Dotace pro obce (pro výběr klikněte na odkaz v tomto seznamu):
Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody
Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov
Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod
Podpora bydlení pro rok 2022 – Technická infrastruktura
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví obce
Výsadba stromů
Výstavba pro obce - na pořízení sociálních bytů, sociálních a smíšených domů
Nájemní byty
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání
Národní dotace Ministerstva pro místní rozvoj
Rok 2022 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních
úřadů
Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností
Státní fond kultury ČR 2022
Oranžové hřiště 2021
Podpora regionů 2021
Podpora regionálních kulturních tradic v roce 2022
Dárcovský program ČEPS
Dotační programy DBUNájemní byty

Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody
Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí
Min. výše grantu: 200.000,- Kč
Max. výše grantu: 3.000.000,- Kč
Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.
Konec příjmu žádostí: 31.12.2023
Zaměření programu:
Cílem výzvy je zlepšení zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídajícím množství a kvalitě.

Předmětem podpory je realizace nových nebo regenerace či intenzifikace stávajících zdrojů vody či
realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového
vodovodu, dálkového přivaděče apod.). Podpora je cílena na komplexní opatření a je primárně
určena k využívání povrchových zdrojů vody tam, kde to je možné.

Oprávnění žadatelé:
•
•
•
•

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.

Více informací: https://www.mzp.cz/cz/vyzva_npzp_zdroje_pitne_vody

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov
Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí
Výše příspěvku: Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových
způsobilých výdajů projektu (bližší specifikace v textu výzvy)
Začátek příjmu žádostí: 1.12.2021
Konec příjmu žádostí: 30.9.2022
Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace
pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným
získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu
energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů
energie.
Na co můžete získat dotaci
•
•
•

•
•
•

•
•

Zateplení obvodového pláště budovy
Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo
zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení,
systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku,
opatření zabraňující letnímu přehřívání)
Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Realizace systémů využívajících odpadní teplo
Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším
než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající
biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo
zemní plyn
Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
Instalace solárně-termických kolektorů

Výzva je primárně určena pro projekty 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků, nicméně je možné podat i ryze nový
projekt.

Kdo může žádat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obce, dobrovolné svazky obcí
Kraje
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 osoby
Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky)
Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102

Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod
Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí
Výše příspěvku
•
•
•

při kapacitě DČOV 1-15 EO: 150 tisíc Kč
při kapacitě DČOV 16-50 EO: 300 tisíc Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Začátek příjmu žádostí: 1.11.2021
Konec příjmu žádostí: 31.12.2023
Na co můžete dotaci získat
Soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO[1] pro budovy
využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve
vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné
připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

[1] Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO
napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok
vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy
ve vlastnictví obce.

Kdo může žádat
•

Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97

Podpora bydlení pro rok 2022 – Technická infrastruktura
Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů
nebo rodinných domů.
Výše dotace: max. 150.000,- Kč na jeden stavební pozemek
Ukončení příjmu žádostí: 7.1.2022
Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu,
kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše
uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.
Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k zainvestovaným
pozemkům, přičemž každý zainvestovaný pozemek musí být přímo napojený na nově budovanou
technickou infrastrukturou, která je předmětem dotace. Nebo-li, výše dotace na vybudování nové
technické infrastruktury bude určena dle počtu zainvestovaných pozemků napojených na tuto novou
budovanou technickou infrastrukturu. Do výpočtu výše dotace nemusejí být zahrnuty všechny
naprojektované přípojky nebo sjezdy dle projektové dokumentace.

Více informací: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-prorok-2022/podprogram-technicka-infrastruktura

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Min. výše dotace: 15.000,- Kč
Max. výše dotace: 300.000,- Kč
Začátek příjmu žádostí: 1.2.2022
Konec příjmu žádostí: 18.2.2022
K oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program na údržbu a obnovu
kulturních a venkovských prvků. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím tohoto programu v příštím
roce rozdělí žadatelům 47,3 milionu korun, což je ve srovnání s rokem 2021 o 17,3 milionu více.

Dotace, které mají oživit ráz vesnic a zvýšit turistickou atraktivnost, mohou využít obce, spolky,
nadace, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti a vlastníci staveb nebo pozemků.
Podporovány jsou objekty typu kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže,
exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti a
nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostřední
blízkosti upravovaného objektu.

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

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Začátek příjmu žádostí: 1.1.2022
Konec příjmu žádostí: 30.6.2023
Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem
dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení
včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné
čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.
Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.
Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

Kdo může žádat:
Obec do 10 000 obyv. včetně a společnost 100% vlastněná obcí, max. výše podpory 4.000.000,- Kč
Více informací: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukceverejneho-osvetleni

Rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví obce
Program Nová zelená úsporám
Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
Možní žadatelé (v závislosti na aktivitě): vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků
bytových jednotek, stavebníci
Podporované aktivity:
-

zateplení obvodových stěn, střechy, stropů, podlah, výměna oken, výměna dveří
výstavba bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností
výměna neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel za kotel na
biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel
pořízení fotovoltaické elektrárny, vč. akumulačního systému
efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody
výsadba stromů na veřejnosti přístupných pozemcích (nelze žádat samostatně, pouze s jiným
opatřením)
pořízení a instalace nového systému na přípravu teplé vody
venkovní stínící technika (nelze žádat samostatně, pouze v rámci zateplení)
řízené větrání s rekuperací
výstavba zelených střech
využití tepla z odpadní vody
dobíjecí stanice pro osobní vozidla na elektropohon
projektová příprava, energetické hodnocení, odborný technický dozor, měření průvzdušnosti
obálky budovy

Termín vyhlášení výzvy: podzim 2021
Výše dotace: podle aktivity, bonus za využití více opatření
Více informací: https://2030.novazelenausporam.cz/bytove-domy/
Je doporučováno záměr obcí předem konzultovat s pracovníky na krajských pracovištích SFŽP.
Pravděpodobně bude nutno žádat v režimu veřejné podpory a splnit další požadavky vyplývající z
platné legislativy.

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
Listnatý/ovocný špičák
Ovocný strom, prostokořenný
Listnatý strom, odrostek (121250 cm)
Listnatý strom, obvod kmínku v
1 metru: 8-10 cm
Listnatý/ovocný strom, obvod
kmínku v 1 metru: 10-12 cm
Listnatý/ovocný strom, obvod
kmínku v 1 metru: 12 cm a více

Pořízení stromu
1 050 Kč/ks

Pořízení závlahy
1 000 Kč/ks

1 700 Kč/ks
3 300 Kč/ks

1 000 Kč/ks
1 000 Kč/ks

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

Výstavba pro obce - na pořízení sociálních bytů, sociálních a smíšených
domů
Vyhlašovatel: Státní fond podpory investic
Žadatelé: obec, dobrovolný svazek obcí
Volba dotace, zvýhodněný úvěr.
Dotaci lze využít na:
-

novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného domu;
stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům
nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;
nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální byt;
stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne
sociální dům nebo část smíšeného domu;
modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část
smíšeného domu;
koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části smíšeného domu.

Výše dotace: až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru; nejvýše však do částky
určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na
výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu.
Podmínky pro poskytnutí dotace:
-

žadatel o dotaci je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, spočívajícím v
poskytování bydlení v sociálním bytě;
žadatel se zaváže, že sociální byt bude sloužit k bydlení způsobilé domácnosti, a nájemní
smlouvy bude uzavírat dle stanovených podmínek, vyplývajících z jeho pověření, nejméně
však po dobu 20 let.

Úvěr lze využít na:
-

-

novostavbu dostupného domu nebo části smíšeného domu; stavební úpravu prostor
určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného
domu nebo dostupný byt;
nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne dostupný byt;
stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne
dostupný dům nebo část smíšeného domu;
modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne dostupný dům nebo část
smíšeného domu;
koupi dostupného bytu, dostupného domu nebo části smíšeného domu.

Výše úvěru: až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru; maximální výše úvěru
stanovena dle varianty podpory.
Úroková sazba:
-

ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,5 procentního bodu,
nejméně však ve výši 1 % ročně;
fixní po celou dobu splácení úvěru;

-

úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

Splatnost úvěru: 30 let ode dne dokončení výstavby.
Více informací: https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/

Nájemní byty
Vyhlašovatel: Státní fond podpory investic
Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu
obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž
obydlí zničila živelní pohroma.
Žadatelé: Obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude
stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba
nebo stavební úpravy.
Úvěr lze využít na:
-

novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty;
stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům
než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě);
nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy);
stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, kde
dosud žádný byt způsobilý k bydlení nebyl;
stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další
nájemní byt způsobilý k bydlení.

Výše úvěru: až do 90 % rozhodných výdajů, maximální výše úvěru je 100 mil. Kč; rozhodné výdaje
mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však překročit 10 % výdajů rozhodných pro
určení výše úvěru; úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami.
Úroková sazba: výše úrokové sazby rovná výši sazby EU snížené o nevyčerpaný limit de minimis,
nesmí být však nižší než 0,5 % p.a.;
Splatnost úvěru: nejméně 10 a nejvíce 30 let ode dne dokončení výstavby.
Podmínky pro poskytnutí úvěru:
-

minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m2, maximální 90 m2;
z každých započatých 5 bytů musí být jeden upravitelný;
výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
byty nelze užít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení;
výstavba musí být dokončena a schopna užívání nejdéle do 5 let od uzavření úvěrové
smlouvy,
v průběhu výstavby lze rozestavěné byty převést na jinou osobu, ovšem pouze se souhlasem
Fondu.

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

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

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání
Program 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a
dobrovolnými svazky obcí
Podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi
a dobrovolnými svazky obcí.
Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dotace v tomto podprogramu budou poskytovány na investiční výdaje na vytvoření nových
výukových kapacit infrastruktury v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, které se podle §
178 odst. 2 školského zákona stanovuje školský obvod, s cílem dosáhnout ve vazbě na zpracovanou
demografickou analýzu co nejefektivnějšího využití budovaných kapacit.
-

navýšení kapacity základních škol formou přístaveb, nástaveb a jiných rozšíření stávajících
základních škol v lokalitách, které v aktuální analýze MŠMT jsou označeny jako vysoce
potřebné (podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí) a to dle následujících podmínek:
o vysoká potřebnost navýšení kapacity – stupeň rizika pro správní obvod ORP, v níž
bude projekt realizován, vyplývající z „Analýzy demografického vývoje a potřeb v
území“, kterou zpracovává MŠMT, je k datu podání žádosti o poskytnutí dotace
definován v minimální hodnotě koeficientu 6,
o vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací –
žadatel je v okamžiku podání žádosti o poskytnutí dotace vlastníkem dotčených
nemovitostí,
o soulad charakteru pozemků dotčených budoucí stavbou a podmínek pro jejich využití
s platným územním plánem ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace,
o výsledné navýšení kapacity stávající základní školy bude vždy do úrovně minimálně
18 kmenových tříd a 540 žáků. Navýšení kapacity může být realizováno následujícími
variantami:
▪ stávající neúplná nebo plně organizovaná základní škola bude po realizaci
stavby navýšena na minimální kapacitu 18 kmenových tříd a 540 žáků.
▪ stávající plně organizovaná základní škola s minimální kapacitou 18
kmenových tříd a 540 žáků bude realizací stavby navýšena minimálně o 6
kmenových tříd a 180 žáků.

Podprogram je zacílen na realizaci projektů s minimální částkou dotace ve výši 50 000 000 Kč.
Minimální výše podílu účastníka podprogramu na financování akce činí 30 % z celkových uznatelných
výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako samostatný žadatel, nebo 15 % z celkových uznatelných
výdajů v případě, že žadatelem je svazek obcí, ev. školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí v
souladu s § 124 školského zákona.
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/novy-investicni-dotacniprogram-s-nazvem-133-340-podpora

Národní dotace Ministerstva pro místní rozvoj
Podprogram 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ukončení příjmu žádostí ve všech dotačních titulech: 17. prosince 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž
rozhodným bude den a čas podání / doručení žádosti do datové schránky MMR.
Více informací zde: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podporarozvoje-regionu-2022
Dotační titul DT117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
Žadatel:
-

obec do 3000 obyvatel se schváleným strategickým rozvojovým dokumentem,
obec od 3001 do 10000 obyvatel se schváleným strategickým rozvojovým dokumentem

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
-

všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
o obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k
odvádění povrchových vod z této komunikace),
o obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných,
zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů,
příkopů.

Dotace pro obce do 3000 obyvatel je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
Dotace pro obce od 3001 do 10000 obyvatel je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
Přípustné změny povrchů
-

Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk.
Nový povrch: asfalt, beton, dlažba.

Co nelze:
-

vybudování nové místní komunikace,
obnova místní komunikace poškozené živelní pohromou,
obnova místní komunikace poškozené v důsledku odstraňování škody po živelné pohromě,
obnova místní komunikace poškozené v důsledku těžby kalamitního kůrovcového dříví,
obnova místní komunikace následující po stavebních pracích typu vybudování/obnova
kanalizace apod.,
vybudování nebo obnova účelových komunikací,
vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,

-

inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto
vedení,
parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství.

Dotační titul DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Žadatel:
-

obec do 3000 obyvatel na jejímž katastru je zřízena základní škola, se schváleným
strategickým rozvojovým dokumentem,
obec od 3001 do 10000 obyvatel na jejímž katastru je zřízena základní škola, se schváleným
strategickým rozvojovým dokumentem.

Podporovány budou akce zaměřené na:
-

obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro
hodiny tělesné výchovy,
obnovu školních tělocvičen.

Dotace pro obce do 3000 obyvatel je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
Dotace pro obce od 3001 do 10000 obyvatel je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.
Školním hřištěm, tělocvičnou se pro účely tohoto DT rozumí stavba (zařízení), která je využívána k
tomuto účelu a je součástí areálu školy. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a
využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.
Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro
volnočasové aktivity. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické
činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové
kapacity objektu.
Co lze:
-

vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřiště: venkovní hřiště/sportoviště
(víceúčelové, multifunkční)
vnitřní rekonstrukce nebo modernizace tělocvičny,

V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci obnova sportovní infrastruktury, pak mezi další
uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových
uznatelných nákladů akce:
-

-

Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny,
sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky
(pevně zabudované), nářaďovna apod.).
Oplocení, osvětlení venkovního školního hřiště/sportoviště.
Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří. Rekonstrukce
střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
Výměna kotle včetně otopné soustavy.

Co nelze:
-

-

-

hřiště, resp. sportoviště, které není primárně určené pro hodiny tělesné výchovy
(workoutové hřiště, parkourové hřiště, beachvolejbalové hřiště, fotbalové hřiště, dětské
hřiště apod.),
výstavba tělocvičny,
obnova stavby po živelní pohromě,
parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
přístupové cesty (chodníky, místní komunikace) a parkoviště,
odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř
budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
nábytek, vybavení a zařizovací předměty (držáky, věšáky, dávkovače mýdla atp.),
tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce
na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové
atpod.),
tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny,
tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal,
míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

Dotační titul DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Žadatel:
-

obec do 3000 obyvatel se schváleným strategickým rozvojovým dokumentem,
obec od 3001 do 10000 obyvatel se schváleným strategickým rozvojovým dokumentem

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba)
veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se
o:
-

kulturní domy,
budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),
knihovny,
školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit
kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu,
multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech.

Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu budov hasičských zbrojnic, zázemí technických
služeb, budovy/objekty sakrálních staveb, informačních center, obřadních či výstavních síní, budov
sloužících pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy,
klubovny apod.), pro zázemí sportovišť a dalších výše neuvedených.
Dotace pro obce do 3000 obyvatel je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
Dotace pro obce od 3001 do 10000 obyvatel je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace pro obce do 3000 obyvatel na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na
jednu akci činí 10 mil. Kč.

Dolní limit dotace pro obce od 3001 do 10000 obyvatel na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit
dotace na jednu akci činí 20 mil. Kč.
Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční
využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční
apod.).
Co lze:
-

Přestavba, přístavba, vnitřní rekonstrukce nebo vnitřní modernizace veřejné budovy.

V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo
modernizace, pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do
výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
-

Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří. Rekonstrukce
střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
Výměna kotle včetně otopné soustavy.

Co nelze:
-

nákup, výkup nemovitosti,
nová výstavba,
obnova, rekonstrukce, modernizace budovy po živelní pohromě,
odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř
budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
související s obnovou prostor určených k bydlení nebo ubytování.

Dotační titul DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Žadatel: obec do 3000 obyvatel se schváleným strategickým rozvojovým dokumentem.
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního
rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Jde především o obnovu nebo
vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.
Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční
využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).
Co lze:
-

vybudování hřiště (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové
hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště),
rekonstrukce nebo modernizace hřiště (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové
hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště),

V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci vybudování, přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo
modernizace, pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do
výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
-

-

vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny,
sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně
zabudované) apod.,
oplocení,
osvětlení,
mobiliář (lavičky, odpadkové koše).

Co nelze:
-

obnova stavby (hřiště, sportoviště) po živelní pohromě,
nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy,
hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové apod.),
nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a
koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště
mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

Více informací: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvojeregionu-2022

Rok 2022 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu
Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Konec příjmu žádostí: 17.12.2021
V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní
turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v
destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v
turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. Záměry by měly být přínosné
pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.
Poskytovaná výše dotace je maximálně do 50 % uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu
akce, maximálně však 10 mil. Kč. Realizace akce je možná do konce 11/2023. Povinnou součástí
projektu je také propagace výstupu akce.
Oprávněným žadatel mohou být subjekty jako územně samosprávné celky, mikroregiony, organizace
destinačních mangementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická informační centra,
církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty.

Více informací: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podporycestovniho-ruchu-v-regione/rok-2022-rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktu

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v
budovách městských a obecních úřadů
Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Konec příjmu žádostí: 28.1.2022
Minimální dotace: 100 000,- Kč
Maximální dotace: 50 % vynaložených nákladů
Oprávněný žadatel o dotaci je výhradně obec (dále jen „žadatel“), jejíž záměry bezbariérových tras v
podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro
všechny.
Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér
v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do
komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.
Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, jejímž cílem je
odstraňování bariér při vstupu do budov, uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a sociálních
zařízení zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace prostřednictvím stavebních
prací a úprav a v omezeném rozsahu prostřednictvím pořizování a aplikace zdvižných a transportních
technologií a systémů.

Více informací: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-proodstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko

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

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

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

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

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

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

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

