



43. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (PR)
Příjem žádostí: 30. 11. 2022 - 30. 9. 2025
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OTEVŘENÁ



42. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (MRR)
Příjem žádostí: 30. 11. 2022 - 30. 9. 2025
OTEVŘENÁ



32. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné
péče - SC 4.3 (PR)
Příjem žádostí: 29. 11. 2022 - 30. 11. 2023
OTEVŘENÁ



31. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné
péče - SC 4.3 (MRR)
Příjem žádostí: 29. 11. 2022 - 30. 11. 2023
OTEVŘENÁ



111. výzva IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (MRR)
Příjem žádostí: 25. 11. 2022 - 3. 1. 2023
OTEVŘENÁ
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112. výzva IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (PR)
Příjem žádostí: 24. 11. 2022 - 2. 1. 2023
OTEVŘENÁ



55. výzva IROP - Telematika pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (PR)
Příjem žádostí: 16. 11. 2022 - 31. 10. 2023
OTEVŘENÁ



54. výzva IROP - Telematika pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (MRR)
Příjem žádostí: 16. 11. 2022 - 31. 10. 2023
OTEVŘENÁ



53. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou
dopravu (ITI) - SC 6.1 (MRR, PR)
Příjem žádostí: 14. 11. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ
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29. výzva IROP - eGovernment a kybernetická bezpečnost (ITI) - SC
1.1 (MRR, PR)
Příjem žádostí: 10. 11. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ



38. výzva IROP - Sociální bydlení (ITI) - SC 4.2 (MRR, PR)
Příjem žádostí: 3. 11. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ



24. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR)
Příjem žádostí: 1. 11. 2022 - 4. 11. 2022
UZAVŘENÁ



23. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (MRR)
Příjem žádostí: 1. 11. 2022 - 4. 11. 2022
UZAVŘENÁ
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30. výzva IROP - Sociální služby (ITI) - SC 4.2 (MRR, PR)
Příjem žádostí: 24. 10. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ



41. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou
dopravu - SC 6.1 (PR)
Příjem žádostí: 20. 10. 2022 - 6. 10. 2023
OTEVŘENÁ



40. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou
dopravu - SC 6.1 (MRR)
Příjem žádostí: 20. 10. 2022 - 6. 10. 2023
OTEVŘENÁ



11. výzva IROP - eGovernment - SC 1.1 (ČR)
Příjem žádostí: 17. 10. 2022 - 31. 8. 2023
OTEVŘENÁ
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10. výzva IROP - eGovernment a kybernetická bezpečnost - SC 1.1
(VRR)
Příjem žádostí: 17. 10. 2022 - 31. 8. 2023
OTEVŘENÁ



9. výzva IROP - eGovernment - SC 1.1 (PR)
Příjem žádostí: 17. 10. 2022 - 28. 2. 2023
OTEVŘENÁ



8. výzva IROP - eGovernment - SC 1.1 (MRR)
Příjem žádostí: 17. 10. 2022 - 28. 2. 2023
OTEVŘENÁ



36. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1
(PR)
Příjem žádostí: 11. 10. 2022 - 27. 9. 2023
OTEVŘENÁ
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35. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1
(MRR)
Příjem žádostí: 11. 10. 2022 - 27. 9. 2023
OTEVŘENÁ



34. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (PR)
Příjem žádostí: 6. 10. 2022 - 27. 4. 2023
OTEVŘENÁ



33. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (MRR)
Příjem žádostí: 6. 10. 2022 - 27. 4. 2023
OTEVŘENÁ



28. výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou
dopravu - SC 6.1 (PR)
Příjem žádostí: 3. 10. 2022 - 31. 8. 2023
OTEVŘENÁ
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27. výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou
dopravu - SC 6.1 (MRR)
Příjem žádostí: 3. 10. 2022 - 31. 8. 2023
OTEVŘENÁ



20. výzva IROP - Mateřské školy (ITI) – SC 4.1 (MRR, PR)
Příjem žádostí: 29. 9. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ



22. výzva IROP - Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti SC 3.1 (PR)
Příjem žádostí: 27. 9. 2022 - 29. 8. 2025
OTEVŘENÁ



21. výzva IROP - Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti SC 3.1 (MRR)
Příjem žádostí: 27. 9. 2022 - 29. 8. 2025
OTEVŘENÁ
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26. výzva IROP - Sociální bydlení - SC 4.2 (PR)
Příjem žádostí: 26. 9. 2022 - 29. 8. 2023
OTEVŘENÁ



25. výzva IROP - Sociální bydlení - SC 4.2 (MRR)
Příjem žádostí: 26. 9. 2022 - 29. 8. 2023
OTEVŘENÁ



15. výzva IROP - Sociální služby - SC 4.2 (PR)
Příjem žádostí: 23. 9. 2022 - 3. 8. 2023
OTEVŘENÁ



14. výzva IROP - Sociální služby - SC 4.2 (MRR)
Příjem žádostí: 23. 9. 2022 - 3. 8. 2023
OTEVŘENÁ



16. výzva IROP - Knihovny (ITI) - SC 4.4 (MRR, PR)
Příjem žádostí: 19. 9. 2022 - 31. 12. 2027
OTEVŘENÁ
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19. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - SC 2.1 (ČR)
Příjem žádostí: 15. 9. 2022 - 30. 9. 2025
OTEVŘENÁ



18. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - PČR a HZS ČR SC 2.1 (PR)
Příjem žádostí: 15. 9. 2022 - 30. 9. 2025
OTEVŘENÁ



17. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - PČR a HZS ČR SC 2.1 (MRR)
Příjem žádostí: 15. 9. 2022 - 30. 9. 2025
OTEVŘENÁ



13. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC
2.1 (PR)
Příjem žádostí: 31. 8. 2022 - 30. 6. 2025
OTEVŘENÁ
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12. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC
2.1 (MRR)
Příjem žádostí: 31. 8. 2022 - 30. 6. 2025
OTEVŘENÁ



7. výzva IROP - Mateřské školy – SC 4.1 (PR)
Příjem žádostí: 23. 8. 2022 - 26. 9. 2022
UZAVŘENÁ



6. výzva IROP - Mateřské školy – SC 4.1 (MRR)
Příjem žádostí: 23. 8. 2022 - 26. 9. 2022
UZAVŘENÁ



5. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (ČR)
Příjem žádostí: 16. 8. 2022 - 27. 7. 2023
OTEVŘENÁ
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4. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (PR)
Příjem žádostí: 16. 8. 2022 - 30. 9. 2022
UZAVŘENÁ



3. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (MRR)
Příjem žádostí: 16. 8. 2022 - 20. 9. 2022
UZAVŘENÁ



2. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (PR)
Příjem žádostí: 28. 7. 2022 - 2. 2. 2023
OTEVŘENÁ



1. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (MRR)
Příjem žádostí: 28. 7. 2022 - 2. 2. 2023
OTEVŘENÁ

Web https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027?Status=ALL
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Dotace 37: Ministerstvo dopravy ČR – 5 výzev v rámci OPD 2014-2020 JS
(11. 12. 2015 – 30. 6. 2023)
Výzvy
Řídicí orgán OPD již v rámci implementace OPD 2014-2020 neplánuje vyhlášení žádných
dalších výzev.

Harmonogram výzev OPD
Aktuálně vyhlášené výzvy

Datum
vyhlášení
výzvy

Číslo Název výzvy

Datum
Datum
ukončení příjmu
zpřístupnění
žádostí
v MS2014+
o podporu

01

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1
30.11.2015
OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě

11. 12. 2015 30.6.2023

02

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1
OPD - Výstavba nových úseků silniční sítě
30.11.2015
TEN-T

11. 12. 2015 30.6.2023

03

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1
OPD - Modernizace, obnova a zkapacitnění již 30.11.2015
provozovaných úseků sítě TEN-T

11. 12. 2015 30.6.2023

04

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1
30.11.2015
OPD

11. 12. 2015 30.6.2023

05

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1
30.11.2015
OPD

11. 12. 2015 30.6.2023

Webová adresa
http://web.opd.cz/ministerstvo-dopravy-vyhlasuje-prvni-vyzvy-v-ramci-opd-2014-2020/
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Dotace 38: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – PROGRAM ZÁRUKA
2015 až 2023 OB JS (průběžně)
Popis dotačního titulu
Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k
bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů.
Projekt, na který je poskytována záruka, se musí týkat některé z ekonomických činností
uvedených v Příloze č. 1 programu (dále jen „podporovaná ekonomická činnost“)
a nesmí v případě podpory podle Nařízení Komise č. 651/2014 předpokládat použití
úvěru na činnosti v některém z následujících odvětví:
uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1),
ocelářský průmysl (CZ-NACE C 24 s výjimkou C 24.5),
průmysl syntetických vláken (CZ-NACE C 20.60),
stavba lodí (CZ-NACE C 30.11),
doprava a související infrastruktura (CZ-NACE H 49 až 51),
výroba a distribuce energie, energetická infrastruktura (CZ-NACE D 35)

Potenciální žadatelé
Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat podle svého čestného prohlášení
následující podmínky:
a) je malým a středním podnikatelem ve smyslu definice uvedené v Doporučení
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních
podniků4
v případě podpory na způsobilé výdaje podle bodu 4.3 a) a b),
b) je malým podnikatelem ve smyslu definice uvedené v Doporučení 2003/361/ES ze
dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků5
v případě
podpory na způsobilé výdaje podle bodu 4.3 c) a d),
c) je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované
ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt6
,
d) je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
e) není v úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, znění
pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podnikatele dle
právního řádu v zemi sídla zahraničního podnikatele),
f) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím7
a vůči poskytovatelům podpory
z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou
nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,
g) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců,
h) má zajištěno oddělením činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišením
nákladů podpořených z tohoto programu, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby
zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury
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(CZ-NACE 01 a 03) nevyužívaly podporu poskytovanou z tohoto programu,
i) proti jeho majetku není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí,
j) není v likvidaci,
k) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu
zahraničního podnikatele dle právního řádu v zemi sídla zahraničního podnikatele),
l) nemá neuhrazený peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních
prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je
protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
m) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající
se provozování živnosti (u fyzických osob),
n) není podnikatelem v obtížích8
(pouze v případě podpory podle Nařízení Komise
č. 651/2014),
o) neukončil (včetně s ním přímo či nepřímo spojených podnikatelů9) v posledních dvou
letech před podáním žádosti o podporu stejnou nebo podobnou10 činnost v Evropském hospodářském
prostoru11 (pouze v případě podpory podle Nařízení
Komise č. 651/2014),
p) je sociálním podnikatelem (pouze v případě žádosti o podporu podle bodu 5.2.).
Webová adresa:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/narodni-programy-na-podporumsp/zaruka/program-zaruka-2015-az-2023--249745/
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Dotace 39: Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru – Investiční dotace pro JSDH obcí - Vyhlášené výzvy JS
(průběžně)
Popis dotačního titulu
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“)
Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok
2023 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen
„dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 8. Na základě předloženého návrhu
odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
schválil pořadník pro poskytnutí dotací v roce 2023.
Výzva JSDH_V1_2023 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
Pořadník uveden ZDE. (dne 3.11. 2022 aktualizován pořadník vzhledem k administrativní chybě)
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních
prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů a ze státního
rozpočtu. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku
2023 (viz
čl.
2
"Výzvy").
Očekává se, že bude uspokojeno cca 102 žádostí.
Výzva JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro
hašení
Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.
Výzva JSDH_V3_2023 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.
Do plánované výše dotačních prostředků ve výzvě „JSDH_V3_2023 – Stavba nebo rekonstrukce
požární zbrojnice“ bylo zapracováno navýšení návrhu státního rozpočtu na rok 2023 (tzv. zohlednění
nadlimitních požadavků). Vzhledem k tomu byly upraveny (navýšeny) i počty předběžně alokovaných
žadatelů této výzvy.
UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků,
celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a
schválení státního rozpočtu pro rok 2023 a s ohledem na skutečnou výkonnost Fondu zábran
škod České kanceláře pojistitelů.

Webová adresa
https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
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Dotace 40: SFŽP Státní fond Životního prostředí – Nová zelená úsporám JS (Minimálně do 2025 až 2030)
Popis dotačního titulu
Příjem žádostí v další etapě programu Nová zelená úsporám. Program má zajištěny dostatečné
finanční prostředky minimálně do roku 2025 s dalším výhledem až do roku 2030, žádosti bude možné
podávat kdykoliv v celém tomto období. Majitelé rodinných a bytových domů se tak nemusí obávat,
že svoji žádost nestihnou podat včas. Rozhodně se nebude opakovat situace z některých výzev
kotlíkových dotací, kdy byl příjem žádostí uzavřen za několik málo minut či dokonce sekund.
Nová zelená úsporám je nejdéle trvajícím dotačním programem pro energetické úspory rodinných a
bytových domů. Od roku 2014, kdy navázal na předchozí program Zelená úsporám, v něm bylo
vyplaceno přes 10 miliard korun a podpořeno více než 65 tisíc žádostí. Správcem programu je
Ministerstvo životního prostředí, příjem žádostí, jejich administraci i vyplácení dotací zajišťuje Státní
fond životního prostředí ČR.

Na co lze od podzimu čerpat podporu












renovace rodinných a bytových domů a rekreačních domů, využívaných k trvalému
bydlení (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří),
stavbu a nákup rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy),
solární termické a fotovoltaické systémy,
zelené střechy a venkovní stínicí techniku,
podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody,
využití tepla z odpadní vody,
systém řízeného větrání s rekuperací,
výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či
napojení na centrální zásobování teplem,
systémy pro ohřev vody,
pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla,
výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu.

Kdo může o prostředky požádat








majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů,
společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek,
bytová družstva,
obce a města vlastnící rodinný či bytový dům,
nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů,
developeři – podnikatelské subjekty,
osoby, kterým svědčí právo stavby.

Hlavní novinky






podpora bytových domů i mimo Prahu (dosud spadaly pod IROP),
zvýšení max. dotace na 50 % u bytových domů,
navýšení jednotkových dotací,
výhodné bonusy při kombinaci opatření (více než 90 000 Kč u rodinných domů a více než
120 000 u bytových domů),
hospodaření s dešťovou vodou jako nová oblast podpory (dosud jako samostatný program
Dešťovka),
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rozšíření podpory výměny zdrojů tepla,
zjednodušení a rozšíření podpory FVE (propojení s elektromobilitou),
dotovány i trvale obývané rekreační objekty,
plná elektronizace – elektronické podání žádosti včetně dokumentů, online komunikace
(už žádné papírování).

Další informace:


www.novazelenausporam.cz

Webová adresa:
https://www.novazelenausporam.cz/

https://2030.novazelenausporam.cz
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Dotace 41: SFDI - Státní fond Dopravní infrastruktury – výzvy JS
(průběžně)
Popis dotačního titulu

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy
Webová adresa:https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vyhlasene-vyzvy/

Dotace 42: ČSOB - ČSOB Pomáhá regionům NNO (průběžně)
Popis dotačního titulu

V každém z 15 regionů České republiky rozdělíme 150 000 Kč – celkem tak
darujeme lokálním projektům 2 250 000 Kč. Projekty však získají ještě více
financí, k sumě od ČSOB budou připočteny dary od široké veřejnosti.
Nejúspěšnější projekt v regionu získá od ČSOB 50 000 Kč, další projekty
při splnění podmínek uvedených v pravidlech odměníme 40 000, 35 000 a
25 000 Kč.
Přispívat můžete do půlnoci z 6. na 7. 1. 2023
Webová adresa
https://csobpomaharegionum.csob.cz
https://csobpomaharegionum.csob.cz/pridani-projektu
https://csobpomaharegionum.csob.cz/prispivani
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Dotace 43: Plzeňský kraj - Program podpory projektů protidrogové prevence v
Plzeňském kraji 2023 JS (4.1.2023 0:00:00 - 25.1.2023 23:59:59)
Účel podpory
Účelem podpory je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před
zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s
drogami spojena. Podpora v rámci tohoto Programu se vztahuje pouze na základní činnosti
poskytované v rámci příslušného druhu sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v
části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Důvod podpory
Program je vyhlášen s cílem podpory realizace projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji
organizacemi, které prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území kraje řešit sekundární
či terciární drogovou problematiku.
Potenciální žadatelé
Žadatelem mohou být realizátoři protidrogových projektů, kteří mají platnou certifikaci odborné
způsobilosti adiktologických služeb uznávanou Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti
závislostí (RVKPP) a podali si na rok 2023 žádost na RVKPP o finanční podporu a prostřednictvím
poskytovaných služeb pomáhají na území Plzeňského kraje řešit sekundární či terciární drogovou
problematiku. Žadatelem dotace může být pouze subjekt, který má oprávnění k poskytování sociálních
služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů a je uveden v základní síti v platném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v
Plzeňském kraji. Žadatelem nemůže být subjekt, který má závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům
státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci

2 800 000 Kč

2 800 000 Kč

Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1135/

Dotace 44: Plzeňský kraj - Program podpory činnosti organizací sdružujících
zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023 JS
(4.1.2023 0:00:00 - 24.1.2023 22:59:59)
Účel podpory
Plzeňský kraj bude podporovat organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné
občany v Plzeňském kraji na úhradu nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se
zajištěním svého provozu a činnosti. Bude podporovat rekondiční/edukační pobyty, které umožní
zdravotně postiženým a chronicky nemocným občanům péči mimo jejich domácí prostředí a bude
podporovat konání vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících
potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů.
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Důvod podpory
Dlouhodobý záměr Plzeňského kraje podporovat nestátní neziskové organizace, které sdružují
zdravotně postižené a chronicky nemocné občany na území Plzeňského kraje s cílem zkvalitnění jejich
života.
Potenciální žadatelé
Spolek, ústav (oba dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), obecně prospěšná společnost (dle
zákona č. 248/1995 Sb.)
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci

3 800 000 Kč

3 800 000 Kč

Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1136/

Dotace 45: Plzeňský kraj - Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023 JS
(7.1.2023 0:00:01 - 5.2.2023 23:59:59)
Účel podpory
Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity dětí a mládeže od 4 do 23 let, motivovat
veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního
stylu. Priority programu: • děti a mládež, školní sport – vytvořit a udržet kladný vztah k pohybu a
sportu, zvyšovat fyzickou zdatnost, • výchova sportovních talentů – chceme dokázat víc a uplatnit se
ve sportu, • organizovaný sport – sportujeme společně, • sport osob se speciálními potřebami – nejsme
jiní, máme stejné sportovní cíle, • zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce – pohyb nás těší a
jsme fit!
Důvod podpory
Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity dětí a mládeže od 4 do 23 let, motivovat
veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního
stylu.
Potenciální žadatelé
viz Pravidla pro žadatele čl.III
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Předpokládaný celkový objem finančních prostředků
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci

30 600 000 Kč

200 000 Kč

Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1151/

Dotace 46: Plzeňský kraj - Podpora vybudování a modernizace sportovišť v
roce 2023 JS (7.1.2023 0:00:01 - 5.2.2023 23:59:59)
Účel podpory
Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 11. června 2018 schválilo usnesením č. 669/18 strategický
dokument Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji. Dokument nastavil cíle a priority sportovní politiky
Plzeňského kraje. V souladu s tímto dokumentem Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady
Plzeňského kraje č. 2932/22 ze dne 5. 12. 2022 dotační program/titul „Podpora vybudování a
modernizace sportovišť v roce 2023“ (dále jen „Program“) a schvaluje Pravidla pro žadatele a
příjemce dotace z dotačního programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce
2023“ (dále jen „Pravidla“). Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou
činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport,
přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní
infrastruktury, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě
parasportů např. elektrický sportovní vozík apod.).  poskytnutí podpory na vybudování, obnovu a
modernizaci sportovišť, která jsou v užívání obcí, svazku obcí nebo ve vlastnictví právnických osob
působících v oblasti sportu, případně ve vlastnictví fyzických osob  přispět k vytvoření dostatečné
nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji, přispět ke zvýšení
kvality stávajících sportovních zařízení, rozšíření ploch sportovních zařízení  podpora sportovních
zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a
školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními kluby a sportující veřejností 
podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zajištění a zvýšení
dostupnosti sportovních zařízení pro parasportovce
Důvod podpory
Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského
kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek
aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, modernizace a
rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě parasportů např. elektrický
sportovní vozík apod.).

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků
15 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci
2 500 000 Kč
Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1152/
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Dotace 47: Plzeňský kraj - Podpora vybudování a modernizace školních
sportovišť v roce 2023 JS (7.1.2023 0:00:01 - 5.2.2023 23:59:59)
Účel podpory
Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost ve školách a
školských zařízeních, podpořit školní sportovní infrastrukturu, zvýšit kvalitu stávajících školních
sportovních zařízení včetně jejich zázemí, rozšířit plochy sportovních zařízení škol, motivovat
děti/žáky/studenty k pohybu a sportu, poskytnout podporu na vybudování, obnovu a modernizaci
školních sportovišť.
Důvod podpory
Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost ve školách a
školských zařízeních, podpořit školní sportovní infrastrukturu, zvýšit kvalitu stávajících školních
sportovních zařízení včetně jejich zázemí, rozšířit plochy sportovních zařízení škol, motivovat
děti/žáky/studenty k pohybu a sportu, poskytnout podporu na vybudování, obnovu a modernizaci
školních sportovišť.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků

15 000 000 Kč

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 3 000 000 Kč
Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1153/

Dotace 48: Plzeňský kraj - Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci
v roce 2023 JS (9.1.2023 0:00:00 - 6.2.2023 23:59:59)
Účel podpory
Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární
prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence
rizikového chování zaměřené na děti a mládež na území Plzeňského kraje, adaptačních pobytů
zejména žáků 1. a 6. ročníků základních škol a studentů 1. ročníků středních škol, dále podpora
projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence
rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických
sborů.
Důvod podpory
Podpora preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních
Potenciální žadatelé
Žadateli mohou být školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejichž projekt
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naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. II. těchto Pravidel. Žadateli
mohou být i zřizovatelé škol a školských zařízení.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků

900 000 Kč

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč
Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1141/

Dotace 49: Plzeňský kraj - Podpora poskytovatelů primární prevence
rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2023 JS (9.1.2023 0:00:00 6.2.2023 23:59:59)
Účel podpory
Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování,
zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a
mládež na území Plzeňského kraje, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických
pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních
metodiků
prevence
či
supervizi
pedagogických
sborů.
Důvod podpory
Dotační titul je určen osobám a organizacím, které poskytují aktivity v oblasti primární prevence
rizikového chování školám a školským zařízením Plzeňského kraje. Prioritou jsou projekty zaměřené
na realizaci certifikovaných programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských
zařízeních.
Potenciální žadatelé
Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby, jejichž projekt
naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. II. těchto Pravidel.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků

1 600 000 Kč

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 000 000 Kč
Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1142/
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Dotace 50: Plzeňský kraj - Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v
roce 2023 JS (9.1.2023 0:00:00- 6.2.2023 23:59:59)

Účel podpory
Na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje je cílem
tohoto programu finančně podporovat mezinárodní projekty a výměny mládeže. Cílem tohoto
programu je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního
vzdělávání. Program je zpřístupněn i těm mladým lidem, kteří jsou zdravotně, sociálně, ekonomicky,
geograficky či etnicky znevýhodněni. Zdokonaluje se jazyková vybavenost a dochází k odbourávání
bariér při vzájemné komunikaci, což je důležitou součástí přípravy dětí a mládeže na soužití ve
sjednocené Evropě. Cílem je také podpora spolupráce s partnerskými regiony Plzeňského kraje v
oblasti
školství
a
mládeže.
Důvod podpory
Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Mezinárodní projekty a výměny mládeže jsou realizovány v souladu s
Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a
strategií
Evropské
unie
pro
mládež
na
období
let
2019-2027.
Potenciální žadatelé
viz Pravidla pro žadatele
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků

1 500 000 Kč

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč
Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1143/

Dotace 51: Plzeňský kraj - Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v
roce 2023 JS (9.1.2023 0:00:00- 2.5.2023 23:59:59)
Účel podpory
Cílem programu je: • rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů středních škol, rozvoj jazykových
kompetencí v cizím jazyce • zdokonalování jazykové vybavenosti, a tím odbourávání bariér při
vzájemné komunikaci, znalost reálií • rozšiřující jazykové vzdělávání v zahraničí Předmět programu: •
jazykové studijní pobyty a praxe v zahraničí • jazyková příprava pro mezinárodní spolupráci v
zahraničí • jazykové letní tábory a letní jazykové školy v zahraničí • jazykové kurzy v zahraničí
Důvod podpory
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Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Podpora jazykového vzdělávání je realizována v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a strategií Evropské unie pro mládež na období let 2019-2027.
Potenciální žadatelé
viz Pravidla pro žadatele
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků

1 000 000 Kč

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 50 000 Kč
Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1145/

Dotace 52: Plzeňský kraj - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v
roce 2023 JS (9.1.2023 0:00:00- 6.2.2023 23:59:59)
Účel podpory
Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací
soustavy
Plzeňského
kraje.
Důvod podpory
Podrobnosti k dotačnímu programu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky,
kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce
dotace“ viz přílohy.
Potenciální žadatelé
viz Pravidla pro žadatele
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků

2 000 000 Kč

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč
Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1150/
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Dotace 53: Plzeňský kraj - OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (2. výzva)
JS (9.1.2023 0:00:01- 19.1.2023 12:00:00)
Účel podpory
Účelem podpory je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000
obyvatel, jejichž místní část/části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází
maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.
Důvod podpory
Důvodem podpory z tohoto programu je zachování dostupnosti prodejen potravin umístěných ve
venkovských obcích na území Plzeňského kraje. Tato služba je často pro jejího provozovatele
ztrátová, přesto je její zachování důležité, protože pro poměrně velkou skupinu obyvatel neexistuje
náhrada a nemohou z objektivních důvodů tuto službu využít v nejbližších větších obcích a městech.
Místní obchod je pro starší či nemocné občany často jedinou šancí, jak si nakoupit základní potraviny.
Navíc jde mnohdy o jediné místo v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt.
Potenciální žadatelé
Žadatelem o poskytnutí dotace z toho programu může být podnikatelský subjekt (podnikající
právnická či fyzická osoba nebo obec), který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v
obci Plzeňského kraje do 1000 obyvatel, nebo v obci Plzeňského kraje do 3000 obyvatel, jejíž
část/části obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně
jedna maloobchodní prodejnas převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Žadatelé o
poskytnutí dotace musí splňovat také další podmínky stanovené pravidly programu.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků

4 000 000 Kč

Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč
Web
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1140/
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Dotace 54: MPO ČR a MPSV – COVID – gastro, nájemné, kultura, sport,
OSVČ a další) JS (průběžně)
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