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Máte zájem o n ěkterou z níže 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. 
 

 

 

MMR - Integrovaný regionální opera ční program 
 
Končící výzvy 
 
Výzva č. 44 Sociální podnikání pro sociáln ě vylou čené lokality II. 
 
K čemu je dotace ur čená 
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 čená 
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 
 
 
Průběžné výzvy 
 
Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celož ivotní vzd ělávání 
(SVL) 
 
K čemu je dotace ur čená 
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 
klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce  s digitálními technologiemi, 
přírodní 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 
 
 
Nové výzvy 
 
V souladu s vyšším čerpáním dotací v roce 2016 byly zrušeny následující  plánované 
výzvy:  

V oblasti SC 2.1 tedy dochází v harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám: 

• Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálních služeb 
• Zrušení plánovaných výzev na rozvoj komunitních center 

V oblasti SC 2.2 dochází oproti současnému harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám: 

• Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálního podnikání 

V oblasti SC 2.4 dochází oproti současnému harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám: 

• Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání 
• Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury základních škol 
• Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol 

 
 
 
 



Plánované výzvy v roce 2017 
 
 
Výzva č. 72 Cyklodoprava 
 
K čemu je dotace ur čená 
Rekonstrukce modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty. 
 
Kdo m ůže žádat 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí 
 
Plánovaný p říjem žádosti od:  
Duben 2017 
 
 
Výzva č. 74 Sociální bydlení v SVL (II.) 
 
K čemu je dotace ur čená 
Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního 
bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 
 
Kdo m ůže žádat 
Obce, NNO, církve, církevní organizace 
 
Plánovaný p říjem žádosti od: 
Květen 2017 
 
 
Výzva č. 75 Polyfunk ční centra  
 
K čemu je dotace ur čená 
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center 
 
Kdo m ůže žádat 
Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané 
kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní 
organizace. 
 
Plánovaný p říjem žádosti od: 
Květen 2017 
 
 
Výzva č. 76 Přestupní terminály  
 
K čemu je dotace ur čená 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a 
parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu 
 
 
 



Kdo m ůže žádat 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících 
 
Plánovaný p říjem žádosti od:  
Květen 2017 
 
 
Výzva č. 80 Energetické úspory v bytových domech 
 
K čemu je dotace ur čená 
Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla 
 
 
Kdo m ůže žádat 
V případě dotace: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou 
fyzických osob nepodnikajících. V případě finančního nástroje: vlastníci bytových domů a 
společenství vlastníků jednotek, správce fondu fondů/správce finančního nástroje 
 
Plánovaný p říjem žádosti od:  
Prosinec 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operační program Životní prost ředí 

Dne 10. ledna odstartoval příjem žádostí o dotace v nových výzvách z Operačního programu 
Životní prostředí. Tři výzvy podpoří projekty zaměřené na péči a ochranu přírody a krajiny. 
Žádosti do těchto výzev je možné posílat na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR do 31. 
července letošního roku. Další výzva pak cílí na zlepšení kvality ovzduší a zájemci o dotaci 
mohou posílat žádosti o dotační příspěvek na své projekty až do 20. prosince 2017.  

 
500 milion ů na udržení vody v krajin ě, 150 milion ů na zprůchodn ění 
říční sít ě 

Žadatelé proto mohou žádat o dotaci na celé spektrum nejr ůznějších aktivit  - od obnovy 
přírodě blízkých koryt řek a říčních ramen, přes odstraňování bariér, které brání vodním 
živočichům v migraci, po vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních děl. To vše 
přispívá k tomu, aby krajina byla různorodější a odolnější vůči klimatické změně. 

Pro žadatele je příznivá zpráva, že mohou získat podporu až do výše 100 % zp ůsobilých 
výdaj ů. Je to zejména s ohledem na to, že se jedná o projekty s velkým významem a 
přínosem právě pro boj s negativními dopady změn klimatu.  

50. výzva cílí na zprůchodn ění migra čních bariér pro vodní živo čichy , které vyplývá z 
Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. Na tyto projekty je připraveno celkem 150 milion ů 
korun .  

51. Výzva cílí na projekty vyplývající z plán ů dílčích povodí . Konkrétně na vytváření a 
obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků včetně odstranění dřívějších nevhodných úprav 
(např. opevnění dna a břehů nebo odstranění příčných překážek), obnovu říčních ramen v 
nivě vodního toku, posílení ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť (např. 
budování přehrážek v uměle zbudovaných odvodňovacích kanálech), podporu přirozených 
korytotvorných procesů prostřednictvím podpůrných opatření umožňujících proces 
renaturace (pomístní zásahy do opevnění břehů, odstranění opevnění včetně odvozu a 
skládkovného apod.), migrační zprůchodnění příčných překážek na vodních tocích 
(odstranění umělých překážek, tvorba rybích přechodů apod.), vytváření a obnovu tůní, 
mokřadů a malých vodních nádrží jako krajinných prvků s ekologicko-stabilizační funkcí [1]. 

Obě výzvy jsou ur čeny  pro široký okruh žadatelů, zejména pro obce, kraje, organizační 
složky státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající a další subjekty vyjma 
fyzických osob nepodnikajících. Plánované záměry je možné konzultovat na regionálních 
pracovištích AOPK ČR. 

 

200 milion ů na systémy sledování, hodnocení a p ředpov ěď vývoje 
kvality ovzduší 

Zájemci o dotaci mohou nyní rovněž žádat o příspěvek na projekty, které povedou ke 
zlepšení kvality ovzduší v ČR. Vyhrazeno je pro ně 200 milion ů korun  a žádosti můžou 
podávat až do 20. prosince 2017. 

Konkrétně bude podpořena výstavba a obnovu systém ů sledování kvality ovzduší a 
souvisejících meteorologických aspekt ů v celorepublikovém či regionálním měřítku Jedná 
se například o výstavbu a obnovu laboratoří, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, 
pořízení techniky pro zpracování dat, jejich modelování a simulaci, tvorbu databází. Žádat o 
peníze je možné i na pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší 
a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 



Podporu je možné získat také na obnovu a rozvoj systém ů pro archivaci a zpracování 
údajů o znečišťování ovzduší  standardními znečišťujícími látkami i skleníkovými plyny. 
Mezi oprávněné žadatele patří také obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace či 
NNO. 

 

Program údržby a obnovy venkovských staveb a památe k 

Ministerstvo zemědělství i v letošním roce spustí dotační program zaměřený na údržbu a 
obnovu venkovských staveb a památek . Mezi žadatele rozdělí celkem 500 milion ů 
korun . Nově budou moci žádat také o peníze na opravy polních cest. 

Podpora je určená například na opravy kapli ček, hasi čských zbrojnic, historických 
zemědělských stroj ů či budování odpo činkových míst v krajin ě. Proti loňskému roku 
navíc bude možné žádat i o peníze na opravy polních cest,  na které je z celkové částky 
vyčleněno 200 milion ů korun. 

Cílem programu je zachování kulturních a historicky významných prvků venkova, a tím i 
zachování charakteristického rázu vesnic. Opravené památky či odpočinková místa v krajině 
také zvýší turistickou atraktivitu venkova. 

Program je rozdělen do pěti podprogramů, ve všech případech je maximální výše podpory 
70 % náklad ů na výstavbu nebo rekonstrukci. Žádosti bude možné podávat od 6. do 24. 
února , nebo do doby, kdy součet finančních požadavků žadatelů dosáhne daného limitu v 
jednotlivých podprogramech. 

Stavby musí být dokon čeny do 30. 9. 2018 . Právě prodloužení doby možné realizace je 
jednou z nejzásadnějších změn, žadatelé tak budou mít na veškeré práce dostatek času. 

 

Program pé če o krajinu  

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o 
krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí a 
Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy. Díky nim bylo v 
roce 2016 dotací podpořeno na 700 projektů v celkové výši 40 milionů korun.  

Program péče o krajinu slouží k udržení a zlepšování dochovaných p řírodních i 
kulturních hodnot krajiny.  Jeho prostřednictvím Ministerstvo životního prostředí dotuje 
projekty, které není možno podpořit z jiných zdrojů, jako drobný management a další 
neinvestiční jednoletá opatření jako např. kosení luk, ale i péči o trvale zraněné a také o 
handicapované živočichy, aby se mohli vrátit do volné přírody. 

Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí je 
fyzická osoba či právnická osoba, která má právní vztah  (vlastnický nebo nájemní) k 
pozemkům, na nichž má být dané opatření realizováno. 

Výši přiznaných finančních prostředků lze přiznat až do 100 % uznaných náklad ů a 
zároveň nejvýše do 250 000 K č. 

 

 

 



Zelená úsporám  

Stále je spuštěn příjem žádostí na následující oblasti podpory: 

A. Snižování energetické náro čnosti stávajících rodinných dom ů 

• dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových 
stěn, střechy včetně vegetačních *, stropu, podlahy 

• podporována dílčí i komplexní opatření 

B. Výstavba rodinných dom ů s velmi nízkou energetickou náro čností 

• dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a 
také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici 
rodinného domu 

C. Efektivní využití zdroj ů energie 

• dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné 
brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné 
čerpadlo s elektrickým či plynovým pohonem *, plynový kondenzační kotel) nebo 
napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE 

• na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem 
• na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů 
• na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního 

vzduchu 
• podpora na využití tepla z odpadní vody * 
• podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky 

budovy 

 

Oblast podpory B – Výstavba bytových dom ů s velmi nízkou energetickou 
náročností 

V rámci této výzvy je podporována výstavba nových bytových dom ů s velmi nízkou 
energetickou náro čností a také zm ěna dokon čené budovy,  která před zahájením změny 
nesplňuje definici bytového domu uvedenou v kap. 11 a po realizaci splní dále uvedené 
požadavky na bytový dům  

Podmínky oblasti podpory B: 

Budova bytového domu musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou 
energie. 

 

Podoblast podpory B.1 – Výstavba bytových dom ů s velmi nízkou energetickou 
náročností 

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky 
vztažné plochy ucelené bytové části hodnoceného bytového domu. 

 

 



Podpora na výstavbu zelených st řech 

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených s třech . 
Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z 
jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, 
využití šedé vody). 

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné 
plochy vegetačního souvrství zelené střechy. 

 

Podpora na využití tepla z odpadní vody 

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systém ů využívajících 
teplo z odpadních vod pro p ředehřev teplé vody.   Podmínkou pro poskytnutí podpory v 
této podoblasti podpory je dosažení úspory energie na přípravu teplé vody v řešených 
bytových jednotkách minimálně 20 %. 

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na připojenou 
bytovou jednotku. 

 

Podoblast podpory B.2 – Podpora na zpracování odbor ného posudku, zajišt ění 
dozorové činnosti a  m ěření průvzdušnosti obálky budovy 

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku  pro podání žádosti, na zajištění 
odborného technického dozoru nad prováděním stavby a autorského dozoru projektanta a 
na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blowerdoor test). 

Výše podpory: Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 70 000 Kč. Podpora v 
této podoblasti je poskytována a vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s 
podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory B.1. 

 
V přípravě je výzva pro budovy ve řejného sektoru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.  Poskytovatel dotace: Ústecký kraj  

Název programu/podprogramu:  Program obnovy venkova Ústeckého kraje  

Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/program-obnovy-venkova-2017/d-
1708000/p1=204744 

Specifikace programu/podprogramu: Podpořit organizační a ekonomické podmínky k 
podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o 
harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a 
kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. 

Oblasti podpory:  

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby 
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných 
budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních 
pamětihodností. 

Dotacilzeposkytnoutobcinaúpravyaopravyobjektůobčanskévybavenostivevlastnictví obce a 
pořízení a obnovu vybavení a techniky. 

 

2. Chodníky a místní komunikace 

Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení 
bezpečnosti provozu na nich. V rámci této oblasti podpory budou podporovány: 

1. opravy i výstavba chodníků a místních komunikací 
2. veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou 

rozvodů NN (součástí žádosti bude potvrzení od ČEZ o realizaci rozvodů NN v roce 
2017)  

Žádost na komunikaci může být podána, pouze pokud není v rozporu s platnou územně 
plánovací dokumentací.  
 

3. Zlepšení životního prost ředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání 
s odpady 

Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 1000 obyvatel. V rámci 
opatření bude podpořeno pořízení techniky na údržbu zeleně.  

 
 

4. Podpora projektové dokumentace do Evropských fon dů 
Cílem této oblasti podpory je zlepšení absorpční schopnosti malých obcí pro využití 
Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů. Předmětem 
podpory je zpracování dokumentace pro stavební povolení. 
 
 
5. Soutěž Vesnice roku 2017 

Cílem této oblasti podpory je odm ěna obcím, které se zú častnily sout ěže Vesnice roku 
2017 v Ústeckém kraji  a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů: Zlatá stuha – 
pro vítěze krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – 
za péči o společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za 
spolupráci obce a zemědělského subjektu. Předmětem podpory jsou aktivity podporující 



všestranný rozvoj obce – obnova, zlepšení či pořízení majetku obce, rozvoj kulturních, 
společenských či sportovních příležitostí v obci. 

Kdo m ůže žádat: 
Příjemci dotace mohou být u oblasti podpory 1 – 2 a 4 obce do 2 000 obyvatel, u oblasti 
podpory 3 obce do 1000 obyvatel, které nežádaly v r oce 2016, u oblasti podpory 5  
obce, dle výsledků soutěže Vesnice roku 2017 v Ústeckém kraji,  

Každá obec m ůže podat maximáln ě jednu žádost v rámci oblastí 1 a 2 a jednu v oblas ti 
3 a jednu v oblasti 4 a v OP 5 dle výsledk ů sout ěže Vesnice roku 2017 v Ústeckém 
kraji.   

Výše dotace: 

Minimální výše dotace                                                                                   20 000,- Kč   
Maximální výše dotace  Oblast podpory 1                                                    250 000,- Kč 

Oblast podpory 2                                                    350 000,- Kč 
Oblast podpory 3                                                      50 000,- Kč 
Oblast podpory 4                                                      50 000,- Kč  
Oblast podpory 3            Zlatá stuha                     300 000,- Kč 

Další stuha                     125 000,- K č  
Diplom                              50 000,- K č 

Oblast podpory Intenzita podpory                                                      max.  
           1 - 2   u obcí do 500 obyvatel                                             75 % 

       501 – 1000 obyvatel                                             65 %                                                                                                                            
1 000 a více obyvatel                                             40 % 

3 u obcí do 1000 obyvatel                                             75 % 
4                                                                                       50 % 
5                                                                                       90 % 

Uzávěrka p říjmu žádostí: 26. 2. 2017 do 12.00 hod.! 

 

B. POZOR!!! P řipravovaná výzva Ústeckého kraje  
 
Kraj v současné době připravuje vyhlášení 2. výzvy Ústeckého kraje na vým ěnu 
zastaralých zdroj ů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) . Na základě žádosti 
Ústeckého kraje došlo k navýšení finančních prostředků alokovaných pro 1. výzvu 
Ústeckého kraje o 10 % (cca 16 mil. Kč). Tyto finanční prostředky budou ještě navýšeny         
o nevyčerpané finanční prostředky z 1. výzvy Ústeckého kraje. 
  
 Druhá výzva Ústeckého kraje a finanční prostředky alokované pro tuto výzvu jsou v souladu 
s podmínkami určenými Ministerstvem životního prostředí určeny na výměnu stávajících 
kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pouze za nové tepelné zdroje – TEPELNÁ 
ČERPADLA a KOTLE NA PEVNÁ PALIVA SPALUJÍCÍ VÝHRADN Ě BIOMASU.  
  
Termín vyhlášené výzvy: předpoklad do 24. 2. 2017 
Termín p říjmu žádostí:     předpoklad od 3. 4. 2017 
 
 



C. Poskytovatel dotace: Ústecký kraj  
 
Název  programu/podprogramu: Sport 2017  
 
Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/sport-2017/ds-100056/archiv=0&p1=204744 
 
Specifikace programu/podprogramu:  

- rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží 
- multifunkční strukturovaná podpora sportu 
- reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu 

 
Body podpory: 
1. Sportovní akce d ětí a mládeže mezinárodního, republikového a regioná lního 
významu v Ústeckém kraji.  
2. Sportovní soust ředění pro d ěti a mládež.  
3. Reprezentace d ětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a 
zahrani čí.  
4. Materiáln ě technické vybavení sportovních organizací se zam ěřením na d ěti a 
mládež.  
 
Kdo m ůže žádat:  

1. obec v územním obvodu Kraje 
2. právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje s výjimkou právnických osob, 

zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a 
realizace projektu a nepůsobí jako prostředník.  

 
Výše dotace: 
Minimální výše dotace 30.000,- Kč, maximální výše dotace 50.000,- Kč. Spoluúčast žadatele 
nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném roce.  
Dotace slouží k úhradě neinvesti čních nákladů. 
Jeden žadatel může v rámci výzvy podat pouze 1 žádost o dotaci. 
 
Uzávěrka p říjmu žádostí:16. 2. 2017! 
 
 
 
 

• Poskytovatel dotace: Ústecký kraj  
 
Název  programu/podprogramu: Volný čas 2017 
 
Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/volny-cas-2017/ds-100055/archiv=0&p1=204744 
 
Specifikace programu/podprogramu: 

• rozvoj zájmové činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží 
• zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit 
• reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže 

 

Sledovaný zám ěr 

    Zajišt ění spolufinancování rozvoje dlouhodobých volno časových aktivit d ětí a 
mládeže v regionu. 

 



Body podpory 

•   vytvá ření nabídky dlouhodobých volno časových a dalších aktivit pro 
organizované i neorganizované d ěti a mládež, 

• široká a ú činná propagace ú čelného trávení volného času 

• spolupráce jednotlivých organizací p ůsobících v oblasti d ětí a mládeže 

• aktivní zapojení široké ve řejnosti do volno časových aktivit d ětí a mládeže 

 
 
Kdo m ůže žádat:  

1. obec v územním obvodu Kraje 
2. právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje s výjimkou právnických osob, 

zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a 
realizace projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Dotační program není ur čen:  
- pro organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport, 
- pro organizace zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a     
  národnostních menšin, 
- pro organizace zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších rizikových jevů  
  chování, 
- na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o   
  sociálních službách. 

Výše dotace: 
Minimální výše dotace 30.000,- Kč, maximální výše dotace 50.000,- Kč.  
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených 
v daném roce. 

Uzávěrka p říjmu žádostí:16. 2. 2017! 
 
 
 
 

• Poskytovatel dotace:Ústecký kraj  
 
Název  programu/podprogramu: Prevence rizikového chování v Ústeckém 
kraji v roce 2017 
 
Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/prevence-rizikoveho-chovani-v-usteckem-kraji-v-
roce-2017/ds-100058/archiv=0&p1=204744 
 
Specifikace programu/podprogramu: 
Zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2017 pro 
školy a školská zařízení. 

Důvody podpory stanoveného ú čelu  
● Začlenění programů prevence rizikového chování do výuky 

● Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování 



Sledovaný zám ěr 

Podpora škol a školských zařízení, které jsou samy realizátory programů prevence 
rizikového chování. 

Body podpory  
1. Začlenění program ů specifické primární prevence do výuky (st ředně a 

dlouhodobá práce s kolektivem, skupinou, navazující  aktivity, dlouhodobé 
programy primární prevence) – nikoliv jednorázová a kce! 

2. Podpora vzniku a vzd ělávání preventivních tým ů škol – výjezd preventivního 
týmu (3-4 pedagogové z jedné školy), 2 noci, max. 2 50,- Kč/den/osoba 
(ubytování, strava) – pouze na akreditovaný program  

3. Vzdělávání celých pedagogických sbor ů v oblasti specifické primární prevence 
– lektorné (bez výjezdu). 

4. Adapta ční kurzy pro žáky, studenty (výhradn ě charakteru a nápln ě specifické 
primární prevence – hrazeno ubytování, strava a ces tovné na max. 2 noci (max. 
20 000,- Kč na školu) + hrazeno lektorné a preventivní aktivit y p ři výjezdu 
(materiál pro využití volného času na kurzu a volno časová nápl ň kurzu je 
neuznatelným nákladem!) 

Kdo m ůže žádat: Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji bez ohledu na zřizovatele. 

Výše dotace: Minimální výše poskytované dotace činí 10 000 Kč. Maximální výše dotace 
50 000 Kč. Dotace je poskytována ve výši 100%, spoluúčast žadatele není požadována. 
Jeden žadatel m ůže podat maximáln ě 2 žádosti. 

Uzávěrka p říjmu žádostí:  15. 2. 2017! 

 

 

• Poskytovatel dotace: Ústecký kraj  

Název  programu/podprogramu : Program na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje pro rok 2017 
 
Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/program-na-zachranu-a-obnovu-kulturnich-
pamatek-usteckeho-kraje-pro-rok-2017/d-1707958/p1=204744 
 
Specifikace programu/podprogramu:  

1. Účelem dotace je zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty 
nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého 
kraje, které je prohlášeno za kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Účelu je dosahováno prostřednictvím 
peněžních prostředků, poskytnutých z Programu na podporu záchrany a obnovy 
kulturních památek, uvedených v Seznamu ohrožených nemovitých památek – zdroj 
monumnet.npu.cz; národních kulturních památek; movitých i nemovitých kulturních 
památek bezprostředně souvisejících s nominací na zápis na Seznam světového 
kulturní a přírodního dědictví UNESCO; ohrožených hodnotných architektonických a 
historických kulturních památek; ostatních movitých i nemovitých kulturních památek 
(např. opravy hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské 
architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení 
interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).  

2. Dotaci lze použít k úhradě zvýšených nákladů spojených se zachováním nebo 
obnovou kulturní památky.  



3. Dotace není určena na projektové dokumentace, modernizaci kulturních památek a 
na stavební úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem výkonného 
orgánu státní památkové péče, nebo s rozhodnutím dle § 10 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Dotace nebude poskytnuta na již dokončený projekt.  
 
Kdo m ůže žádat:  
O dotaci z tohoto Programu mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek, k teré se 
nacházejí na území Ústeckého kraje  – obce, neziskové organizace, spolky, církve, jiné 
právnické osoby a podnikající i nepodnikající fyzické osoby s výjimkou právnických osob, 
jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo Ústecký kraj.  
Žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník. 
 
Výše dotace: 

1. Minimální výše poskytované dotace činí 30 tisíc Kč na jeden realizovaný projekt 
podaný v jednom kalendářním roce.  

2. Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.  
3. V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100% 

celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
Uzávěrka p říjmu žádostí: 3. 2. 2017! 

 

 

• Poskytovatel dotace: Ústecký kraj  

Název  programu/podprogramu: Program na záchranu a obnovu drobných 
památek a architektury dotvá řející kulturní krajinu Ústeckého kraje 
pro rok 2017 
 
Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/program-na-zachranu-a-obnovu-drobnych-pamatek-
a-architektury-dotvarejici-kulturni-krajinu-usteckeho-kraje-pro-rok-2017/d-
1707949/p1=204744 
 
Specifikace programu/podprogramu: 
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny na podporu stavebních a 
uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně 
ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. 
hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
Předmětem podpory nejsou interiérové úpravy, jelikož nesplňují poslání dotvářet kulturní 
krajinu Ústeckého kraje. 
 
Oblasti podpory: 
Finanční podpora záchrany a obnovy bezprostředně ohrožené části kulturního dědictví: 
drobné sakrální architektury, kterou tvoří například křížky, Boží muka, kapličky, výklenkové 
kaple, zastavení, křížové cesty apod.; smírčí kříže, odpočivné kameny, samostatně stojící 
sochy a sousoší, kašny, zvoničky, význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlých, 
historické pamětní desky (vzniklé před r. 1950), milníky, mezníky, skalní reliéfy, pamětní 
nápisy, památky místního významu atd. – dále jen „drobná architektura“) v Ústeckém kraji, 
umožňuje rozšířit povědomí obyvatel kraje o nezbytnosti uchovávat historické dědictví 
minulosti jako přirozenou součást života, pečovat o kulturní dědictví, které není chráněno 
jako kulturní památky dle výše uvedeného zákona, přesto významným způsobem dotváří 



kulturní krajinu a posiluje vytváření pozitivních vazeb k historickému a kulturnímu vývoji na 
území Ústeckého kraje. 
 
Kdo m ůže žádat:  
Žadatel musí být vlastníkem drobné architektury, nacházející se na území Ústeckého kraje, 
na jejíž záchranu či obnovu je dotace žádána.  
Žadatelem o dotaci může být pouze:  
a) obec v územním obvodu Ústeckého kraje,  
b) právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou právnických 
osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je přímo odpovědná za 
přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník a má stabilně a dostatečně 
zajištěno financování vlastní spoluúčasti. 
 
Výše dotace: 
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.  
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.  
Spoluúčast příjemce činí nejméně 30% z celkových uznatelných nákladů projektu.  
Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci 
celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
Uzávěrka p říjmu žádostí: 3. 2. 2017!  

 

 

• Poskytovatel dotace: Ústecký kraj  

Název  programu/podprogramu: Program podpory regionální kulturní 
činnosti na rok 2017 
 
Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/program-podpory-regionalni-kulturni-cinnosti-na-rok-
2017/d-1707939/p1=204744 
 
Specifikace programu/podprogramu: 
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny především k podpoře pořádání 
kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací 
programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, 
výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a 
mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární 
festivaly a přehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a 
plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod. 
 
Kdo m ůže žádat:  
Příjemcem účelových finančních prostředků může být obec v kraji či subjekt, který je 
právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu a 
tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, 
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního 
prostředí s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká 
republika nebo Ústecký kraj a který splňuje následující kritéria vhodnosti:  
a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,  
b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,  
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti 
odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.  
 



Výše dotace: 
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.  
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl 
dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových nákladů projektu. 
Jedná se o neinvestiční dotaci. 
 
Uzávěrka p říjmu žádostí: 6. 2. 2017! 

 

 

• Poskytovatel dotace: Ústecký kraj  

Název  programu/podprogramu : Program podpory aktivit stálých 
profesionálních divadelních soubor ů a hudebních t ěles působících 
na území Ústeckého kraje na rok 2017 
 
Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/program-podpory-aktivit-stalych-profesionalnich-
divadelnich-souboru-a-hudebnich-teles-pusobicich-na-uzemi-usteckeho-kraje-na-rok-2017/d-
1707930/p1=204744 
 
Specifikace programu/podprogramu: 
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny k podpoře stálých 
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého 
kraje. Čerpání prostředků je určeno především k zajištění působení těchto organizací na 
území Ústeckého kraje (náklady spojené se zájezdovou činností na území kraje – ubytování, 
stravné, apod.), ale může být použito k zajištění svozu diváků, posílení atraktivnosti 
repertoáru (hostování sólistů). 
 
Oblasti podpory: 

- podpora šíření profesionální divadelní a koncertní tvorby po celém území Ústeckého 
kraje  

- reprezentace kraje v oblasti kultury  
- rozvíjení uměleckého prostředí, kulturního podvědomí a rovného přístupu občanů ke 

kulturnímu bohatství  
- zachování a rozvoj místních tradic  

 
Kdo m ůže žádat:  
Profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na území 
Ústeckého kraje a poskytující služby regionálního či nadregionálního rozsahu, s výjimkou 
právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj. 
 
Výše dotace: 
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.  
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl 
dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
Uzávěrka p říjmu žádostí:6. 2. 2017! 

 

 

 



• Poskytovatel dotace: Ústecký kraj  

Název  programu/podprogramu: Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby 
požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolk ů a veřejně prosp ěšných 
organizací p ůsobících na poli požární ochrany, ochrany obyvatels tva a ostatních 
složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákon ů, ve znění pozd ějších p ředpis ů, z rozpo čtu Ústeckého kraje 

Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/d-
1708233/p1=204744 
 
Specifikace programu/podprogramu: 
1. Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci 

těchto Tematických zadání: 
A. Tematické zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových  

automobilových st říkaček (CAS)“  v  této oblasti podpory:  
- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS.  

B. Tematické zadání „Krajská podpora po řízení nové CAS v rámci dota čního 
programu MV G Ř HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky zFo ndu 
zábrany škod“ v této oblasti podpory: 
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky. 

 
C. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nák upu nového 

dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro j ednotky SDH obcí MV G Ř 
HZS ČR“  v těchto oblastech podpory: 

a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic. 
b) Nákup nového dopravního automobilu. 

 

Podmínky krajské podpory výstavby požárních zbrojni c a nákupu nového 
dopravního automobilu: 

1 

Poskytnutí krajské dotace je vázáno na Vyhlášení typů a maximální výše dotace 
obcím na výstavbu požárních zbrojnic a nákup dopravních automobilů, v rámci 
programu Dotace pro jednotky SDH obcí Ministerstvem vnitra - generálním 
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS 
ČR“) pro rok 2017. 

2 Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení 
jednotek SDH obcí 

3 Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS pro daný 
rok v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí. 

4 
Nové dopravní automobily, musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou č. 
35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární 
techniky a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR. 

5 Stavba požární zbrojnice, která bude financována z dotace, musí být v souladu s 
požadavky ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice. 

 
D. Tematické zadání „Podpora spolk ů a veřejně prosp ěšných organizací p ůsobících  

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ost atních složek IZS dle zákona  
č. 239/2000 Sb.“ v těchto oblastech podpory: 



a) „Likvidace mimořádných událostí“, provádění údržby a opravy technických 
prostředků. 

b) „Vzdělávací činnost“, která zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování 
zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci. 

c) „Organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí zaměřených  
na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva“,která zahrnuje akce určené pro 
členy, mládež i pro další občany jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci 
historie požární ochrany, hasičstva a ochrany obyvatelstva. „Plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva - humanitární pomoc“. 
 

Kdo m ůže žádat:  
A. V rámci tematického zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS v oblasti 

podpory: 
- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS – obec, která  
je zřizovatelem jednotky SDH, vybavená CAS. 

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního 
programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu 
zábrany škod“, v oblasti podpory:  

-  Nákup nové cisternové automobilové stříkačky - obec, která je zřizovatelem vybrané 
jednotky SDH, která je příjemcem dotace na pořízení nové CAS. 

C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu 
nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ 
HZS ČR“ v oblastech podpory:   

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice - obec, která je zřizovatelem 
jednotky SDH a která uplatní žádost o účelovou dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci 
požární zbrojnice v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR 
pro rok 2017.   

b) Nákup nového dopravního automobilu - obec, která je zřizovatelem jednotky SDH  
a která uplatní žádost o účelovou dotaci na pořízení dopravního automobilu v rámci 
Programu Dotace pro jednotky SDH obcí MVGŘ HZS ČR pro rok 2017.  

D. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací 
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle 
zákona  
č. 239/2000 Sb.“  

a) ve všech oblastech podpory  
i. spolky působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 
ii. veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany  

a ochrany obyvatelstva, 
iii. ostatní složky IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. 

 
 
Výše dotace: 
1. Minimální výše požadované dotace je stanovena: 
A. V rámci tematického zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS“ v oblasti 

podpory: 
- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS na 50 000 Kč. 

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního 
programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu 



zábrany škod“, v oblasti podpory: - Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 
1 000 000 Kč. 

C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu 
nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ 
HZS ČR“ v oblastech podpory: 

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požárních zbrojnic na 100 000 Kč. 
b) Nákup nového dopravního automobilu na 100 000 Kč.  

D. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací 
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS  
dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve všech oblastech podpory na 20 000 Kč. 

2. Maximální  výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě je stanovena: 
 

A. V rámci tematického zadání„Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS“ v oblasti 
podpory: 

 

- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS na 100 000 Kč. 

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního 
programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu 
zábrany škod“, v oblasti podpory: 

- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 500 000 Kč.  

C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu 
nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ 
HZS ČR“, v oblastech podpory: 

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požárních zbrojnic na 500 000 Kč. 
b) Nákup nového dopravního automobilu na 300 000 Kč. 

D. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací 
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS  
dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve všech oblastech podpory na 100 000 Kč. 

Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 %z celkových uznatelných nákladů 
akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet. Výjimku tvoří odst. 10 tohoto 
článku, kdy nemusí být minimální spoluúčast dodržena. 

Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů 
akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných 
nákladů akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky. 

Uzávěrka p říjmu žádostí: 24. 2. 2017 do 13:00 hod.! 

 

 



• Poskytovatel dotace: Ústecký kraj  

Název  programu/podprogramu: DP Podpora za čínajících podnikatel ů v 
Ústeckém kraji pro rok 2017 
 
Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/dp-podpora-zacinajicich-podnikatelu-v-usteckem-
kraji-pro-rok-2017/d-1705828/p1=204744 
 
Specifikace programu/podprogramu: 
Účelem finanční podpory prostřednictvím DP je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost 
Ústeckého kraje podporou malého a začínajícího podnikání. Cílem programu je rozvoj 
podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových 
podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatně 
výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik 
nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti 
regionu. 
Předmětem DP je podpora činnosti malých začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pomocí 
dotace, prostřednictvím níž bude zajištěno vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování 
jejich podnikatelských aktivit. 
 
Kdo m ůže žádat:  
1) Dotace může být poskytnuta malému začínajícímu podnikateli, který splňuje následující 
podmínky: 
a) v případě právnické osoby má sídlo v Ústeckém kraji nebo v případě fyzické osoby má 
trvalé 
bydliště v Ústeckém kraji, 
b) je podnikatel, bez zaměstnanců nebo podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob, 
c) jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR, 
d) získal podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení DP nebo v roce 
předchozím a oprávnění k tomuto předmětu podnikání získal poprvé. 
2) Doba platnosti podnikatelského oprávnění žadatele o dotaci musí být minimálně na dobu 
realizace projektu a na dobu jeho udržitelnosti. 
3) Dotace může být poskytnuta žadateli o dotaci, za předpokladu, že splnil podmínky dané 
tímto DP, přičemž řádně a úplně vyplnil a odevzdal žádost o dotaci. 
 
Výše dotace: 
1) Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč. 
2) Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč. 
3) Poskytnutá dotace může tvořit maximáln ě 70 % celkových uznatelných náklad ů 
projektu. 
4) Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným finan čním 
ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu. Závazný ukazatel je stanoven 
u každého projektu individuálně a je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace 
 
Uzávěrka p říjmu žádostí: 9. 3. 2017! 

 

• Poskytovatel dotace: MŠMT 

Název  programu/podprogramu: OP VVV – Výzva č. 02_16_035 Šablony pro SŠ a 
VOŠ I / Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projekt ů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I  
 



Odkaz na web: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-
podpora-skol-formou-projektu 
 
Specifikace programu/podprogramu: 
Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného 
vykazování. Tato výzva (č. 02_16_035) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na 
území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.  
Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže 
školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o 
školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, 
koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou 
podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, 
aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 
 
Oblasti podpory: 
Aktivity pro st řední školy  
1. Personální podpora SŠ  
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ  
3. Aktivity rozvíjející ICT na SŠ  
4. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ  
 
Aktivity pro vyšší odborné školy  
1. Personální podpora VOŠ  
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů VOŠ  
3. Aktivity rozvíjející ICT na VOŠ 
 
Kdo m ůže žádat:  

1. Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy nezřizované organizačními 
složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském 
rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně 
jednoho žáka/studenta.  

2. Střední školy a konzervatoře zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
dle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve 
školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, 
minimálně jednoho žáka/studenta.  

Každý žadatel může v rámci této výzvy, nebo výzvy č. 02_16_042 (pro území hlavní města 
Praha) podat pouze jednu žádost o podporu. 
 
Výše dotace: 
Minimální výše celkových zp ůsobilých výdaj ů: 200 000 Kč  
Maximální výše celkových zp ůsobilých výdaj ů: Maximální výše finanční podpory na 
jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet žáků školy v denním 
studiu x 2 000 K č a/nebo po čet žáků školy v ostatních formách studia x 500 K č). V 
případě, že právnická osoba vykonává činnost střední a vyšší odborné školy, se částka 200 
000 Kč počítá jedenkrát za střední školu a jedenkrát za vyšší odbornou školu, celkem tedy 
400 000 Kč. 
Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč. 
Výše dotace je 100% 
 
Uzávěrka p říjmu žádostí: nejpozd ěji do 30. 9. 2017 do 14:00 hodin! 

 

 


