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Práce s dětmi a mládeží pro osvědčené organizace na rok 2022 
Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Minimální výše grantu: 300.000,- Kč 

Konec příjmu žádosti: 22.11.2021 

Zaměření programu: 

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované nestátním neziskovým organizacím pracujícím s dětmi a 

mládeží na realizaci projektů, které přispívají k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR.  

Výzva je směřována na podporu NNO zaměřených především na pravidelné a dlouhodobé činnosti 

určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu takových činností a aktivit, které 

napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování jejich práce s dětmi a mládeží. 

V roce 2022 se bude společnost i nadále vypořádávat s dopady pandemie COVID 19. Vzhledem k výše 

uvedenému budou tedy ze strany ministerstva podporovány projekty, které budou reflektovat 

specifické aktivity stanovené pro rok 2022. 

Aktivity projektu: 

- zajištění rozvoje kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život dětí a 

mládeže od 6 do 26 let pomocí aktivit ve volném čase, 

- zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního vzdělávání a výchovy dětí a mládeže, 

- zkvalitňování podmínek pro organizace pracující s dětmi a mládeží a jejich rozvoj 

Činnosti podporované v rámci Výzvy: 

- vytváření nabídky a realizace volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro 

organizované nebo neorganizované děti a mládež, 

- významné celostátní akce určené dětem a mládeži, 

- odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží, 

- vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání, 

- rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, 

- mezinárodní spolupráce dětí a mládeže. 

Oprávnění žadatelé: 

- odpovídá některé z následujících právních forem: 

o spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, 

o ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů,  

o obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

o účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, zřízeným 

podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 

náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají 

alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel, 



 

je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ (dále jen „NNO uznaná“) na rok 

2022, nebo splňuje kritéria výzvy č.j. MSMT-7464/2021-2 stanovená pro držitele titulu, tzn.: 

- organizace vznikla nejméně 5 let před podáním žádosti, 

- organizace má organizační jednotku2 minimálně ve 3 krajích České republiky, 

- organizace má ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží v rámci 

hlavní činnosti, 

- organizace má jasně definovanou organizační strukturu a jasně popsané procesy v organizaci, 

- organizace zveřejňuje každoročně zprávu o činnosti a hospodaření (např. výroční zprávu), 

- organizace má zpracovaný platný strategický plán rozvoje, 

- organizace nemá závazky po splatnosti mj. jiné vůči státu, obcím a krajům a nemá dluh na 

pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Statutární orgán nebo členové 

- statutárního orgánu nebyl/i odsouzen/i pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, 

- organizace obdržela nejméně ve čtyřech letech z posledních pěti let před podáním žádosti 

dotaci ze státního rozpočtu v rámci programů nebo výzev ministerstva zaměřených na práci s 

dětmi a mládeží pro NNO, kterou řádně vyúčtovala, 

- organizace svoji činnost systematicky prezentuje široké veřejnosti, 

- činnost organizace je pravidelně vyhodnocována, 

- organizace realizuje činnost nejen pro vlastní členy, ale trvale nabízí činnosti a aktivity i pro 

další děti a mládež, 

- organizace podporuje dobrovolnictví mládeže, 

- organizace umožňuje účast na své činnosti i dětem a mládeži s omezenými příležitostmi, 

- organizace pravidelně vzdělává své vedoucí dětí a mládeže i ostatní pracovníky s dětmi a 

mládeží v akreditovaných vzdělávacích zařízeních nebo v rámci vlastního 

- vzdělávacího systému, 

- organizace má kvalitní personální zabezpečení své činnosti, přičemž nejméně 60 % osob 

- samostatně řídících činnost výchovné jednotky dětí a mládeže (např. oddílu, kroužku, klubu) 

jsou absolventy akreditovaných vzdělávacích programů nebo akcí realizovaných na základě 

vnitřního vzdělávacího systému organizace. 

Více informací: https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-

2022-v-1  

  

https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2022-v-1
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2022-v-1


Výzva na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 

2022 
Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Max. výše grantu: 1.000.000,- Kč 

Max. výše grantu: 80 % uznatelných nákladů 

Konec příjmu žádostí: 10.12.2021 

Zaměření programu: 

Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a 

neformálním vzdělávání. Výzva je primárně zaměřena na podporu nadaných žáků základních a 

středních škol včetně nadaných žáků cizinců. Záměrem je podpora rozvoje nadání žáků a jejich 

kompetencí potřebných v kontextu technologického pokroku a současných trendů v oblastech 

digitalizace, automatizace a robotizace tak, jak tyto proměny a nové nároky na vzdělávací systém 

reflektuje Strategie 2030+. Obsah aktivit přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a je 

zaměřen zejména na přírodovědné a technické obory. 

 

Cílem Výzvy je:  

- podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou 

úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vývoj 

technologií, včetně možnosti jejich uplatnění v distančním vzdělávání, které budou 

připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií,  

- posilovat zájem a motivaci žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních 

vzdělávacích programů,  

- propojovat vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a 

přírodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových 

odborníků v preferovaných oborech,  

- propojovat nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání tím, že se 

zvýší nabídka pro nadané žáky v krajích. 

Oprávnění žadatelé: 

- Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti, přičemž NNO 

musí mít ve svých zřizovacích dokumentech zakotveno vzdělávání dětí a mládeže.  

- Žadatel dotace musí být realizátor projektu.  

- Podmínkou pro poskytnutí dotace je bezdlužnost žadatele.  

 

Více informací:  https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss-2022  

  

https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss-2022


Nadace Sirius – XII. grantová výzva 
Vyhlašovatel: Nadace Sirius 

Konec příjmu žádostí: 13.12.2021 

Zaměření programu: 

Tématem XII. grantové výzvy Nadace Sirius je rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným a 

problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi. 

 

Zaměření grantové výzvy: 

- cílené programy primární prevence rizikového chování zaměřené na téma nadužívání 

technologií; 

- ucelené programy pro zvyšování protektivních kompetencí dětí i rodičů při užívání 

technologií, programy zvyšování resilience (odolnosti) dětí pro bezpečné užívání technologií; 

- vznik, zavádění a pilotní ověření nových postupů/metodik vedoucích k měřitelnému 

zkvalitnění přímé práce organizace s celým rodinným systémem dítěte ohroženého 

nadměrným a problémovým používáním technologií; 

- rozvoj intervencí pro řešení problémového či závislostního chování dítěte, které jsou 

postaveny na důkazech založených (evidence-based) přístupech, implementace prokazatelně 

efektivní zahraniční praxe/programů/metodik do českého terénu; 

- vznik a šíření metodických materiálů pro odborníky k rozvoji kvality služeb pro tuto 

problematiku (např. standardizované postupy pro práci s jednotlivými věkovými skupinami, 

praktické manuály, diagnostické nástroje); 

- vznik vzdělávacích programů pro odborníky přicházejícími do kontaktu s dětmi ohroženými 

nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi (např. 

učitelé, školní psychologové, praktičtí lékaři pro děti a dorost a další odborníci). 

Cílová skupina: 

- děti 0-18 let ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a 

technologickými závislostmi; 

- rodiče dětí, které jsou ve věku 0-18 let a jsou ohrožené nadměrným a problémovým 

používáním technologií a technologickými závislostmi; 

- odborníci působící v dané problematice. 

K účasti na grantovém řízení je nutná registrace v systému pro grantová řízení Nadace Sirius v 

termínu od 18. 10. do 8. 12. 2021. 

Více informací:  https://www.nadacesirius.cz/granty/aktualni-grantova-vyzva  

  

https://www.nadacesirius.cz/granty/aktualni-grantova-vyzva


VÝZVA 15/2021 - Podpora SK/TJ ZPS 2022 Parasport 
Vyhlašovatel: Národní sportovní agentura 

Max. výše grantu: 3.000.000,- Kč 

Konec příjmu žádostí: 18.12.2021 

Zaměření programu: 

Výzva je zaměřená na podporu spolků a zajištění pravidelných sportovních aktivit, spolupráci s 

národními sportovními svazy, podporu účasti na sportovních soutěžích na území ČR i na soutěžích v 

zahraničí a činnost, prohlubování a zvyšování kvalifikace trenérů.  

 

Podporované aktivity: 

- zajištění pravidelných sportovních aktivit pro ZPS spolku dle registrovaných stanov;  

- zajištění podpory talentovaných ZPS;  

- podpora účasti na sportovních soutěžích na území ČR i na soutěžích v zahraničí;  

- organizace zejména národních soutěží pro ZPS;  

- zajištění podpory sportovní reprezentace ZPS;  

- spolupráce s národními sportovními svazy ZPS pro jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá 

sportovní odvětví určená pro ZPS;  

- činnost, prohlubování a zvyšování kvalifikace trenérů ZPS;  

- činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém 

nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce, kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např. Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s 

jejich majetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu), užívání, pachtu do výše 

max. 50 % dotace. 

Oprávnění žadatelé: 

- žadatel má právní formu spolku nebo pobočného spolku dle § 214 až § 302 zákona 

občanského zákoníku,  

- účelem/předmětem hlavní činnosti žadatele je dle jeho zakladatelského dokumentu a 

případných dalších podkladů činnost v oblasti sportu,  

- ke dni podání žádosti žadatel prokazatelně uskutečňuje činnost v oblasti sportu po dobu 

alespoň dvou (2) let,  

- žadatel je sportovní spolek  

- žadatel musí sportovce uvedené v žádosti evidovat v Rejstříku sportu, kteří musí být ověřeni 

prostřednictvím Registru obyvatel 1 , neověřený sportovec bude uznán za evidovaného, 

pokud je cizincem mladším 15 let.  

- žadatel je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se považuje žadatel, který nebyl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin 

proti majetku, trestný čin související s činností v oblasti sportu nebo se na něj hledí, jako by 

nebyl odsouzen,  

- žadatel je bezdlužnou osobou,  

- žadatel nesmí být v likvidaci, insolvenci či exekuci. 

Více informací:  https://agenturasport.cz/dotace/vyzva-podpora-sk-tj-zps-22/  

https://agenturasport.cz/dotace/vyzva-podpora-sk-tj-zps-22/


Zahrada hrou 2022 
Vyhlašovatel: Nadace Proměny Karla Komárka 

Max. výše grantu: 400.000,- Kč 

Konec příjmu žádostí: 31.12.2021 

Zaměření programu  

Program Zahrada hrou mění školní zahrady tak, aby děti měly vytvořen prostor pro hraní, vlastní 

rozvoj i motivaci. Klade přitom důraz na zapojení dětí, pedagogů i rodičů. Obnovené či nově 

vytvořené zahrady musí současně plnit funkci rekreační, sociální, výukovou i tělocvičnou. 

 

Hlavním cílem programu Zahrada hrou je rozvíjet silné stránky dětí v kontaktu s přírodou a s 

proměnou prostředí školní zahrady. Dílčím cílem programu Zahrada hrou je rozvoj dovedností 

pedagogů v oblasti projektového řízení, PR a fundraisingu. 

 

Oprávnění žadatelé  

Žadatelem o nadační podporu může být mateřská škola splňující všechna níže uvedená kritéria: 

- nachází se na území České republiky;  

- je zřízena městem nebo obcí, městskou částí nebo městským obvodem, krajem, 

ministerstvem nebo registrovanou církví  

- je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, tj. je zapsána do školského rejstříku 

Více informací: https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/program-zahrada-hrou.html  

  

https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/program-zahrada-hrou.html


Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022 
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství 

Výše grantu: 15.000,- až 300.000,- Kč 

Konec příjmu žádostí: 18.2.2022 

Zaměření programu:  

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské 

činnosti. Dotační program svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských 

prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, 

rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově. 

 

Podprogramy: 

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot 

(včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 

do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel. 

- Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, 

exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. 

- Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. 

- Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo 

upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět 

dotace. Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % 

předpokládaných způsobilých výdajů projektu, max. však 30 000 Kč. 

Oprávnění žadatelé:  

a) v obci do 2 000 obyvatel 

- obec 

- spolky (sdružení) a nadace 

- zájmová sdružení právnických osob 

- obecně prospěšné společnosti 

- vlastník objektu 

- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí 

- uživatel pozemku, na němž objekt stojí 

b) v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 

obyvatel 

- obec do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 

500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru 

- spolky (sdružení) a nadace 

- zájmová sdružení právnických osob 

- obecně prospěšné společnosti 

- vlastník objektu 

- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí 



- uživatel pozemku, na němž objekt stojí 

Elektronická registrace žádosti prostřednictvím Jednotného dotačního portálu od 1.2. do 18. 2. 2022  

 

Předložení vytisknuté a podepsané žádosti a příloh předkládaných při podání žádosti na MZe - od 1. 

2. 2022, do 5 pracovních dnů od registrace žádosti elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného 

dotačního portálu. 

Více informací: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-

obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-prvku-2022/  

  

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-prvku-2022/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-prvku-2022/


Státní program na podporu úspor energie EFEKT III neinvestiční 
Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Max. výše grantu: 500.000,- Kč 

Konec příjmu žádostí: 30.6.2022 

Zaměření programu: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro 

období let 2022–2027. Program se zaměří na podporu energetických úspor a snižování energetické 

náročnosti. Oproti svému předchůdci nabídne širší a atraktivnější nabídku. Žádosti bude možné 

podávat již od 1. ledna 2022. 

 

Pro účely tohoto programu jsou stanoveny následující osy neinvestičních podpor:  

1. Předprojektová příprava  

- zvýšit informovanost vlastníků budov o možných opatřeních ke snížení energetické 

náročnosti budov s cílem motivovat vlastníky k jejich realizaci;  

- podpořit realizaci kvalitních renovací díky finanční i místní dostupnosti přípravy těchto 

projektů napříč všemi typy budov i jejich vlastníků na celém území ČR. 

2. Poradenská činnost  

- zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s 

energetickými zdroji;  

- propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, 

zástupce veřejné správy a podnikatele;  

- zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití 

energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;  

- informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci programů 

podpor a dalších možnostech financování. 

3. Vzdělávání  

- podpořit osvětu a vzdělávání v oblasti poradenství, vědy, výchovy, výzkumu a vývoje v oblasti 

nakládání s energií, využívání a přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů energie 

4. Energetický management a koncepce  

- zavádění energetického managementu podle v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 Systémy 

managementu hospodaření s energií;  

- zpracování energetických koncepcí s cílem vytvořit akční plán, na jehož základě bude 

sestaven harmonogram implementace navržených řešení v příslušné lokalitě;  

- vytváření a vznik energetických společenství s cílem posílit zapojení obcí a jejich obyvatel do 

procesu energetické transformace a ochrany klimatu. 

5. Pilotní projekty 

 



- cílem podpory je přispět k tvorbě nových poznatků, přístupů a metod, které pomohou při 

tvorbě strategií, koncepcí nebo nastavování politiky v oblasti zvyšování energetické účinnosti. 

Oprávnění žadatelé: 

- fyzické osoby nepodnikající;  

- fyzické osoby podnikající;  

- obchodní korporace ;  

- nestátní neziskové organizace ;  

- společenství vlastníků jednotek;  

- veřejnoprávní právnické osoby. 

Více informací:  https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130452  

  

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130452


Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Výzva v OPŽP č. 157  

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí 

Žadatelé: obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO 

Podporované aktivity: 

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně  (vč. vodních 

prvků a ploch): 

- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, 

alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i 

solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením 

stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, 

- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého 

charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných 

terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. 

prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které 

zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), 

- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. 

 

Zahájení příjmu žádostí: 16.8.2021 

Konec příjmu žádostí: 30.11.2021 

Nejzazší termín pro ukončení realizace: 31.12.2023 

Maximální výše podpory: 60 % celkových způsobilých výdajů 

Více informací: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=169 

 

  

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=169


Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a 

struktur 
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 

Výzva v OPŽP č. 156  

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí 

Žadatelé: obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO 

Podporované aktivity: 

- vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých 

vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který 

neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních 

lesů). 

V rámci této aktivity budou akceptovány pouze projekty na vytváření a obnovu malých vodních 

nádrží nevyplývající z plánů dílčích povodí a ležící většinovou plochou mimo ZCHÚ, území Natura 

2000 nebo biocentrum ÚSES. 

Zahájení příjmu žádostí: 16.8.2021 

Konec příjmu žádostí: 30.11.2021 

Nejzazší termín pro ukončení realizace: 31.12.2023 

Maximální výše podpory: 60 % celkových způsobilých výdajů 

Více informací: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=169 

 

 

 

  

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=169


Výsadba stromů 
Národní program Životní prostředí, národní dotace 

Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - individuální projekty 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky 

Žadatelé: Všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou 

politických stran a hnutí a organizačních složek státu 

Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů. Tam, kde je to 

možné, musí být v rámci projektu preferována výsadba geograficky původních druhů dřevin. Na 

místech s výrazně změněnými podmínkami (např. v městském prostředí) se připouští i možnost 

výsadby geograficky nepůvodních druhů či kultivarů s vyšší odolností, které zajistí dlouhou délku 

života stromu bez nutnosti trvalé intenzivní péče a zálivky v těchto – pro geograficky původní druhy 

dřeviny nevhodných – podmínkách. 

Zahájení příjmu žádostí: 2.8.2021 

Konec příjmu žádostí: 30.12.2023 

Maximální výše podpory se stanoví jako součet: 

1) podpory na pořízení příslušného počtu jednotlivých vysazovaných stromů dle tabulky č. 1, 

2) podpory na zajištění závlahy dle celkového počtu vysazovaných stromů dle tabulky č. 1, 

3) podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci 

podporovaných opatření, která činí maximálně 10 % z celkové výše podpory, 

4) podpory na zajištění publicity projektu ve smyslu čl. 14, písm. b) do maximální výše 500 Kč. 

Maximální míra podpory v jednotlivých částech dle bodů 1) až 4) je stanovena na 100 % příslušných 

způsobilých výdajů. 

Tabulka č. 1 - Výše dílčích podpor na jeden vysazený strom 

Kategorie stromu Pořízení stromu Pořízení závlahy 

Listnatý/ovocný špičák 1 050 Kč/ks 1 000 Kč/ks 

Ovocný strom, prostokořenný 

1 700 Kč/ks 1 000 Kč/ks 

Listnatý strom, odrostek (121-
250 cm) 

Listnatý strom, obvod kmínku v 
1 metru: 8-10 cm 

Listnatý/ovocný strom, obvod 
kmínku v 1 metru: 10-12 cm 

3 300 Kč/ks 1 000 Kč/ks 

Listnatý/ovocný strom, obvod 
kmínku v 1 metru: 12 cm a více 

5 000 Kč/ks 1 000 Kč/ks 

 

Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích 

bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České 

republiky. 



Žádosti o podporu na výsadbu v nezastavěném území ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

a souvisejícího metodického pokynu budou přijímány k administraci pouze v období, kdy neprobíhá 

příjem žádostí v Programu péče o krajinu nebo programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

administrovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky 

 

Více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94 

  

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94


Program na podporu transparentnosti a profesionalizace neziskových 

organizací 
Vyhlašovatel: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. 

Průběžná výzva 

Zaměření programu: 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) za finanční podpory Nadace J&T připravila 

program na podporu až 10 neziskových organizací, které mají motivaci a zájem se zařadit mezi 

držitele značky Prověřená veřejně prospěšná organizace (značky spolehlivosti) a rozvíjet tak svoji 

transparentnost, profesionalitu a důvěryhodnost vůči soukromým dárcům. 

Cíl podpory: 

Cílem podpory je usnadnit neziskovým organizacím počáteční přístup ke značce spolehlivosti – 

jednomu z nejpropracovanějších samoregulačních nástrojů v českém neziskovém sektoru – a pomoci 

jim tak s jejich rozvojem, naplňováním zásad transparentnosti, a tím i k širším možnostem, jak získat 

a udržet si nové dárce. 

Držitelé značky spolehlivosti mají právo používat registrované označení Prověřená veřejně prospěšná 

organizace, které je pro veřejnost zárukou a potvrzením, že jde o transparentní organizaci, jež 

darované prostředky efektivně využívá k naplňování svého poslání. 

Získání podpory ani samotné hodnocení však nezaručují, že nezisková organizace značku spolehlivosti 

skutečně získá. Značku spolehlivosti uděluje na základě expertního posudku nezávislá Rada pro 

hodnocení spolehlivosti. V případě neudělení značky však budou dostatečnými benefity zpětná vazba 

a sada doporučení pro další rozvoj, které neziskovka získá prostřednictvím zprávy hodnotitele. 

 

Způsob podpory: 

Vybraným žadatelům, kteří splňují vstupní kritéria Hodnocení spolehlivosti, přispěje Nadace J&T 

částkou 12 000 Kč na vstupní hodnocení. 

Celková cena tohoto hodnocení je 18 000 Kč, předpokládá se tedy spoluúčast žadatele ve výši 6 000 

Kč. 

Kdo může o podporu žádat: 

Podpora je určena neziskovým organizacím zejména (ne však výhradně) těchto právních forem: 

- spolek 

- ústav 

- obecně prospěšná společnost 

- nadace 

- nadační fond 

- evidovaná (církevní) právnická osoba 

Více informací:  https://www.avpo.cz/program-na-podporu-transparentnosti-a-profesionalizace-

neziskovych-organizaci/ 

  

https://www.avpo.cz/program-na-podporu-transparentnosti-a-profesionalizace-neziskovych-organizaci/
https://www.avpo.cz/program-na-podporu-transparentnosti-a-profesionalizace-neziskovych-organizaci/


Grantová výzva Pepco 
Vyhlašovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti 

Konec příjmu žádostí: 25.11.2021 

Max. dotace: 50 000,- Kč 

Zaměření programu: 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s PEPCO Czech Republic s.r.o. vyhlašuje 

výzvu k podávání projektových žádostí v rámci grantové výzvy PEPCO. 

Grantový program PEPCO se zaměřuje na výchovu a vzdělávání žáků školního věku. Oblasti podpory 

se specializují na doučování, online vzdělávání, domácí vzdělávání, kurzy pro děti, mimoškolní 

vzdělávací aktivity (hudba, kultura, výchova ke vztahu k přírodě apod.), předškolní vzdělávání, 

volnočasové sportovní aktivity. Podpora také zahrnuje nákup pomůcek pro děti. Oblasti podpory 

mohou být jak skupinové, tak individuální. Cílem programu je podpora neformálního vzdělávání dětí 

základních škol v České republice. V rámci výzvy předkládají žadatelé do výběrového řízení k 

posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku. Projekt musí 

představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, s jasně definovanými cíli, který se 

zaměřují na výchovu a vzdělávání žáků školního věku.  

 

Oprávnění žadatelé: 

• spolek,  

• ústav,  

• obecně prospěšná společnost,  

• účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou 

společností pro poskytování charitativních služeb. 

Více informací:  https://www.nros.cz/loga/grantova-vyzva-pepco/  

  

https://www.nros.cz/loga/grantova-vyzva-pepco/


Výzva 14/2021 Můj klub 2022 
Vyhlašovatel: Národní sportovní agentura 

Ukončení příjmu žádostí: 30.11.2021 

Zaměření programu: 

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se 

věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. 

 

Výzva je zaměřená na podporu oprávněného žadatele zejména v oblasti:  

• sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let,  

• zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele v souladu s platnými a 

registrovanými stanovami,  

• činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém 

nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce (kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např. Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s 

jejich majetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu)4 , užívání, pachtu do výše 

max. 50 % dotace 

Oprávněný žadatel: 

• žadatel má právní formu spolku nebo pobočného spolku 

• účelem/předmětem hlavní činnosti žadatele je dle jeho zakladatelského dokumentu a 

případných dalších podkladů organizování činnosti v oblasti sportu,  

• ke dni podání žádosti žadatel prokazatelně uskutečňuje organizování činnosti v oblasti sportu 

po dobu alespoň dvou (2) let,  

• žadatel je SK nebo TJ  

• žadatel eviduje ke dni podání žádosti minimálně 10 sportovců splňující kritéria  

• žadatel eviduje sportovce uvedené v žádosti v Rejstříku sportu, 

• žadatel má stanovenou minimální výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč 

na osobu a rok, za kalendářní roky 2021 a 2022,  

• žadatel je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se považuje žadatel, který nebyl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin 

proti majetku, trestný čin související s činností v oblasti sportu nebo se na něj hledí, jako by 

nebyl odsouzen,  

• žadatel je bezdlužnou osobou  

• žadatel nesmí být v likvidaci nebo v insolvenci. 

Více informací:  https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/  

  

https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/


Státní fond kultury ČR 2022 
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury 

Konec příjmu žádostí: 19.12.2021 pro projekty s realizací od 1.5. – 31.8.2022 

Zaměření programu: 

Finanční prostředky Státního fondu kultury ČR jsou určené na podporu kulturních projektů na rok 

2022. Zároveň Fond hodlá omezit podporu celoročních činností a naopak přednostně podporovat 

konkrétní výjimečné umělecké projekty. 

 

Prostředky Fondu lze poskytovat na konkrétní kulturní projekty: 

• na podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl, 

• ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací, 

• získávání, obnovu a udržování kulturních památek) a sbírkových předmětů, 

• výstavní a přednáškovou činnost, 

• propagaci české kultury v zahraničí, 

• pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí, 

• podporu kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení kultury národnostních menšin v 

České republice, 

• podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit, 

• ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu. 

Projekty, které mají těžiště ve sportu, školství apod., podporovány nebudou. 

 

Oprávnění žadatelé: 

• právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky 

Lhůta pro příjem žádostí: 

• Rozhodujícím termínem projektu je datum zahájení klíčového výstupu, čímž se rozumí 

zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy apod. 

 

Jeden žadatel může podat tři žádosti ročně. 

Více informací: https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-42.html  

  

https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-42.html


Živá komunita 
Vyhlašovatel: Nadace VIA 

Průběžná výzva 

Minimální dotace: 20 000,- Kč 

Maximální dotace: dle typu grantu 

Co program podporuje: 

Program Živá komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším 

cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, 

budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah 

ke krajině. 

Komunitní granty - péče o sousedské vztahy a krajinu: 

Prostřednictvím komunitních grantů podporujeme projekty přispívající ke zlepšení mezilidských 

vztahů v sousedských komunitách, posilující jejich soběstačnost, zvyšující kvalitu veřejného prostoru 

a obnovu přirozeného stavu krajiny. Projekty musí mít lokální a nekomerční charakter. Zásadní je i 

zapojení místních do všech fází projektu. 

Maximální žádaná částka: 100 000 Kč 

Typy podporovaných aktivit: 

• pořádání sousedských setkávání a slavností 

• vytváření venkovních i vnitřních míst k setkávání 

• vznik komunitních center, komunitních zahrad či komunitních dílen 

• úprava zanedbaných míst ve vašem okolí či revitalizace parků 

• obnova drobných památek svépomocí, mapování místní historie a oživování lokálních tradic 

• výsadba alejí, čištění studánek, obnova remízků, tvorba tůní a další komunitně realizované 

aktivity vedoucí k obnově přirozeného stavu krajiny 

• pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita 

• realizace setkání a aktivity podporující zapojování místních na lokálním dění 

Rychlé granty - hájení veřejného zájmu v komunitách  

Rychlými granty jsou podporovány projekty vedoucí k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a 

podporující otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách. 

Maximální žádaná částka: 40 000 Kč. 

Typy podporovaných aktivit: 

• plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám 

• ochrana stávajících alejí a dalších krajinných prvků před zničením 

• odborné posudky 

• poradenství a konzultace 

• petiční akce 

• organizace místních referend 

• právní služby 

• náklady spojené se soudními spory a další. 



Co program nabízí podpořeným:  

• peněžní příspěvek ve formě grantu (Komunitní granty až 100 000 Kč, Rychlé granty až 40 000 

Kč) 

• možnost získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu 

Darujme.cz včetně bonusového finančního příspěvku až do výše 20 000 Kč  

• možnost využít expertní konzultace 

• možnost účastnit se vzdělávacích seminářů 

• inspirativní setkávání se zástupci dalších podpořených projektů 

Kdo se může do programu přihlásit:  

• skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují 

• neziskové organizace založené především na dobrovolnické práci 

Co je třeba udělat pro získání podpory?  

• zkonzultovat záměr prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku 

• po konzultaci a schválení záměru vyplnit a odeslat přihlášku do programu, kterou dostanete 

• počkat, až se ozvou s výsledkem jednání hodnoticí komise, která zasedá průběžně během 

celého roku až do vyčerpání finančních prostředků 

 

Více informací:  https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/  

  

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/


Grantové kolo č. 4 Active Citizens Fund - Akční granty 
Vyhlašovatel: Nadace Open Society Fund 

Konec příjmu žádostí: 31.12.2021 

Minimální dotace: 1 000 EUR 

Maximální dotace: 3 000 EUR 

Zaměření programu: 

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašují za konsorcium programu Active 

Citizens Fund průběžnou výzvu k předkládání žádostí o grant na lokální iniciativy či jednorázové 

místní akce, které se snaží nastartovat dění ve své komunitě nebo které dále rozvíjí dosavadní 

občanské aktivity a spolupráci na lokální úrovni. 

Program je určený pro ty neziskové organizace, které se snaží nastartovat dění ve své komunitě nebo 

kdo ve svém okolí rozvíjí občanské aktivity a spolupráci. Žádost o grant může být na lokální iniciativy 

či jednorázové místní akce. Cílem akčních grantů vyhlášených v rámci programu Active Citizens Fund 

je nejen podpora občanské společnosti, ale také pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k 

aktivnímu občanství. 

Výzva cílí na méně zkušené organizace, které mají chuť a energii získat nové zkušenosti s přípravou 

grantových žádostí a posílit tak svoji kapacitu. Zkušenosti s podáváním žádostí o grant tedy nejsou 

podmínkou, rozhodující je lokální působnost. Pro vyhodnocení toho, zda je organizace vhodným 

žadatelem, slouží jednoduchý dotazník, který naleznete v závěru tohoto dokumentu. Podmínkou pro 

podání žádosti je, že žadatel je registrován nejméně jeden rok jako nezisková organizace v České 

republice. 

Podpořeny budou projekty, které reagují na aktuální potřeby a výzvy na místní úrovni a současně se 

zaměřují na: 

• Občanskou participaci, tj. zapojování občanů do plánování a rozhodování na úrovni obce a do 

aktivit ve veřejném prostoru 

• Advokační a watchdogové aktivity, tj. monitorování činnosti a rozhodování politiků a 

úředníků, obhajobu veřejných zájmů, boj proti korupci 

• Zmocnění znevýhodněných skupin, tj. vyšší zapojení znevýhodněných skupin do rozhodování 

o veřejných záležitostech a větší znalost veřejnosti o potřebách těchto skupin 

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do 

konce daného čtvrtletí (podané do 23:59 hodin), resp. do vyčerpání alokace na daný rok. První termín 

uzávěrky pro příjem žádostí o grant je 31. 3. 2021, poslední termín pro příjem žádostí je 30. 6. 2023. 

 

Více informací: https://www.activecitizensfund.cz/stahnete-si/  

  

https://www.activecitizensfund.cz/stahnete-si/


Oranžové hřiště 2021 
Vyhlašovatel: Nadace ČEZ 

Konec příjmu žádostí: 31.12.2021 

Maximální dotace: 2 000 000,- Kč 

Zaměření programu: 

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. 

Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena. 

V programu nežádejte o: 

• Drobné nákupy, nebo dílčí úpravy herních prvků, opravy herních prvků, práce na montáži 

herních prvků na hřišti nebo obdobné náklady nezásadního charakteru a volejbalové a 

tenisové kurty– pro tyto žádosti je určeno grantové řízení Podpora regionů. 

Oprávněný žadatel: 

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice. 

Více informací:  https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html  

  

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html


Podpora regionů 2021 
Vyhlašovatel: Nadace ČEZ 

Konec příjmu žádostí: 31.12.2021 

Zaměření programu: 

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé 

mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, 

osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů, či životního prostředí. 

V grantovém řízení Podpora regionů nepodávejte žádost o podporu výstavby a kompletní 

rekonstrukce dětských a sportovních, dopravních a víceúčelových hřišť - pro tyto žádosti je určeno 

grantové řízení Oranžové hřiště. 

Oprávnění příjemci: 

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které 

splňují kritéria daná těmito podmínkami. 

 

Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena. 

 

Více informací:  https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html  

  

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html


Na učitelích záleží 
Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Konec příjmu žádostí: 31.12.2021 

Minimální dotace: 200 000,- Kč 

Maximální dotace: 500 000,- Kč 

Zaměření programu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje tuto Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí 

dotace „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ na realizaci aktivit zaměřených na podporu pedagogických pracovníků 

a zvyšování zájmu o učitelské povolání. Cílem výzvy je podpora pedagogických pracovníků v souladu 

se Strategií 2030+ a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky na období 2019-2023. 

 

Podporované aktivity: 

Modul 1 - osvěta 

Prezentace výsledků práce pedagogických pracovníků na krajské či národní úrovni, včetně akcí 

soutěžního charakteru. Do prezentace/soutěže musí být přímo zapojeni účastníci akce z řad 

pedagogických pracovníků. Aktivity v rámci modulu 1 musí být zaměřeny na sdílení příkladů dobré 

praxe, na motivaci stávajících i budoucích pedagogů, zvyšování prestiže učitelského povolání. 

Oprávnění žadatelé: 

• spolek 

• nadace nebo nadační fond 

• obecně prospěšná společnost 

• veřejná vysoká škola 

Více informací:  https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-

ucitelich-zalezi  

  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-ucitelich-zalezi
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-ucitelich-zalezi


Euroklíč 2022 
Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Konec příjmu žádostí: 28.1.2022 

Zaměření programu: 

Cílem podprogramu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných 

sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným 

eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Podprogram je určen na 

nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup 

příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti 

akce. Dále na označení míst opatřených eurozámkem, návrh a tisk Průvodců po místech v ČR 

osazených eurozámky. 

 

Oprávnění žadatelé: 

• Oprávněným žadatelem o dotaci je nevládní nezisková organizace v ČR. 

Více informací:  https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-

odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/euroklic-2020  

  

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/euroklic-2020
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/euroklic-2020


Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se sníženou energetickou 

náročností 
Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Konec příjmu žádostí: 3.2.2022 

Minimální dotace: 500 000,- Kč 

Maximální dotace: 60 000 000,- Kč 

Zaměření programu: 

Evropské dotace z nového investičního nástroje REACT-EU, který je určený pro zotavení ČR po 

dopadech pandemie COVID-19. Získejte finance na výstavbu, přestavbu, rekonstrukci a modernizaci 

sociálních služeb. Financovány jsou jak stavební úpravy, tak pořízení dlouhodobého, krátkodobého, 

hmotného i nehmotného majetku. 

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří 

podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních 

služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Budou podporovány 

registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením 

ohrožených osob, případně zdravotně postižených osob. 

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb: 

• centra denních služeb, 

• denní stacionáře, 

• týdenní stacionáře, 

• domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

• domovy se zvláštním režimem, 

• chráněné bydlení, 

• tlumočnické služby 

• azylové domy, 

• domy na půl cesty, 

• krizová pomoc, 

• nízkoprahová denní centra, 

• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

• noclehárny, 

• terapeutické komunity, 

• odborné sociální poradenství, 

• sociálně terapeutické dílny, 

• sociální rehabilitace, 

• raná péče, 

• intervenční centra, 

• služby následné péče, 

• podpora samostatného bydlení, 

• pečovatelská služba, 



• osobní asistence, 

• odlehčovací služby, 

• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

• kontaktní centra, 

• terénní programy, 

• tísňová péče, 

• průvodcovské a předčitatelské služby. 

Oprávnění žadatelé: 

kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, 

dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané 

dobrovolnými svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, organizace zřizované městskými 

částmi hlavního města Prahy, organizace zakládané městskými částmi hlavního města Prahy, 

příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní 

organizace 

Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat po celou dobu realizace a 

udržitelnosti činnost alespoň v jedné z těchto oblastí: 

• podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob; 

• sociální služby; 

• aktivity sociálního začleňování. 

Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. 

Více informací:  https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-soc-infrastruktura-energ-narocnost  

  

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-soc-infrastruktura-energ-narocnost


4. výzva - Projekty institucionální spolupráce v rámci finančního 

mechanismu EHP 2014-2021 
Vyhlašovatel: Dům zahraniční spolupráce 

Konec příjmu žádostí: 16.2.2022 

Zaměření programu:  

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také 

dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na 

potřeby studentů a žáků. 

 

Podporované aktivity: 

• Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy 

• Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou 

zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve 

vzdělávání 

Oprávnění žadatelé: 

• České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

• České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 

Poznámka: Partnerem projektu může být:  

• Instituce/organizace z České republiky a donorských států 

• Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu 

účastnit bez nároku na finanční podporu 

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, 

workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce. Projekty 

zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve 

výběrovém procesu. 

Více informací: https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty#projekty-institucionalni-

spoluprace  

  

https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty#projekty-institucionalni-spoluprace
https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty#projekty-institucionalni-spoluprace


Podpora regionálních kulturních tradic v roce 2022 
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury 

Konec příjmu žádostí: 29.4.2022 

Maximální dotace: max. 70 % nákladů 

Zaměření programu: 

Dotační program pro rok 2022 je určený na podporu projektů, jejichž význam (působení) překračuje 

rámec regionu, kulturní aktivity spjaté s významnými výročími měst a obcí, s významnými výročími 

kulturně-historických událostí a s významnými výročími význačných osobností českého původu 

působících v oblasti kultury. 

Tematické okruhy - projekty spojené s: 

• s významnými výročími měst a obcí,  

• s významnými výročími kulturně-historických událostí,  

• s významnými výročími význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury.  

Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá ve smyslu 100., 200., 300. výročí atp., popř. výročí 

půlkulatá ve smyslu 150., 250., 350. výročí atp. Při výběrovém dotačním řízení jsou upřednostňovány 

projekty s jednoznačným přínosem pro oslavy či připomínky předmětných výročí. V případě projektů, 

které se vztahují k významným výročím obcí či měst, jsou při výběrovém dotačním řízení 

upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. s vydáním výroční publikace (almanachu, 

sborníku) o historii obce či města.  

Oprávnění žadatelé: 

• obce a města, 

• fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2019, které 

zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok. 

Více informací:  https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnich-tradic-2573.html  

  

https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnich-tradic-2573.html


Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit + Podpora zahraničních 

kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 2022 
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury 

Konec příjmu žádostí: 29.4.2022 

Zaměření programu: 

Program je zaměřený na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit a podpory zahraničních 

kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 2022. 

Podporované programy: 

Kategorie A: výběrové řízení v oblasti podpory neprofesionálních uměleckých aktivit 

Kategorie B: výběrové řízení v oblasti podpory zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních 

uměleckých aktivit 

Kategorie A: podpora neprofesionálních uměleckých aktivit  

• tradiční česká hudebnost 

• slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů 

• neprofesionální tvorba výtvarná, fotografická, zvuková a filmová 

• všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec (budou 

podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v 

některém z pořádajících spolků) 

• estetické aktivity dětí a mládeže s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a 

mládežnických kolektivů (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není 

podmínkou účasti členství v některé z pořádajících organizací) 

• kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, schválený usnesením vlády ČR č. 

761/2020 

• umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu a 

inovaci 

• odborná ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů 

(např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a zpravodaje) 

Kategorie B: podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 

• amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského 

• taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru 

• dechové, symfonické a komorní orchestry 

• dětské a dospělé folklorní soubory 

• dětské a dospělé pěvecké sbory 

Oprávnění žadatelé: 

• fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2018, které 

zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních 

příspěvkových organizací zřizovaných MK 



Více informací:  https://www.mkcr.cz/podpora-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-podpora-

zahranicnich-kontaktu-v-oblasti-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-2574.html  

  

https://www.mkcr.cz/podpora-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-podpora-zahranicnich-kontaktu-v-oblasti-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-2574.html
https://www.mkcr.cz/podpora-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-podpora-zahranicnich-kontaktu-v-oblasti-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-2574.html


Akční granty – zaměření 5 - Posílení digitálních kompetencí 

neziskových organizací 
Vyhlašovatel: Nadace Open Society Fund 

Konec příjmu žádostí: 31.5.2022 

Minimální dotace: 1 000 EUR 

Maximální dotace: 3 000 EUR 

Zaměření programu: 

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se – tj. aby neziskové organizace 

cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby; více využívaly 

technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení cílových skupin a 

dostupnost služeb; více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), 

které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování obce, zlepší dostupnost úřadů apod. 

Akční granty mají umožnit neziskovým organizacím získat či posílit svoje znalosti a dovednosti pro 

používání digitálních technologií a zároveň si do organizace pořídit vhodné digitální nástroje a 

technologie. 

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se, tj. aby: 

• cíleně používaly digitální nástroje – aby se naučily lépe a efektivněji využívat (digitální) 

technologie pro svou práci, interní komunikaci či řízení lidí, pro organizaci aktivit, poskytování 

služeb, komunikaci s cílovými skupinami nejen v online prostoru apod., a dále pracovat s 

databázemi, používat a analyzovat data 

• více využívaly technologie pro řešení reálných potřeb svých cílových skupin (klientů, příjemců 

služeb, účastníků aktivit apod.) (tzv. civic tech1) – aby skrze technologie rozšiřovaly nabídku 

služeb, které umožní širší participaci zejména zástupcům znevýhodněných skupin, přispějí ke 

zmocňování znevýhodněných skupin a umožní lepší dostupnost služeb/aktivit/úřadů pro 

všechny cílové skupiny 

• více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech1) – aby skrze 

technologie rozšiřovaly nabídku služeb, které umožní širší zapojení lidí do fungování a 

rozhodování na úrovni obce/města/státu, usnadní komunikaci občanů se zastupiteli, umožní 

snazší kontrolu veřejné správy a samosprávy, sníží byrokratickou zátěž pro občany, zlepší 

dostupnost úřadů apod. 

Oprávnění žadatelé (existence minimálně 1 rok): 

• Spolek – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 214–302 

• Ústav – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 402–418 

• Obecně prospěšná společnost – zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

a o změně a doplnění ně-kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dle zákona č. 

68/2013) 

• Nadace a nadační fondy – původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a 

nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů 

• Zájmová sdružení právnických osob – dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky 

oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi 



• Účelová zařízení církví – založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují 

veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické 

služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se 

zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností, ve znění pozdějších předpisů. Tato zařízení jsou oprávněnými žadateli pouze v 

případě, pokud nebudou navrhované či podpořené aktivity projektu jakkoliv propagovat 

náboženskou doktrínu, poslání nebo proselytismus související s vírou v konkrétní 

náboženství. 

Více informací: https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/  

  

https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/


Artic Fox Initiative 
Vyhlašovatel: Společnost Fjällräven 

Konec příjmu žádostí: 31.5.2022 

Zaměření programu: 

Společnost Fjällräven podpoří neziskové organizace zaměřené na životní prostředí. Díky iniciativě 

Arctic Fox získají tři přihlášené projekty finanční podporu na rozvoj své činnosti. Přihlášky jsou 

otevřené organizacím z celého světa až do konce května 2020. Od června je však možné se celoročně 

přihlašovat do dalšího ročníku. 

Existuje mnoho skvělých nápadů a zajímavých projektů, které mají potenciál změnit životní prostředí. 

Potřebují ale naši pomoc. Každý z nás může udělat hodně, ale společně můžeme udělat víc. 

Jak se přihlásit: 

Do iniciativy Arctic Fox se mohou zapojit pouze neziskové organizace, kterým osud přírody není 

lhostejný a jejich cílem je ochrana přírody nebo inspirace pro ostatní trávit čas venku a zodpovědně. 

Přihlašovat se mohou pouze s jedním projektem, a to až do 31. 5. 2022 přes formulář na webové 

stránce. 

V červenci pak budou oznámeny projekty, které v letošním ročníku dostanou finanční podporu. Na 

sociálních sítích následně proběhne hlasování veřejnosti, podle kterého se celková částka rozdělí 

mezi všechny vybrané spolky. Finance na jejich podporu se poté vyplácí během srpna. Iniciativa Arctic 

Fox se pak bude těšit na detaily, jak konkrétně prostředky nezisková organizace použila a jakým 

způsobem pomohly životnímu prostředí. 

Více informací: https://www.fjallraven.com/uk/en-gb/about-fjallraven/the-arctic-fox-initiative/apply-

for-arctic-fox-initiative  

  

https://www.fjallraven.com/uk/en-gb/about-fjallraven/the-arctic-fox-initiative/apply-for-arctic-fox-initiative
https://www.fjallraven.com/uk/en-gb/about-fjallraven/the-arctic-fox-initiative/apply-for-arctic-fox-initiative


Fond malých projektů - výzva č. 9 programu Interreg V-A Slovenská 

republika – Česká republika 

Vyhlašovatel: Region Bílé Karpaty 

Konec příjmu žádostí: 8.11.2022 

Zaměření programu 

Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. 

Podporované aktivity: 

• Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu.  

• Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní 

správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.  

• Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.  

• Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.  

• Řízení malého projektu (povinná aktivita).  

• Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita). 

Více informací:  https://www.regionbilekarpaty.cz/9-vyzva1  

  

https://www.regionbilekarpaty.cz/9-vyzva1


Osvěta a vzdělávání 
Vyhlašovatel: Nadace J&T 

Průběžná výzva 

Zaměření programu: 

Nadace J&T dlouhodobě podporuje osvětu a vzdělávání odborníků v neziskovém sektoru. Kontinuální 

kvalitní a přitom dostupné vzdělávání považujeme za jednu ze základních podmínek pro efektivní 

pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM: 

Podporujeme neziskové organizace, které se svými aktivitami zasazují o profesionalizaci neziskového 

sektoru a svou činností podporují deinstitucionalizaci systému péče o ohrožené děti. Jste-li taková 

organizace, můžete k nám zaslat žádost o příspěvek během celého kalendářního roku. 

Zaměřujeme se zejména na podporu organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou 

spolupráci (organizace podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme). 

Podle čeho vybíráme? Co je pro nás důležité? 

• Zaměření na služby poskytované v přirozeném prostředí rodiny a jejich dostupnost. 

• Transparentnost, důvěryhodnost, profesionalita, ochota sdílet zkušenosti z praxe. 

• Organizace, které umí odpovědět na otázku: Jak poznáme, že to co děláme, funguje? 

• Organizace, které se nebojí osvětových projektů, inovací a přenosu ověřené zahraniční dobré 

praxe do českého prostředí. 

Více informací:  https://www.nadacejt.cz/osveta-a-vzdelavani-k55.html  

  

https://www.nadacejt.cz/osveta-a-vzdelavani-k55.html


Grantový program Nadace PPF 
Vyhlašovatel: Nadace PPF 

Průběžná výzva 

Zaměření programu: 

Cílem nadace je přispívat k rozvoji občanské společnosti s důrazem na konzervativní hodnoty a 

svobodu, a to podporou vzdělávacích institucí, podporou rozvoje neziskových organizací, podporou 

zapsaných spolků a ústavů, podporou komunitního rozvoje, podporou CSR projektů, podporou 

projektů propagujících pluralitu názorů a respekt k ostatním, podporou volnočasových aktivit pro děti 

a mladistvé, podporou sportu a podporou kultury, umění a ochrany památek. 

Základní parametry výběru projektů: 

• podpora formou grantů pro ty, kteří svoje první kroky již udělali a přijali osobní zodpovědnost 

za svět kolem sebe 

• výběr projektů, které už jsou dobré, aby se staly ještě lepšími, úspěšnějšími, světovějšími a 

díky naší podpoře měly co největší pozitivní dopad na společnost 

• preference projektů, které pomohou druhým a co nejvíce budou rozvíjet spolupráci, 

vzájemný respekt, otevřenost a sebedůvěru 

• podpora projektů koncipovaných na principu spoluúčasti 

• podpora projektů, které mají konkrétní dopad na českou společnost. Nadace není zaměřena 

na projekty z oblasti sociální pomoci a individuální charity 

Oprávnění žadatelé: 

• Fyzická nebo právnická osoba registrovaná v ČR (primárně Zapsané spolky, Zapsané ústavy a 

Obecně prospěšné společnosti). 

• Příjemcem může být i Obchodní společnost, která však potom nese daňové dopady spojené s 

příjmem daru – nadačního příspěvku. 

Způsob předložení žádoasti: 

• Základní informace o žadateli – název, právní formu, IČ, sídlo, předmět činnosti, zastupující 

osoby, kontaktní osobu, v případě fyzické osoby – jméno, adresu a datum narození; 

• základní popis projektu, jeho východiska a cíle; 

• definici cílové skupiny, pro kterou je primárně určen; 

• časový harmonogram přípravy a realizace projektu; 

• celkový rozpočet se základním členěním nákladů a jejich časové rozlišení; 

• strukturu plánovaného financování; 

• odbornou či institucionální záštitu nebo doporučení. 

• Žádost se podává prostřednictvím e-mailové adresy info@nadaceppf.cz nebo 

prostřednictvím člena správní rady. 

• Žádost nemá žádnou formalizovanou podobu. 

• Není definován limit pro minimální ani maximální požadovanou částku ani maximální podíl 

příspěvku na financování projektu. 

• Žadatel dostane do 7 dní od podání žádosti informaci o tom, zda jeho žádost byla přijata k 

posouzení, a informace o dalším postupu. 

Více informací:  https://nadaceppf.cz/#prihlaseni_projektu   

https://nadaceppf.cz/#prihlaseni_projektu


Dárcovský program ČEPS 
Vyhlašovatel: ČEPS 

Průběžná výzva 

Zaměření programu: 

Prostřednictvím dárcovského programu se společnost ČEPS aktivně hlásí ke svému dílu odpovědnosti 

za podobu prostředí, v němž působí. Hlavními oblastmi podpory jsou sport dětí a mládeže, kultura a 

školství, věda a péče o mládež. Chceme být těmi, kteří především dětem otevírají dveře do těchto 

oblastí. Hlavními oblastmi podpory jsou sport dětí a mládeže, kultura a školství, věda a péče o 

mládež. Chceme být těmi, kteří především dětem otevírají dveře do těchto oblastí.  

Oblasti podpory: 

• Kultura: podpora významných projektů na ochranu kulturních a architektonických památek a 

dalších doporučených Ministerstvem kultury ČR 

• Školství, věda a péče o mládež: příspěvky na vybavení škol pomůckami. Podpora akcí na 

využití volného času a rozvíjení talentů dětí a mládeže a činností pro handicapované děti a 

mládež směrující k jejich integraci. Finanční zapojení do projektů Národní sportovní naděje, 

Státní sportovní reprezentace, Olympismus, Sport pro všechny, Sport zdravotně postižených. 

• Zdravotnictví: podpora programů na prevenci kouření a protidrogovou prevenci. Lékařský 

výzkum a vývoj. 

• Ochrana životního prostředí: projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a přírody a 

na environmentální osvětu. Podpora vědy a výzkumu a jejích činností souvisejících s 

ochranou životního prostředí. 

• Charitativní, humanitární a sociální pomoc: podpora neziskových organizací, které poskytují 

sociální služby tělesně, zdravotně nebo sociálně handicapovaným občanům. Příspěvky na 

vybavení ústavů sociální péče. Pomoc pro zdravotně postižené při opatřování 

kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek. Humanitární projekty. 

• Zemědělství: projekty zaměřené na ochranu hospodářských zvířat nebo na zdravotnické účely 

ve vztahu k výskytu jejich onemocnění podle doporučení Ministerstva zemědělství. 

Oprávnění žadatelé: 

příspěvková organizace, spolek, ústav, sociální družstvo, obecně prospěšná společnost, nadace a 

nadační fond, obec v sousedství velkých energetických děl a jiných energetických zařízení. 

Více informací:  https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program  

  

https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program


Darujme.cz 
Vyhlašovatel: Nadace VIA 

Průběžná výzva 

Co Darujme.cz nabízí? 

Služba Darujme.cz nabízí jednoduchý způsob, jak začít s online fundraisingem a dárcům jednoduchý 

způsob jak darovat. Organizacím, institucím, ale také městům, obcím a krajům poskytuje bezpečný 

nástroj k tomu, aby byly vidět a slyšet, mohly jednoduše požádat o dar a udržovat vztah se svými 

dárci.  

Jak službu používat? 

• Službu mohou využívat pouze ověřené registrované organizace. Každá organizace, která chce 

službu využívat musí projít registračním procesem a podepsat smlouvu o zprostředkování s 

Nadací Via. Při registraci organizace kontrolujeme zda splňuje všechny povinné náležitosti a 

zda uveřejňuje výroční zprávu. 

• Poté, co se organizace úspěšně zaregistruje, získá svůj vlastní systém a profil. Sama si v 

Darujme.cz účtu může definovat své projekty, dárcovské stránky nebo widget (dárcovská 

tlačítka), který si jednoduše vloží na vlastní webové stránky či použije přímý odkaz k daru v e-

mailu. 

• Darujme.cz přijímá na zprostředkovatelský účet dary pro jednotlivé organizace a v 

pravidelných, obvykle týdenních, dávkách je předává na ověřené účty organizací dle 

podmínek služby. 

• Nezisková organizace vždy získává nejen dar, ale také kontakt na dárce, aby s ním mohla 

navázat a především rozvinout a udržovat vztah. Všem organizacím doporučujeme dárce 

informovat o využití daru a o své činnosti (pokud si to dárce přeje). Samozřejmostí pro 

organizaci je také vystavování potvrzení o daru, které je nezbytnou podmínkou využívání 

služby! 

Více informací: https://www.darujme.cz  

  

https://www.darujme.cz/


Google pro neziskové organizace 
Vyhlašovatel: Google Czech Republic s.r.o. 

O programu  

Když se snažíte řešit velké problémy, potřebujete k úspěchu správné nástroje. Google pro neziskové 

organizace vám umožní získávat snáze finanční prostředky, efektivněji spolupracovat a podělit se o 

svůj příběh se širším publikem. 

 

Maximalizujte dopad své činnosti 

Zefektivněte své pracovní postupy a získávání finančních prostředků pomocí bezplatných výkonných 

nástrojů Google pro neziskové organizace, abyste se mohli více soustředit na své poslání. 

• G Suite pro neziskové organizace - bezplatná verze cloudové sady ke zvýšení produktivity G 

Suite, která zahrnuje Gmail, Dokumenty a další aplikace  

• Google Ad Grants - propagujte svůj web na stránkách s výsledky vyhledávání Google 

prostřednictvím inzerce poskytované jako nepeněžní  

• YouTube pro neziskové organizace - exkluzivní zdroje, funkce a programy, které vaší 

organizaci umožní oslovit na YouTube co největší publikum  

• Google One Today - bezplatná aplikace na získávání peněžních darů, ze které jdou všechny 

peníze přímo na vaši činnost  

• Google Earth pro neziskové organizace - vytvářejte vlastní mapy, zasaďte svůj příběh do 

souvislostí a sdílejte 360° snímky  

Komu je program určen?  

Do programu Google pro neziskové organizace se mohou zaregistrovat pouze organizace, které ve 

své zemi mají status charity a splňují podmínku dobrého stavu. Všechny organizace musejí být 

zaregistrovány u místního partnera TechSoup a ověřeny jako neziskové organizace. 

Do programu Google pro neziskové organizace se mohou registrovat dobročinné sekce vzdělávacích 

organizací. Školy, akademické instituce ani univerzity se do něj však registrovat nemohou a měly by 

namísto něj využít program Google for Education. 

Do programu Google pro neziskové organizace se dále NEMOHOU zaregistrovat následující 

organizace: 

• vládní subjekty a organizace, 

• nemocnice a zdravotnické organizace. 

Více informací:  https://www.google.com/intl/cs/nonprofits/eligibility/  

  

https://www.google.com/intl/cs/nonprofits/eligibility/


Odborné vzdělávání a příprava mladých lidí 
Vyhlašovatel: THE VELUX FOUNDATIONS 

Průběžná výzva 

Minimální dotace: 70 000 EUR, preferovány jsou projekty s rozpočtem 500 000 EUR a více 

O programu: 

VELUX FOUNDATIONS usiluje o usnadnění vstupu mladých lidí na trh práce prostřednictvím podpory 

odborného vzdělávání a přípravy a souvisejících aktivit. Snaha vychází z dlouhodobého nedostatku 

mladých lidí s potřebnými odbornými dovednostmi na stávajícím i budoucím trhu práce.  

 

Preferovány jsou projekty, které jsou:  

• rozvojové - mají reálnou perspektivu rozvoje a usilují o změnu a zlepšení konkrétního 

problému v oblasti odborného vzdělávání  

• systémové a příkladné - jsou schopné inspirovat další školy, organizace nebo vzdělávací 

systém svým příkladem  

• inovativní - nepodporujeme pouze nové inovativní iniciativy, ale i ty, které již prokázaly svou 

hodnotu prosazováním dlouhodobě udržitelného a systémového rozvoje  

• dlouhodobé - nejlépe s projektovým obdobím v řádu několika let 

• přímo do aktivit zahrnující mladé lidi - mládež jakožto cílová skupina musí mít z projektu 

přímý prospěch, ačkoliv je hlavním cílem organizační nebo sektorový rozvoj  

Oprávnění žadatelé:  

• Organizace občanské společnosti, místní inovátoři, školy a veřejné instituce.  

• Aktivity v rámci projektů se mohou odehrávat v jedné nebo ve více programových zemích - 

Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko. 

Více informací:  https://veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad  

  

https://veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad


Dotační programy DBU 
Vyhlašovatel: Zastoupení DBU pro ČR a Slovensko 

Průběžná výzva 

Zaměření programu 

Ze zdrojů DBU je možné podpořit široký okruh ekologických projektů ve 13 dotačních tématech, které 

musí mít jednoznačně pozitivní dopad na životní prostředí. Nadace podporuje i mezinárodní projekty 

– ve Střední a Východní Evropě. Pro mezinárodní projekty platí stejné podmínky pro žádost o 

podporu jako pro německé projekty, znamená to, že se žádost předkládá prostřednictvím německého 

partnera/předkladatel žádosti, v německém jazyce přímo na sídlo nadace v Osnabrücku. 

Předkladatelem i zahraničním partnerem projektu mohou být malé a střední soukromé podniky 

(počet zaměstnanců do 1000), nevládní organizace, poradenské instituce, státní úřady, vysokoškolská 

zařízení, výzkumné ústavy, samospráva aj. Každý předkladatel s partnery musí přispět v rámci 

realizace projektu vlastním podílem ve výši minimálně 40-50%, ve výjimečných případech (např. 

ochrana přírody) i nižším. Vlastní podíl je možné vykázat nepeněžní formou nebo kofinancovat z 

jiných zdrojů – EU, kraje, jiné zdroje. Pro první posouzení možnosti podpory je vhodné předložit 

nadaci vypovídající popis projektu s popisem záměru, cíli a rozpočtem. V případě, že bude projekt 

odpovídat svým obsahem dotačním prioritám DBU, vyžádá si odpovědný referent na předkladateli / 

partnerovi další dopracování. 

 

Těmito tématy jsou: 

1. Dotační téma: nástroje a kompetence hodnocení udržitelnosti a posílení / podpora povědomí a 

chování v oblasti udržitelného rozvoje 

2. Dotační téma: Udržitelná výživa a udržitelné zacházení s potravinami 

3. Dotační téma 3: vývoj, tvorba a akceptování ekologického mobilního spotřebního zboží 

4. Dotační téma 4: obnovitelné zdroje energie – podpora decentrálního zásobování teplem, 

optimalizace stávajících zařízení, redukce negativních vlivů na životní prostředí 

5. Dotační téma: stavebnictví přispívající k ochraně klimatu a spotřebě zdrojů 

6. Dotační téma: vývoj a obnova / revitalizace stavebních komplexů energeticky a materiálově šetrná 

7. Dotační téma: snížení emisí CO2 v energeticky intenzivních odvětvích 

8. Dotační téma: efektivní využívání zdrojů inovativními technologiemi 

9. Dotační téma: uzavření cyklu a efektivní využívání fosforu a ekokritických kovů 

10. Dotační téma: redukce emisí dusíku v zemědělství 

11. Dotační téma: integrované koncepty a opatření k ochraně a hospodaření se spodními a 

povrchovými vodami 

12. Dotační téma: ochrana přírody a udržitelné využívání přírody ve využívané krajině a chráněných 

oblastech 

13. Dotační téma: Zachování a zajištění kulturních památek (cenných na národní úrovni) před 

škodlivými vlivy životního prostředí 



Pokud plánovaný záměr nespadá do 13 uvedených dotačních témat, má ale výrazné efekty v ochraně 

životního prostředí, je možné jej předložit v rámci volného dotačního tématu 14. Všechny projekty 

musí mít inovativní a modelový charakter. 

Více informací:  http://spolecnostlh.cz/nemecka-spolkova-nadace-pro-zivotni-prostredi-v-

osnabrucku-deutsche-bundesstiftung-umwelt-dbu/dotacni-temata/  

  

http://spolecnostlh.cz/nemecka-spolkova-nadace-pro-zivotni-prostredi-v-osnabrucku-deutsche-bundesstiftung-umwelt-dbu/dotacni-temata/
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Hasičský fond Nadace Agrofert 
Vyhlašovatel: Nadace Agrofert 

Průběžná výzva 

Zaměření průběžné výzvy: 

Hasičský fond je samostatným projektem Nadace Agrofert a je určený profesionálním i dobrovolným 

hasičským sborům, organizacím a sdružením. Fond přijímá žádosti o příspěvky zejména na přístroje, 

vybavení či zařízení, na projekty, akce a aktivity v oblastech zásahové a záchranářské činnosti 

hasičského sportu práce s dětmi a mládeží organizace společenských, sportovních či kulturních aktivit 

v obci či regionu určených široké veřejnosti hasičské historie a tradic. 

Podporované aktivity: 

• prokazatelná aktivita v oblasti některé z výše uvedených hasičských činností, doložitelná 

výroční zprávou, účetní uzávěrkou, stanovami apod. 

• aktivní práce na zajištění dalších finančních zdrojů pro předmět žádosti působnost na území 

České republiky 

Oprávnění žadatelé: 

• Jednotka sborů dobrovolných hasičů (JSDHo, JSDHp) či její zřizovatel/obec 

• Sdružení, spolek, 

• Organizace dobrovolných hasičů organizovaná ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska či v 

České a Moravské hasičské jednotě 

• Jiný typ hasičské organizace, která má hasičskou a záchranářskou práci uvedenou ve 

stanovách (např. hasičská škola) Případně také rozpočtová organizace (HZS ČR) nebo 

podniková organizace (HZSp) 

Do Hasičského fondu lze podat maximálně jednu žádost ročně! 

Co lze z fondu hradit:  

• Náklady na pořízení, opravu či renovaci záchranářské techniky a vybavení 

• Náklady spojené s hasičskými aktivitami pro děti a mládež 

• Náklady spojené s hasičským sportem 

 

Více informací: https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/hasicsky-fond-nadace-agrofert  

 

https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/hasicsky-fond-nadace-agrofert

