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PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 

LISTOPAD 2016 



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 
 
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2017 
 
Cílem podprogramu je formou dotace podpo řit obnovu a rozvoj venkovských obcí. 
Podprogram p ředpokládá participaci obyvatel venkova, ob čanských spolk ů a sdružení 
při obnov ě jejich obce v souladu s místními tradicemi. P říjemci podpory jsou 
vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dota ční tituly zvláš ť. Obecně se však jedná o 
obce či svazky obcí. 
 
Podprogram je členěn na pět dota čních titul ů (DT): 
 
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
 
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci 
 
                A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
 
                B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
 
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
 
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
 
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací 
 
Žádosti je možné podávat od 18. 10. 2016.  
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2016 (do 12 hodin). 
 
 
Bližší informace lze získat na níže uvedeném odkaze : 
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-
Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017 
 
 
případně telefonicky: 
Informa ční centrum ( pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.) 
 
tel.: +420 224 861 282 
       +420 224 861 138 
 

 

 

 

 

 

 



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 
 
DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLN Ě VYLOUČENÝCH 
LOKALITÁCH 2017 
 
Podprogram je sou částí nového programu financovaného ze státního rozp očtu 
"Podpora revitalizace území". Je zam ěřen na podporu demolic budov v obcích, které 
mají ve svém katastru sociáln ě vylou čenou lokalitou. Cílem podprogramu je p řipravit 
území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoj i obce. Demolice objektu musí být 
následována celkovou revitalizací prostoru, v četně možné výstavby objektu, který ale 
bude sloužit jinému ú čelu než sociálnímu bydlení (školské za řízení, komunitní 
centrum, sportovní za řízení atd.).  
 
Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které  mají ve svém katastru 
sociáln ě vylou čenou lokalitu.  
 
Dotace bude poskytována až do výše 80 % skute čně vynaložených uznatelných 
náklad ů akce. 

 
Žádosti je možné podávat od 18. 10. 2016.  
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2016 (do 12 hodin). 
 

Bližší informace lze získat na níže uvedeném odkaze : 
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-
Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2017 
 
 
případně telefonicky: 
Informa ční centrum ( pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.) 
 
tel.: +420 224 861 282 
       +420 224 861 138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Státní fond životního prost ředí 
 

Výzva č. 8/2016: Průzkum, posílení a budování zdroj ů pitné vody 

Ministerstvo životního prost ředí vyhlašuje s program zam ěřený na pr ůzkum, posílení a 
budování zdroj ů pitné vody. V praxi to znamená dotace na nové i pr ůzkumné vrty 
řešící zdroje pitné vody v obcích, v četně jejich napojení na vodovodní řady. 
Cílem nového programu je zajistit dostatek pitné vo dy pro obyvatele České republiky. 
S nedostatkem kvalitní pitné vody se v sou časnosti potýká nejedna česká obec a 
město. 
 
Pro  zájemce o dotace je připraveno celkem 300 milionů korun. Půjdou na projekty rozšíření 
možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídajícím množství a jakosti zejména 
v lokalitách, kde lidé mají pitné vody nedostatek, anebo voda nedosahuje požadované 
kvality. Podpořeny budou projekty na regeneraci a zkapacitnění stávajících podzemních 
zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, včetně případných 
úprav napojení zdrojů na stávající rozvod pitné vody. Podporu mohou získat i projekty 
realizace průzkumných vrtů na zajištění nových podzemních zdrojů pitné vody a „ostré" vrty, 
včetně jejich napojení na stávající rozvod pitné vody. 

Oprávněnými žadateli v aktuální výzvě jsou obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní 
společnosti ovládané z více než 50 procent obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 
subjekty a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. U příspěvkových 
organizací územně samosprávných celků a obchodních společností je stanoveno, že musejí 
být vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  

Žádosti o dotace je možné podat od 11. července 2016 do 30. června 2017. 

 

Výzva č. 10/2016: Zeleň do měst a obcí 

Ministerstvo životního prost ředí a Státní fond životního prost ředí ČR vyhlašují novou 
výzvu v rámci Národního programu Životní prost ředí, zaměřenou na obnovu a 
zakládání nové zelen ě v obcích a m ěstech. Podpo řeny budou projekty na zlepšení 
funk čního stavu zelen ě ve městech a obcích a nov ě i na vytvá ření nových vodních 
prvk ů jako další ochrany p řed suchem a adaptace na zm ěnu klimatu. 
Cílem nové výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve 
městech a obcích.   
Obce do 500 obyvatel mohou získat až dvoumilionovou dotaci na projekt, obce nad 500 
obyvatel 250 tisíc korun (na větší projekty mohou získat dotaci z OPŽP). 
 
Žádosti je možné podávat od 3. října 2016 do 28. února 2017. Pro projekty je alokov áno 
celkem 40 milion ů korun.  
 
 
 
Výzva č. 11/2016: Domovní čistírny odpadních vod 

Ministerstvo životního prost ředí prost řednictvím Státního fondu životního prost ředí 
ČR spouští zcela nový dota ční program na výstavbu domovních čistíren odpadních 
vod. Dotace jsou ur čeny na vybudování domovních čistíren odpadních vod pro 
občany zejména v malých obcích, kde se výstavba velké ČOV nevyplatí nebo není 
možné ji postavit z technických d ůvodů.Díky této výzv ě budou moci obce po řídit 



domovní čistírny pro své ob čany a sou časně tak p ředcházet zne čišt ění podzemních 
vod i povrchových vod z komunálních zdroj ů.  
O podporu mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více jak 50 
% majetku obcemi, případně některé spolky. Na pilotní výzvu putuje 100 milionů Kč. 
 
Žádosti budou p řijímány od 1. listopadu 2016 do 30. listopadu 2017 nebo do vy čerpání 
finan čních prost ředků. 
 

 

Výzva č. 12/2016: Likvidace nepot řebných vrt ů 

Ministerstvo životního prost ředí prost řednictvím Státního fondu životního prost ředí 
ČR vyhlásilo dota ční program na likvidaci starých vrt ů podzemní vody. Reaguje tak na 
pot řeby obcí po celé ČR, ve kterých se nacházejí nepot řebné hydrogeologické vrty. Ty 
představují riziko ohrožení životního prost ředí, především jakosti či množství 
podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel. 
 
Aktuální výzva se zaměřuje na vrty, jejichž původním účelem byl průzkum, jímání či 
monitorování podzemní vody, neboť zvláště ty mohou představovat riziko pro životní 
prostředí, především pro podzemní vody.  
Oprávněnými příjemci dotace jsou tak státní příspěvkové organizace, obce, dobrovolné 
svazky obcí a kraje.  
Vzhledem k tomu, že výše nákladů na likvidaci vrtu se může značně lišit, je maximální výše 
podpory omezena pouze procentem z celkových způsobilých výdajů ve výši 90 procent a 
celkovou alokací výzvy, která činí 20 milionů korun. 
 
Své žádosti m ůžete podávat od 1. listopadu do 28. dubna 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Státní fond životního prost ředí 

Ministerstvo životního prost ředí prost řednictvím Státního fondu životního 
prost ředí ČR vyhlásilo dv ě nové výzvy na p ředkládání žádostí o dotace 
na protipovod ňové projekty a efektivn ější hospoda ření se srážkovou vodou. 
 
 
Ochrana proti povodním  

V nově otev řených výzvách mohou dotaci získat projekty, které p omohou 
eliminovat riziko povodní nebo zlepší využívání srá žkové vody ve m ěstech a 
obcích. Mezi typy opat ření podporované v nov ě vyhlášené 45. výzv ě 
opera čního programu pat ří plošná povrchová a podpovrchová reten ční a 
vsakovací za řízení.  

Finanční prostředky v celkovém objemu 1,1 miliardy korun lze čerpat na zprůtočnění 
nebo zvýšení retenčních schopností koryt vodních toků a přilehlých niv. K dalším 
podporovaným projektům patří opatření, která přispějí ke zlepšení přirozených rozlivů 
do nivních ploch.  

 

Varovné systémy 

47. výzva nabízí zejména obcím a m ěstům dotace v celkovém objemu 150 
milion ů korun na budování a rozší ření varovných, hlásných, p ředpov ědních a 
výstražných systém ů, zahrnujících nap říklad místní rozhlas a varovné sirény, 
které umožní v čas upozornit na hrozící povodn ě, a ochránit tak majetek a 
lidské životy.  

Podpořeny budou i projekty na tvorbu digitálních povodňových plánů. Varovné 
systémy mohou obce a města realizovat až tehdy, když mají vypracovaný či 
aktualizovaný digitální povodňový plán. „Celý systém pak funguje tak, že díky 
výstražnému systému obdrží starosta obce varovnou zprávu o překročení limitní 
hodnoty srážky či vzestupu hladiny a díky povodňovému plánu vyhodnotí nastalou 
situaci,“ upřesňuje ministr Brabec. Pak případně varovným systémem, tedy 
rozhlasem nebo sirénou, varuje obyvatele na ohroženém území a podá jim zásadní 
informace.  

V obou nově otevřených výzvách činí výše dotace 85 % z celkových způsobilých 
výdajů u všech podporovaných aktivit s výjimkou projektů zaměřených na budování 
varovných systémů, u kterých je dotace 70%. 

 

Národní program Životní prost ředí 

Státní fond životního prost ředí ČR zahájil p říjem žádostí o podporu 
z Národního programu Životní prost ředí na po řízení ekologických aut. 
O podporu mohou žádat obce, kraje i jimi řízené organizace do konce b řezna 
příštího roku. 



Oprávněnými žadateli o dotaci na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG jsou 
obce, kraje, městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace 
územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti, spolky a pobočné 
spolky založené obcí či krajem, akciové společnosti vlastněné z více než 50 % obcí 
či krajem a také společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 % obcí či 
krajem. 

 

Pilotní výzva  

Pilotní výzvou na podporu nákupu voz ů s alternativními pohony Ministerstvo 
životního prost ředí cílí na kraje, obce a jejich p říspěvkové organizace. Cílem 
úřadu je také rozhýbat poptávku, která následn ě přispěje rovn ěž k rychlejšímu 
rozvoji dobíjecí a plnicí infrastruktury a také k r ozvoji nových technologií. 
Žadatelé mohou k dotaci získat také p říspěvek 10 000 korun navíc, pokud své 
staré vozidlo v emisní t řídě EURO 3 a nižší dají k ekologické likvidaci a zárov eň 
doloží, že auto vlastnili déle než dva roky p řed likvidací. 

U elektromobilů bude podpora pro osobní auta do 3,5 tuny činit 220 000 korun, u 
plug-in hybridů 200 000 korun a u vozů na CNG 50 000 korun. Vyhrazených 100 
milionů bude rozděleno v poměru 80 : 20, přičemž větší část prostředků by měla 
směřovat na elektromobily a plug-in hybridy a menší část na auta s pohonem na 
CNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MMR - Integrovaný regionální opera ční program 
 
Výzva č. 35:  SOCIÁLNÍ  BYDLENÍ PRO SOCIÁLN Ě VYLOUČENÉ 
LOKALITY 
 
K čemu je dotace ur čena 
Podpora je poskytována na výstavbu sociálního bydlení.Cílem je pořízení bytů, 
bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení 
a pořízení nezbytného základního vybavení  
 
Kdo m ůže žádat 
- obce  
- nestátní neziskové organizace  
- církve  
- církevní organizace  
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 500 tis. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 15 mil. Kč 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %  
Státní rozpočet –  5 % pro obce 
   10% pro NNO, církve a církevní organizace 
 
Podání žádosti: do 27. 12. 2016 
 
 
 
 

Výzva č. 44 Sociální podnikání pro sociáln ě vylou čené lokality II. 
 

K čemu je dotace ur čena 
Podpora je poskytována na vznik projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a 
vybavení sociálních podniků. 
 
Kdo m ůže žádat 
Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s 
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 
hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská 
družstevní společnost); nestátní neziskové organizace; církve a církevní organizace. 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 400 tis. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 4,9 mil. Kč 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %  
Státní rozpočet – 0 % 
 
Podání žádosti: do 31. 1. 2017 
 
 



Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL 
 
K čemu je dotace ur čena 
Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a 
modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na 
klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce 
s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové 
kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových 
kompetencí či budování bezbariérovosti škol.  
 
Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí 
sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování 
kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou 
aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné 
kompenzační pomůcky. 
 
Kdo m ůže žádat 
Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy - další 
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit - kraje - organizace zřizované 
nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - 
nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace - organizační složky 
státu - příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 1 mil. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 99 mil. Kč 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány 
ve školském rejstříku  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a 
dobrovolné svazky obcí  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním 
účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti školství  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 10 %  
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 0 %  
 
Podání žádosti: do 14. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 



Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celož ivotní 
vzdělávání (SVL) 
 
K čemu je dotace ur čena 
Podpora je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, 
středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, 
vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci 
zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.  
 
Podpora m ůže být poskytnuta pouze ve vazb ě na klí čové kompetence 
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, p řírodní v ědy, 
technické a řemeslné obory). Projektové zám ěry musí být v souladu s Místním 
akčním plánem vzd ělávání nebo s Krajským ak čním plánem vzd ělávání.  
Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním 
infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a 
stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb.); nákup pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a 
učeben; pořízení kompenzačních pomůcek. 
 
Kdo m ůže žádat 
školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a 
vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, 
kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 
organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 1 mil Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 20 mil. Kč 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány 
ve školském rejstříku  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
 
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním 
účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, v oblasti školství, nebo v oblasti 
vzdělávání, školení a osvěty  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 10 %  
 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 0 %  
 
Podání žádosti: do 14. 4. 2017 



Ústecký kraj, Krajský ú řad Ústeckého kraje 
 
Připravuje se: 
 

Výzva „Podpora za čínajících podnikatel ů v Ústeckém kraji pro rok 
2017“, a to za podmínky schválení finančních prostředků pro tento 
program v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017. 
 
Dotační program bude vyhlášen až po schválení rozpo čtu Ústeckého kraje. 
 
http://www.kr-ustecky.cz/dp-podpora-zacinajicich-podnikatelu-v-usteckem-kraji-pro-
rok-2017/d-1705828/p1=204744 
 
 
 
Výzva „Motiva ční program pro st řední školství - P říspěvek na 
dojížd ění  2016/2017“ 
 
Program bude realizován od září 2016 pro žáky s trvalým pobytem na území 
Ústeckého kraje, kteří ukončili povinnou školní docházku a ve školním roce 
2016/2017 navštěvují střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou školu 
zřizovanou Ústeckým krajem. V případě víceletých gymnázií náleží příspěvek na 
dojíždění žákům v osmiletém gymnáziu od nástupu do kvinty, v šestiletém gymnáziu 
od nástupu do tercie. 
 
Podání žádosti:  do 10. 2. 2017 (Formulář bude zveřejněn na webových stránkách 
ÚK v lednu 2017). 
 
 

 

Výzva „Fond Ústeckého kraje“  
 

Od 1. 10. 2016 pozastaven p říjem žádostí do Fondu ÚK.  

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

 
NEZISKOVÝ NETWORKING 
 
Ve spolupráci s BARD PR spouštíme 8. 12. 2016 zcela  nový projekt – Neziskový 

Networking . Proč to? Chceme rozhýbat naše stojaté vody, chceme sdíl et kontakty, 
doporu čovat se navzájem, propojovat se a podporovat. Profe sionáln ě.  

  
Co si ze setkání odnesete?  
  
• Nové kontakty, know-how, tipy a rady, 
• kupu vizitek od dalších neziskových profíků, 
• inspiraci a hromadu energie pro další práci. 
  
Co vás čeká?  
• Kapacita je omezena na 12 účastník ů/setkání - efektivita bude hrát prim. 
• Připravte si odpovědi na 2 otázky:  

1. Co mohou udělat ostatní pro vás, neboli co konkrétn ě pot řebujete?  
(Sháníte fotografa? Kontakt do ČEZu? Levnou tiskárnu? Školení na sales? atd.) 
 
2. Co můžete vy ud ělat  pro ostatní? 
(Znáte fotografa? Máte ČEZí kontakt? Tisknete levně? Máte zajímavé školení nebo 
produkt?) 

• Nezapomeňte si vizitky.  
• Investujte 150 Kč a registrujte se HNED TEĎ (všem, na které se napoprvé nedostane, 

slibujeme další setkání hned po Novém roce). 
  
První kolo NENE bude hostit společnost unibail - rodamco (Praha, OC Chodov), kde se 
sejdeme 8. 12. v čase 8:30 - 10:00 hod. Speciálním hostem bude Zaruhi Harutyunyan  (HR 
Analyst at unibail - rodamco). 
  
Více informací:  Petr Freimann, petr@bardpr.cz, mobil 721 530 199 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadace Vodafon Česká republika 
 

Grantový program 
Grantový program Technologie pro spole čnost  rozvíjí ekosystém sociálních 
inovací, které řeší naléhavé společenské problémy použitím informačních a 
komunikačních technologií a novým přístupem k využití dat, sítí, internetu věcí, 
mobilních a internetových aplikací.  

Program cílí na neziskové organizace a sociální podniky , které tato nová 
opakovaně využitelná řešení vytváří nebo přebírají ze zahraničí a adaptují na naše 
podmínky tak, aby byla udržitelná a měla dopad na tisíce uživatelů. Grantový 
program Technologie pro společnost od roku 2010 podpořil mimo jiné i 15 
technologických řešení, která dodnes zlepšují život lidí s postižením.  

Pro koho je program ur čen 
• nestátní neziskové organizace a 
• sociální podniky, 

které se svým projektem úspěšně absolvovaly akcelerační program Laboratoř 
Nadace Vodafone nebo jiný akcelerační program v ČR či zahraničí, případně jsou 
schopné doložit k projektu dva nezávislé posudky expertů. 

Průběh a harmonogram 

• Program je pr ůběžný, žadatelé mohou projekty hlásit do programu 
celoro čně. 

• Do 2 měsíců od přijetí žádosti rozhodne správní rada o podpoře projektu 
• Do 2 měsíců od přijetí rozhodnutí je zahájena realizace projektu 
• Ukončení projektu dle harmonogramu 
• Do 1 měsíce od ukončení projektu je potřeba předložit závěrečnou zprávu a 

vyúčtování 

Více na http://www.nadacevodafone.cz/programy/grantovy-program.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NADACE VIA 

Rychlé granty 
 

PROGRAM JSME VYHLÁSILI 11. 1. 2016.  
UZÁVĚRKA PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ PROBÍHÁ KAŽDÝ PRVNÍ ČTVRTEK V 
MĚSÍCI. 

O  PROGRAMU:  
Vadí vám nefunkční samospráva a plýtvání veřejnými prostředky, ošklivé novostavby 
ve vašem okolí, nebo ubývající zeleň, špatný vzduch a nadměrný hluk? Máme pro 
vás Rychlé granty! Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či 
prostoru. Hledáme projekty, které podporují aktivní zapojení občanů do veřejného 
života na lokální úrovni. Projekty, které jsou krátkodobé a vznikají jako odpověď na 
nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách. 
O Rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla 
nečinnost výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu. 

CO NABÍZÍME  

• maximálně 30 000 Kč na jeden projekt 
• 800 000 Kč k rozdělení pro rok 2016 
• konzultace a vzdělávání 

 

KOLIK AKTUÁLN Ě ZBÝVÁ K ROZDĚLENÍ (částka uveřejněná k 24. 11. 2016) 

• 165 600 Kč 

  
JAKÉ PROJEKTY JSME PODPO ŘILI 

V roce 2016 jsme již podpořili 29 projektů z celého Česka. Na mapě 
podpořených projektů se můžete podívat, jaké konkrétní projekty jsme podpořili. 
Filtrovat můžete podle názvu programu. 
 

KOMU JE PROGRAM URČENÝ 
Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob. 
 

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍCH UZÁV ĚREK: 8. 12. 2016 

 

 

 

 

 



Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 
 
Dotační titul č. 1 – Podpora vít ězů sout ěže Vesnice roku  
 
K čemu je dotace ur čena 
	 obnova a údržba venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské 
vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské 
zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby, ...) 
	 komplexní úpravu veřejných prostranství 
	 obnovu a zřizování veřejné zeleně 
	 rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení 
	 přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s 
umístěním v soutěži Vesnice roku 
Obec musí být zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 
 
Kdo m ůže žádat 
Obce, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhu v krajském 
kole soutěže Vesnice roku 2016 nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole 
této soutěže 
 
Výše dotace 
Maximálně do 80% způsobilých výdajů. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního živo ta v obci  
 
DT č. 2. A Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a  pasivního odpo činku  
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, 
na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela 
generace dětí a mládeže 
 
 K čemu je dotace ur čena 
	 úpravu veřejných prostranství 
	 obnovu a zřizování veřejné zeleně 
	 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, 
cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky ,...) 
 
Místo pasivního odpočinku musí být veřejně přístupně a nesmí být zpoplatněno. 
Součástí může být lavička, stůl, stojany na kola, odpadkové koše, přístřešek. 
 
 
DT č. 2. B Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a  občanské 
vybavenosti  
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži 
 
K čemu je dotace ur čena 
	 interiérové konstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, 
společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, 
topení, elektroinstalace, výměna oken a dveří,..) 
Obec musí být zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 
 
Kdo m ůže žádat 
Obec do 3000 obyvatel (k 1.1.2016), svazek obcí 
 
Výše dotace 
Maximálně do 70% způsobilých výdajů. Minimální výše způsobilých výdajů činní 500 
000 Kč a maximální výše činí 400 000 Kč. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 
 
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnov ě a rozvoji venkova  
 
K čemu je dotace ur čena 
	 prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 
	 výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 
	 podpora spolupráce s odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na 
obnovu a rozvoj venkova 
Obec musí být zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 



 
Kdo m ůže žádat 
Obec do 3000 obyvatel (k 1.1.2016), svazek obcí 
 
Výše dotace 
Maximálně do 70% způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů činí 200 
000 Kč 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 
 
Dotační titul č.4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v ob ci  
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb a nejsou 
prohlášeny kulturní památkou 
 
K čemu je dotace ur čena 
	 kaple, kaplička, márnice 
	 socha 
	 boží muka, kříž 
	 úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5 m od 
stavby, která jepředmětem žádosti) 
Obec musí být zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 
 
Kdo m ůže žádat 
Obec do 3000 obyvatel (k 1.1.2016), svazek obcí 
 
Výše dotace 
Maximálně do 70% způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů činí 40 
000 Kč a maximální výše činí 300 000 Kč. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 
 
Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikacích  
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních 
komunikací a jejich součástí 
 
K čemu je dotace ur čena 
	 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přidané 
pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 
	 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy) 
	 jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci 



	 dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace (kanalizace, včetně 
úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této 
komunikace, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, trasy, násypy a 
svahy dělící pásy, příkopy a ostatní povrchováodvodňovací zařízení, propustky) 
Obec musí být zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 
 
Kdo m ůže žádat 
Obec do 3000 obyvatel (k 1.1.2016) 
 
Výše dotace 
Maximálně do 50% způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů činí 100 
000 Kč a maximální výše činí 1 000 000 Kč. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 
Přílohy žádosti o dotaci u akcí stavebního charakteru  
	 projektová dokumentace 
	 stavební povolení nebo žádost o jeho vydání nebo písemný souhlas k ohlášení 
nebo certifikát autorizovaného inspektory nebo veřejnoprávní smlouvu mezi 
stavebníkem a stavebním úřadem 
	 práce nevyžadující stavební povolení, ani ohlášení – doložení souladu akce s 
územně plánovací dokumentací 
	 položkový rozpočet - u všech dotačních titulů 
 
 
 
 

Podpora bydlení v roce 2017 
 
Regenerace sídliš ť 
Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich 
obytného prostředí 
 
K čemu je dotace ur čena 
	 výstavbu a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace či 
vybudování místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek včetně řešení 
bezpečnosti (retardéry, zpomalovací prvky, vybudování protihlukových stěn, 
vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro 
vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového 
podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku 
přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho 
nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, realizace 
místních protipovodňovýchopatření, opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště 
(kamerové systémy) 
 



	 úprava veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských 
hřišť a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová stání včetně 
podzemních, úpravy abudování veřejných sportovních a rekreačních ploch, úpravy 
ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním 
 
Kdo m ůže žádat 
Obec, na jehož území se nachází část území zastavěná bytovými domy, 
postavenými v období od roku 1945 do roku 1990 o celkovém počtu nejméně 150 
bytů 
 
Výše dotace 
Maximálně do 70% způsobilých výdajů. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky evropských strukturálních a 
investičních fondů. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 
Přílohy žádosti o dotaci 
	 zpracovaný projekt regenerace sídlišť schválený zastupitelstvem 
	 stavební povolení 
	 položkový rozpočet 
	 doklad o vydání územního plánu obce nebo o schválení územního plánu obce 
 
Podporované byty  
Podporované byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky 
neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v 
důsledku zvláštních potřeb vyplývajících zjejich nepříznivé sociální situace – věk, 
zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života 
 
K čemu je dotace ur čená 
	 pečovatelské byty – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v 
ekonomicky aktivním věku a prokážou, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v 
období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 
násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v 
případě 2členné domácnosti, jejich snížená soběstačnost je způsobená věkem (65+), 
zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby 
 
	 vstupní byty – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokážou, že je jim 
poskytována dávka v hmotné nouzi nebo že jejich průměrný čistý měsíční příjem v 
období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 
násobek průměrné měsíční mzdy. Její rodině hrozí nebo již bylo provedeno odebrání 
dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu ztráty 
nebo žije v jiné tíživé sociální situaci (ukončuje nebo ukončila výkon trestu, dosáhla 
plnoletosti a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči, opouští 
ústav sociální péče v rámci transformace sociálních zařízení, ukončila resocializační 
program a opouští azylový dům nebo dům na půl cesty, má status uprchlíka a je 
účastníkem Státního integračního programu 
 



	 komunitní domy seniorů – pro osoby ve věku 60+, které prokáží, že jejich 
průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné 
domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti 
 
Kdo m ůže žádat 
	 pečovatelské byty – právnická osoba včetně obcí 
	 vstupní byty – právnická osoba vyjma obce, spolku, sociálního družstva, obecně 
prospěšné společnosti, církve a církevní organizace 
	 komunitní domy seniorů - právnická osoba včetně obcí 
 
Výše dotace 
	 výstavba pečovatelského bytu, vstupního upravitelného bytu nebo bytu v 
komunitním domě činí výše dotace max. 600 000 Kč na jeden byt 
	 výstavba vstupního bytu činní výše dotace max. 550 000 Kč na jeden byt 
	 pořízení vstupního bytu (koupě, vydražení) činí výše dotace max 80% z kupní ceny 
nebo vydražené ceny nebo odhadní ceny, max. však do 400 000 Kč za jeden byt 
Dotace na vstupní byt je poskytována podle pravidla „de minimis“. Výstavba 
pečovatelských bytů a komunitních domů je poskytována podle pravidla „SGEI – de 
minimis“. Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky evropských 
strukturálních a investičních fondů. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 
Přílohy žádosti o dotaci 
	 investiční záměr 
	 stavební povolení 
	 položkový rozpočet 
	 doklad o vlastnictví 
 
 
Olověné rozvody  
 
K čemu je dotace ur čena 
	 snížení obsahu olova v pitné vodě – výměna olověných rozvodů, množství olova 
vyšší než 10 μg/lolova v litru pitné vody u spotřebitele 
 
Kdo m ůže žádat 
Vlastník nebo spoluvlastník rodinného nebo bytového domu, nebo společenství 
vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v 
bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo 
 
Výše dotace 
Max. do 20 000 Kč na jeden byt v domě. 
Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 



 
 
Bytové domy bez bariér  
 
K čemu je dotace ur čena 
	 odstranění barier při vstupu do domu, do výtahu a výstavbu výtahů v domech 
 
Kdo m ůže žádat 
Vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo 
vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, 
ve kterém společenství vlastníků nevzniklo. 
 
Výše dotace 
Maximálně do 50% způsobilých výdajů, maximálně však: 
	 200 000 Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu 
	 800 000 Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod bytového domu 
	 1 000 000 Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu 
k němu 
Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 
Přílohy žádosti o dotaci 
	 zpracovaný projekt regenerace sídlišť schválený zastupitelstvem 
	 stavební povolení 
	 položkový rozpočet 
	 doklad o vydání územního plánu obce nebo o schválení územního plánu obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Národní program životního prost ředí 
 
Výzva č. 10/2016 Zlepšení funk čního stavu zelen ě ve městech a obcích 
Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě 
blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně 
žijících živočichů v sídlech. 
 
K čemu je dotace ur čena 
	 zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru 
(aleje, parky, odpočinkové plochy, tůně, mokřady) 
	 zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění 
podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro 
podporu hnízdění ptáků, plazů,..) 
	 doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám – pořízení nového či rekonstrukce 
stávajícího mobiliáře, přeměna nepropustných povrchů na propustné či 
polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků 
 
Kdo m ůže žádat 
Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, 
včetně organizačních složek státu 
 
Výše dotace 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z uznatelných nákladů, z toho: 
obce do 500 obyvatel - maximální výše podpory činí 2 000 000 Kč 
obce nad 500 obyvatel - maximální výše podpory činí 250 000 Kč 
Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“. 
 
Podání žádosti 
28. 2. 2017 
 
 
 
Výzva č. 11/2016 Čistota povrchových i podzemních vod 
 
K čemu je dotace ur čena 
	 Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních 
zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do 
kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (rodinné a 
bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem 
dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska 
výhledová možnost připojení nemovitosti ke stokové sítí zakončení ČOV. 
 
Kdo m ůže žádat 
Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50% 
majetku obcemi a městy, spolky 
 
Výše dotace 
Maximální výše podpory na jednu DČOV pro kapacitu: 
1-5 EO činí 100 000 Kč 



6-15 EO činí 170 000 Kč 
16-50 EO činí 240 000 Kč 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových způsobilých výdajů. 
 
Podání žádosti 
30.11.2017 
 
 
 
Výzva č. 12/2016 Likvidace nepot řebných vrt ů 
 
K čemu je dotace ur čena 
likvidace vrtů, které nesplňují podmínky: 
	 jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody 
	 nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné 
	 nejsou již ani jinak využitelné 
	 představují riziko ohrožení životního prostředí 
 
Kdo m ůže žádat 
Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a státní příspěvkové organizace 
 
Výše dotace 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 90% z celkových způsobilých výdajů. 
 
Podání žádosti 
28.4.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy 

 
Podpora sportu pro rok 2017 
Vytváření a zlepšování technické podmínky k zabezpečení nekomerční oblasti sportu 
pro všechny a pro přípravu státní sportovní reprezentace včetně talentové mládeže. 
Současně zajištění přístupnosti sportovišť co největšímu počtu sportovců včetně 
zdravotně postižených občanů 
 
K čemu je dotace ur čena 
	 technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich 
hygienické úrovně vsouladu se zájmy ochrany přírody 
	 rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky 
předepsanénárodnímu a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní 
zařízení byla bezpečná prosportovce i pro ostatní veřejnost 
	 doplňování nabídky stávajícího počtu sportovních zařízení s cílem vyrovnání 
regionálních deficitů 
	 umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o 
sportování, zejména sohledem na handicapované sportovce 
	 zajištění dobudování sportovní infrastruktury pro významné sportovní akce 
pořádané na území ČR 
 
 
Kdo m ůže žádat 
Obec, spolky, městské části nebo obvody 
 
Výše dotace 
Maximální výše spolufinancování pro spolky: 
	 v případě nové stavby 60% 
	 v případě rekonstrukce 80% 
Maximální výše spolufinancování pro obce: 
	 v případě nové stavby 50% 
	 v případě rekonstrukce 60% 
 
Podání žádosti 
Do 30.11.2016 
 
Přílohy žádosti o dotaci 
	 investiční záměr 
	 u obcí – schválení podání žádosti zastupitelstvem 
	 u spolků – kopie výpisu z veřejného rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti 
	 doložení výše spolufinancování ze strany žadatele 
	 projektová dokumentace, položkový rozpočet – bodové zvýhodnění 
 
 
 
 
 
 
 



 
Státní fond dopravní infrastruktury 

 
Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo z řizování jízdních 
pruh ů pro cyklisty 
 
K čemu je dotace ur čena 
	 výstavba cyklistické stezky 
	 oprava cyklistické stezky 
	 zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. 
nebo III. třídy 
 
Kdo m ůže žádat 
Obec, organizační složka obce, příspěvková organizace zřízená obcí, svazek obcí, 
kraj 
 
Výše dotace 
Maximálně do 85% způsobilých výdajů. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
 
Podání žádosti 
Do 20.1.2017 
 
Neuznatelné náklady 
veřejné osvětlení, mobiliář, rozpočtová rezerva, vegetace a sadové úpravy, stavební 
a autorský dozor... 
 
 
Zvýšení bezpe čnosti nebo plynulosti dopravy nebo opat ření ke 
zpřístup ňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace 
 
K čemu je dotace ur čena 
	 akce investičního charakteru podél silnic I.,II. nebo III. třídy nebo podél místních 
komunikací I.,II. nebo III. třídy (§6 zákona č.13/1997 Sb.,tedy mimo místních 
komunikací IV. třídy, na kterýchje umožněn smíšený provoz), ležících na trase 
odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s 
doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin, týkajících 
se: 
	 bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné dopravy podél 
autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů 
	 výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce 
	 výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které 
jsou součástí bezbariérové pěší trasy 
	 nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalifikačních 
podmínek, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro 
chodce 
	 měřičů rychlosti vozidel, a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti 
vozidel 



	 bezpečnostních prvků na vozovce, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební 
úpravu přechodů pro chodce 
	 akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy 
týkajících se: 
	 úprav vjezdu do obce 
	 zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve 
vazbě na přechod pro chodce 
	 dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a jejího 
zklidnění 
	 světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky 
řízené křižovatce, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na 
pozemních komunikací 
 
Kdo m ůže žádat 
Stát a jeho organizační složky, státní organizace, kraj a jeho organizační složka, 
obec a jeho organizační složka, příspěvková organizace, která vykonává správu 
majetku ve vlastnictví obce nebo kraje 
 
Výše dotace 
Maximálně do 85% způsobilých výdajů, 
Maximální výše způsobilých výdajů činí 20 000 000 Kč. Finanční prostředky nelze 
kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
 
Podání žádosti 
Do 6.1.2017 
 
 
 
Výstavba, modernizace a opravy místních komunikací a veřejně 
přístupných ú čelových komunikací v místech k řížení s nad řazenou 
dopravní infrastrukturou 
 
K čemu je dotace ur čena 
	 výstavbu – vybudování zcela nového objektu mimoúrovňového křížení v souladu 
s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty 
Systému jakosti pozemních komunikací 
	 opravu – oprava objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými 
ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během 
opravy zůstává zachována zatíženost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u 
vozovky nebo více než 3 cm u mostů a zůstává zachována šířka a délka mostu a 
umístění i počet podpěr 
	 modernizaci – rozsáhlejší oprava mostního objektu v souladu s příslušnými 
právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti 
pozemních komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu 
nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky o více 
než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr 
 
Kdo m ůže žádat 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa železniční dopravní cesty, vlastník nebo 
provozovatel regionální dráhy, kraj nebo jeho příspěvková organizace, která 



vykonává správu majetku, obec nebo její organizační složka nebo příspěvková 
organizace, která vykonává správu majetku, svazek obcí 
 
Výše dotace 
Maximálně do: 
	 100 % způsobilých výdajů v případě opravy či modernizace místa křížení místní 
komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní 
infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální 
dráhy, dopravně významné vodní cesty) 
	 85% způsobilých výdajů v případě výstavby místa křížení místní komunikace nebo 
veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve 
vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně 
významné vodní cesty) 
	 75% způsobilých výdajů v případě oprav či modernizace ostatních míst křížení 
místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou 
dopravní infrastrukturou (silnice II. AIII. třídy) 
 
Podání žádosti 
Do  31.1.2017 
 
 

 

Výzva č. 44 Sociální podnikání pro sociáln ě vylou čené lokality II. 
 
K čemu je dotace ur čena 
	  Podpora je poskytována na vznik projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci 
a vybavení sociálních podniků. 
 
Kdo m ůže žádat 
	Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s 
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 
hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská 
družstevní společnost); nestátní neziskové organizace; církve a církevní organizace. 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400 tis. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 4,9 mil. Kč 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %  
Státní rozpočet – 0 % 
 
Podání žádosti 
Do 31.1.2017 
 
 
 
 
 
 



Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL 
 
K čemu je dotace ur čena 
	  Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a 
modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na 
klíčové kompetence (tj. cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce 
s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové 
kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových 
kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody 
obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je 
také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci 
hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu 
školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky. 
 
Kdo m ůže žádat 
	Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy - 
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit - kraje - organizace 
zřizované nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi - nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace - organizační 
složky státu - příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 mil. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 99 mil. Kč 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány 
ve školském rejstříku  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a 
dobrovolné svazky obcí  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním 
účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti školství  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 10 %  
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 0 %  
 
Podání žádosti 
Do 14.2.2017 
 
 
 
 
 
 
 



Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celož ivotní 
vzdělávání (SVL) 
 
K čemu je dotace ur čena 
 
	  Podpora je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, 
středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů, 
vzdělávacích a školících center a dalších subjektů podílejících se na realizaci 
zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora m ůže být 
poskytnuta pouze ve vazb ě na klí čové kompetence (komunikace v cizích 
jazycích, práce s digitálními technologiemi, p řírodní v ědy, technické a 
řemeslné obory). Projektové zám ěry musí být v souladu s Místním ak čním 
plánem vzd ělávání nebo s Krajským ak čním plánem vzd ělávání.  Podporovány 
budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy 
stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb.); nákup pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení 
kompenzačních pomůcek. 
 
Kdo m ůže žádat 
	školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání 
a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, 
kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 
organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 mil Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 mil. Kč 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány 
ve školském rejstříku  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
 
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním 
účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, v oblasti školství, nebo v oblasti 
vzdělávání, školení a osvěty  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 10 %  
 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 0 %  
 
Podání žádosti Do 14.4.2017 



Evropský sociální fond 
https://www.esfcr.cz/vyzva-064-opz 

 
Podpora aktivit a program ů v rámci sociálního za čleňování 
(2. výzva) 

Specifický cíl:  Specifickým cílem výzvy č. 064 "Podpora aktivit a programů v rámci 
sociálního začleňování (2. výzva)" je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.  

Číslo:  064  

Platnost od:  25. 10. 2016 7:00  

Platnost do:  4. 1. 2017 12:00  

Investi ční priorita:  2.1 Aktivní začleňování  

Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou  

Operační program: Operační program Zaměstnanost  

Programové období: 2014-2020  

Vyhlašovatel:  Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - 
sociální začleňování  

Typ výzvy:  otevřená  

Datum zahájení p říjmu žádostí o podporu: 26.10.2016 v 6:00 hod. 

Soubory ke stažení:  

• Text výzvy č. 064 
• Příloha č. 1 – Vyjádření obce k podpoře institutu domovníka v rámci projektu 

(VZOR) 
• Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit (specifikace bodu 4.1 výzvy) 
• Příloha č. 3 – Analýza potřebnosti projektu a cílové skupiny (VZOR) 
• Příloha č. 4 – Vodítka pro předkládání projektů komunitní práce 
• Příloha č.5 – Čestné prohlášení - Identifikace skutečných majitelů právnické 

osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. 
• Příloha č.6 – Cílové skupiny (specifikace bodu 4.3 výzvy) 

 
 

 

 



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Demolice budov v sociáln ě vylou čených lokalitách v roce 2017 

Odkaz na web: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-
regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2017 

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku 
sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu musí být následována 
celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit 
jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní 
zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu 
plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální 
segregací. 

DT č. 1 je určen pouze pro obce ležící na území Moravskoslezského, Ústeckého a 
Karlovarského kraje. 

DT č. 2 je určen pro obce ležící na území České republiky vyjma krajů uvedených v 
dotačním titulu č. 1. 

Účastníkem podprogramu může být obec, která má ve svém katastru zemí, které je 
možné definovat jako SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. 
Účastníkem podprogramu může být obec, která se nachází ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru území SVL dle Analýzy 
sociálně vyloučených lokalit v ČR. 

Výše dotace: maximálně 80% skutečně vynaložených uznatelných nákladů, dolní 
limit dotace na 1 akci činí 300tis. Kč a horní limit dotace pro jednoho účastníka 
v rámci jedné výzvy činí 5mi. Kč.  

Nutnost doložit projekt následného využití! 

Uzávěrka p říjmu žádostí nejpozd ěji do 30. 12. 2016 do 12:00hod.!  

 

 

Národní program podpory cestovního ruchu v regionec h v letech 
2016-2020 
 
Odkaz na web: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-
ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-
(2016-2020) 
 
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovn ího ruchu v roce 2017 
 
	rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v 
destinacích,  
	podpora rozvoje investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných 
služeb a zvýšení jejich kvality,  



	zachování zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s aktuální 
ekonomickou situací ČR,  
	podpora tvorby nových produktů zejména domácího cestovního ruchu s cílem 
snížení sezónnosti cestovního ruchu a vytvoření podmínek pro zajištění pracovních 
míst v podnicích cestovního ruchu po dobu celého kalendářního roku,  
	začlenění nových cílových skupin do aktivit cestovního ruchu s upřednostněním 
těch cílových skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná,  
	vytvoření ekonomických podmínek pro rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu, pro vybudování nebo rekonstrukci odpočívadel a hygienického 
zázemí pro pěší, cyklisty a hendikepované turisty podél pěších tras, naučných 
stezek, cyklotras,  
	zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu v souladu s ekologicky šetrnými formami 
cestovního ruchu pro všechny. 
 
DT č. 1 Podpora nadregionálních aktivit 
Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových 
turistických tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné 
formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 
krajů. (Poznámka: požadavek na rovnoměrné rozmístění výstupů mezi zapojené 
kraje.) 
 
DT č. 2 Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ces tovního ruchu 
Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a 
služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských 
investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v 
neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně 
přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Podporovány 
budou i podnikatelské aktivity navazující na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu. V 
rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či 
rekonstrukce1 stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. 
 
DT č. 3 Rozvoj ve řejné infrastruktury cestovního ruchu 
Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
provozované a spravované nepodnikatelskými subjekty, respektive podporu vzniku 
nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury. V rámci této oblasti podpory 
bude také podporováno i zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně 
přizpůsobení stávající veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám. 
 
DT č. 1 
		samosprávné celky (obce – vyjma statutárních měst a městských částí, kraje), 
organizace zřízené samosprávními celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),  
	 mikroregiony / DSO2 spravující destinaci přesahující administrativní hranice 
(spolupráce na realizaci projektu s místní destinační společností),  
	 oblastní destinační společnosti,  
	 geoparky,  
	 NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu. 
 
DT č. 2  
	 podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)  
 



DT 
	 samosprávné subjekty (obce – vyjma statutárních měst a městských částí, kraje), 
organizace zřízené samosprávními celky (s výjimkou krajských muzeí),  
	 provozovatelé TIC,  
	 geoparky,  
	 NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,  
	 destinační společnosti,  
	 mikroregiony / DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační 
společností).  
 
Výše podpory: Maximálně 50% uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu 
akce. 
Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 250tis. Kč.  
Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 5mil. Kč pro DT č. 2 a 3, respektive 
10mil. Kč pro DT č. 1. 
Realizace až 24 měsíců, dotace musí být profinancována v 1. roce realizace. 
 
Uzávěrka p říjmu žádostí nejpozd ěji do 6.1.2017 do 16:00hod.! 
 

 

Národní program podpory cestovního ruchu v regionec h v letech 
2016-2020 
 
Odkaz na web: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-
ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-
(2016-2020) 
 
Marketingové aktivity v cestovním ruchu v roce 2017  
		Zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích ČR mezi domácími 
a zahraničními návštěvníky.  
		Zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky krajských a oblastních destinací 
cestovního ruchu.  
		Realizace komplexních komunikačních kampaní zaměřených na podporu příjezdů 
domácích i zahraničních návštěvníků do regionálních destinací.  
		Zlepšení koordinace a provázanosti nabídky cestovního ruchu na území kraje.  
		Zefektivnit propagaci kraje a její provázanost na národní propagaci.  
		Zkvalitnění strategického rozhodování v destinacích cestovního ruchu.  
		Zlepšení informační báze pro rozhodovací procesy managementu destinací 
cestovního ruchu.  
		Rozvoj brandingu destinací.  
		Podpora zaměstnanosti v regionech.  
 
DT č. 1 Marketingové aktivity na úrovni kraj ů 
Tato oblast podpory je zaměřena na podporu činnosti krajských destinačních 
společností (nebude podporován provoz). Krajské destinační společnosti jsou 
organizace zaměřené na propagaci kraje na blízkých trzích (i příhraničních), 
koordinaci marketingových aktivit na celém území kraje, poskytování servisu lokálním 
a oblastním organizacím působícím na území kraje, zabezpečení aktivit v území 
nepokrytém destinačními společnostmi a v neposlední řadě i implementaci aktivit 



vycházejících z krajských strategických dokumentů, náležících do kompetence 
krajské DS. 
 
DT č. 2 Marketingové aktivity na oblastní a lokální úro vni 
Z pohledu cestovního ruchu je destinace místem střetávání nabídky s poptávkou, 
tedy místa kam ve skutečnosti návštěvníci cestují, kde pobývají a kde konzumují 
služby cestovního ruchu včetně služeb navazujících.  
Destinační společnost vykonává určitý servis pro subjekty cestovního ruchu působící 
na území destinace. Destinační společnosti hrají významnou roli v rozvoji regionu, 
podpoře podnikání a zaměstnanosti v destinaci, vybavenosti destinace a dostupnosti 
služeb. 
 
DT č. 1 
		krajské destinační společnosti,  
		krajské oddělení cestovního ruchu v případě, že v kraji nepůsobí krajská 
destinační společnost.  
 
DT č. 2 
		registrované / certifikované lokální a oblastní destinační společnosti.  
 
Výše dotace:  Maximálně 50% uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu 
akce. 
Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 250tis. Kč.  
Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 5mil. 
 
Uzávěrka p říjmu žádostí nejpozd ěji do 6.1.2017 do 16:00hod.!  
 
 

 

Národní program Podpora územn ě plánovacích činností 
obcí 
 
Odkaz na web: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-
stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-(1) 
 
Rok 2017 - Podpora územn ě plánovacích dokumentací obcí – dota ční titul 
„Územní plán“ 
 
Cílem podprogramu, který tvoří dva dotační tituly, je podpora pořízení územně 
plánovacích dokumentací obcí, tedy územních plánů a regulačních plánů z podnětu 
nenahrazujících územní rozhodnutí, formou dotace, která bude poskytována obcím.  
V roce 2017 bude poskytována podpora pouze na dotační titul územní plán. 
 
DT – Územní plán 
Akce na pořízení (zpracování) územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů, zahrnuje:  



	 zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení 
návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo;  
	 vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený 
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného 
vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany 
přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast;  
	 zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání.  
 
Příjemcem dotace  je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, 
které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu 
územního plánu z IOP, nebo z Programu rozvoje venkova). 
 
Výše dotace:  Maximálně 80% skutečně vynaložených uznatelných nákladů, 
maximálně však 400tis. Kč na jeden územní plán.  
 
Uzávěrka p říjmu žádostí nejpozd ěji do 30.12.2016 do 12:00hod.!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NADACE ČEZ 

Vyhlašovaná grantová řízení 

 

Oranžové h řišt ě          - otev řeno 

Podpora výstavby a obnovy dětských a 
sportovních hřišť. 

Podpora region ů        - otev řeno 

Podpora sociálních, zdravotních, 
environmentálních a komunitních aktivit 
v celé ČR. 

Příjem žádostí  Průběžně        Příjem žádostí  Průběžně 

Oprávnění uživatelé Právnické osoby v ČR Oprávnění 
uživatelé 

Právnické osoby v ČR 

Maximální výše 
příspěvku 

Není stanovena Maximální výše 
příspěvku 

Není stanovena 

 

Více na http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Máte zájem o n ěkterou z výše uvedených dotací? 

Případně jste zde nenašli vhodný dota ční titul pro sv ůj záměr? 
Neváhejte nás kontaktovat na email: info@masceskysever.cz ; 

hamplova@masceskysever.cz , nebo tel. 724 778 296. 
 
 


