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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. 
 
 

 

Podpora neziskového sektoru 
 

ČSOB Grantový program Karty dobré v ůle 

ČSOB svými aktivitami v oblasti společenské odpovědnosti dlouhodobě usiluje 
o podporu neziskového sektoru. Od roku 2014 nabízí ve spolupráci s karetní asociací 
Mastercard unikátní platební Kartu dobré vůle, jejímž prostřednictvím mohou klienti 
privátního bankovnictví při každodenních platebních transakcích přispívat k rozvoji 
filantropie, zlepšování a prohlubování sociálních vazeb a k ochraně životního 
prostředí. Vedle toho bude ČSOB pravidelně rozdělovat až 2 miliony korun ročně 
mezi české neziskové organizace a jejich projekty zam ěřené na pomoc osobám 
v nep říznivé situaci.  

První grantová výzva: 15. – 31. b řezen 2017 

Vyhlášení: 15. března 2017 
Uzávěrka pro podání žádostí: 31. března 2017 
Informace o výsledku: 30. dubna 2017  
Částka k rozdělení: až 1 milion korun 
Pravidla, formulá ř pro registraci a další podrobné informace najdete  zde. 
 
Maximální výše grantu: 100 000 korun na individuální podporu osob v nepříznivé 
situaci, 250 000 korun na podporu systémové změny vedoucí ke zlepšení 
konkrétního nepříznivého společenského jevu. 
 

Druhá grantová výzva: 15. – 31. říjen 2017 
 

  
 
Kontakt:  Eva Horucková 
Specialista společenské odpovědnosti 
e-mail: ehoruckova@csob.cz, http://www.csob.cz/ 
 
Československá obchodní banka, a. s. 
Společenská odpovědnost 
Radlická 333/150 
150 57 Praha 5 
tel.: +420 224 114 003 
mobil: +420 731 423 996 
 
 
 



Nadace Neziskovky.cz a BARD PR   
 
Nadace Neziskovky.cz a BARD PR vás zvou na další setkání plné firemního CSR a 
networkingu. Ve čtvrtek 30. 3. 2017  bude toto pravidelné setkání neziskových 
profíků hostit O2 Czech  a vy můžete být u toho. Hostem dne bude Marie Malíšková, 
CSR Manager O2. Chybí vám k tomu jediné - vaše vstupenka. Začínáme v 8:30 hod 
a v 10:00 můžete směle odejít. Nebo si v klidu povyprávět déle :-). Nezapomeňte 
sledovat NENE na Facebooku a děkujeme za sdílení! 
   
Za organizátory:  
Petr Freimann, BARD PR, a Karolína Kratochvílová, Nadace Neziskovky.cz 
nadace@neziskovky.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poskytovatel dotace: Ústecký kraj  

Název programu/podprogramu: Dotační program na vým ěnu zastaralých zdroj ů 
tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 2. Výzva  k podávání žádostí o 
poskytnutí dotace 

Odkaz na web: http://www.kr-ustecky.cz/2-vyzva-usteckeho-kraje-dotacni-program-
na-vymenu-zastaralych-zdroju-tepla-na-pevna-paliva-kotlikova-dotace-pro-rok-
2017/d-1709493/p1=204744 

Specifikace programu/podprogramu:  
 
Účelem dotace je vým ěna stávajících ručně plněných kotl ů na pevná paliva za 
nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na 
území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba a kde:  

• bude sou časně provedeno alespo ň jedno tzv. „mikro“ energetické 
opat ření vedoucí ke snížení energetické náro čnosti rodinného domu (viz 
„mikro“ energetická opatření níže),  

• nebo došlo v minulosti ke snížení energetické náročnosti na třídu „C“,  
• nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám .  

 
Dotaci lze poskytnout:  

1. pouze v případě, kdy je stávající rodinný d ům vytáp ěn převážně kotlem na 
pevná paliva s ru čním p řikládáním;  

2. i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji (kotlem na pevná paliva a 
zároveň např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.), z nichž jeden naplňuje 
podmínky pro přidělení dotace, je prokazatelně v provozu a může plnit funkci 
hlavního zdroje vytápění;  

3. na zdroje (tepelná čerpadla a kotle na pevná paliva-výhradně na biomasu) 
uvedené ke dni podání žádosti o dotaci v seznamu výrobků a technologií (viz webové 
stránky Státního fondu životního prostředí ČR (https://svt.sfzp.cz/), splňující další 
podmínky uvedené v bodu Předmět dotace;  

4. na výměnu zdroje tepla pouze v rodinných domech, kde současně:  

a) bude provedeno alespo ň jedno tzv. „mikro“ energetické opat ření vedoucí ke 
snížení energetické náročnosti rodinného domu (viz čl. 2 bod 2 písm. B),  

b) nebo došlo v minulosti ke snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna 
oken apod.) a bylo dosaženo klasifika ční třídy energetické náro čnosti budovy 
„C“ nebo vyšší („A“ a „B“, úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo 
celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu 
tepla) dle požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,  

c) nebo je žádáno v programu Nová zelená úsporám (od 3. výzvy z roku 2015) na 
realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy.  
Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových způsobilých výdajů na akci. 



Výše dotace:  

Dotace bude poskytována s následující hranicí:  
80 % způsobilých výdaj ů v případě, že je projektem realizována výměna stávajícího 
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj využívající obnovitelných 
zdrojů energií (OZE). V podmínkách tohoto Dotačního programu se jedná o 
tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu .  
 
V případě, že je výměna kotle realizována v obci spadající do prioritního území , 
bude výše podpory navýšena o 5%. Podrobný seznam těchto obcí je Přílohou č. 
1. Míra dotace se aplikuje na vynaložené zp ůsobilé výdaje.  
 
Maximální výše zp ůsobilých výdaj ů je stanovena ve výši 150 000 Kč. Náklady 
na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 000 Kč (z maximálně 
možných 150 tis. Kč).  

Příjem žádostí od 3. 4. 2017 od 8 hod. 
Uzávěrka p říjmu žádostí: 30. 6. 2017 do 12:00hod.! 
 
 
Dále připomínáme všem mate řským a základním školám  na území MAS Český 
sever, z.s., že stále m ůžete využít možnost bezplatné poradenské a metodick é 
podpory  v rámci podání žádosti o dotaci a realizace projek tu: Podpora škol 
formou projekt ů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.  
 
Naše bezplatná poradenská a metodická pomoc je pro Vás připravena po celou 
dobu realizace projektu od podání žádosti až po záv ěrečné vyú čtování celé 
akce! 
 
Neváhejte nás proto kontaktovat:  
e-mailem na: kracmanova@masceskysever.cz  
nebo telefonicky na: 602 349 235 
 

Poskytovatel dotace: MŠMT 

Název  programu/podprogramu: OP VVV – Výzva č. 02_16_022 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 Kč). 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 14:00hodin! 

 

 

 

 

 



MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací.  
Do kraj ů pošle další 3,4 miliardy korun na vým ěnu starých kotl ů 

 
Ministerstvo životního prost ředí spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. V nov ě 
vyhlášené druhé výzv ě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných do mů v ČR 
prost řednictvím kraj ů rozděleno 3,4 miliardy korun a vym ěněno dalších až 35 tisíc 
starých kotl ů. 
 
Nově není nutné realizovat mikroenergetická opatření, což přinese do rozpočtu na výměny 
kotlů další půl miliardy korun. Zavedeny jsou také dotační stropy na nové zdroje. Právě díky 
zrušení realizace mikroopatření žadatelé o nový kotel ze svých vlastních zdrojů přispějí 
méně. 
 
Mezi kraje bude v druhém kole kotlíkových dotací ro zděleno dalších 3,4 miliardy 
korun.  Ty je následně přerozdělí mezi občany prostřednictvím svých krajských výzev. Pro 
domácnosti to značí další šanci získat dotaci na nový plynový kondenzační kotel, tepelné 
čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. K výměně chce ministerstvo 
motivovat zejména občany v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduší, kde jsou opakovaně 
překračovány limity škodlivých látek. 
 
Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho 
instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a 
měření a úpravy spalinových cest. Z programu mohou domácnosti čerpat na nový kotel 
desítky tisíc korun, další peníze pak mohou získat přímo od kraje či obce, které se do 
kofinancování také mohou zapojit. 
 
Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v 
krajích můžou lišit. Ministerstvo v rámci výzvy pro kraje stanovilo povinné podmínky, které 
kraje musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet. Zároveň jim dalo poměrně široké 
pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat.  
 
Své žádosti o dota ční prost ředky mohou kraje na Státní fond životního prost ředí ČR 
podávat od 31. b řezna do 28. dubna 2017 . Ministerstvo v každém kraji stanovilo novou výši 
alokovaných prostředků, o jakou mohou kraje žádat a zároveň povinné počty kotlů, které za 
tyto prostředky musí kraje vyměnit (více v tabulce v příloze). 

 

 

Dalších 100 milion ů pro obce a kraje na likvidaci akutních ekologickýc h zátěží 
 
Ministr Richard Brabec vyhlásil další pokra čování programu MŽP, který obcím a 
krajům pom ůže s odstran ěním akutních ekologických zát ěží s neznámým p ůvodcem 
na jejich území.  
 
Celkem je pro žadatele připraveno 100 milionů korun z prostředků Národního programu 
Životní prostředí. Výzva je nově kontinuální, tedy otevřená až do roku 2020, přičemž v 
případě velkého zájmu je MŽP připraveno částku navýšit. Projektové nám ěty začne Státní 
fond životního prost ředí ČR přijímat 16. b řezna 2017. 
 
Jedná se už o čtvrté pokračování tohoto programu pro kraje a obce, kterým chce MŽP 
pomoci s odstraněním velmi toxických míst v bývalých továrních areálech či opuštěných 
průmyslových skladech, jejichž majitel je neznámý nebo se k areálu prostě nehlásí. Jedná se 
o časované bomby, které akutně ohrožují životní prostředí i zdraví lidí, protože jsou tam 
často uskladněny jedovaté chemikálie. 



O dotaci mohou stejn ě jako v p ředchozích dvou letech žádat kraje, obce s rozší řenou 
působností a od lo ňského roku nov ě i obce,  které na svém území mají sklad či skládku 
nebezpečného odpadu. Maximální dotace činí 80 % z celkových výdajů. 
 
Nově vyhlášená výzva Národního programu Životní prostředí je dvoukolová. V prvním kole, 
které se otevře 16. března, budou přijímány projektové náměty, které mohou žadatelé 
předkládat až do konce roku 2020 nebo do vyčerpání stomilionové alokace. Ti žadatelé, kteří 
se svými projekty uspějí, budou následně písemně vyzváni, aby podali kompletní žádosti. 
Učinit tak musí ale nejpozději do tří měsíců od doručení písemného vyzvání. 
 
 
 

400 milion ů z evropských fond ů na odstran ění ekologických zát ěží či analýzu 
jejich rizik 

 
 
Nová výzva z Opera čního programu Životní prost ředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo 
životního prost ředí spolu se Státním fondem životního prost ředí ČR, pomůže snížit 
počet nebezpe čných starých ekologických zát ěží, které se nachází na území České 
republiky. 
 
Pro žadatele je připraveno 400 milionů korun, 20 milionů korun je určeno na analýzu rizik 
ekologických zátěží a 380 milionů korun na jejich sanaci. Žádosti o dotace mohou od 3. 
dubna 2017 podávat zejména subjekty zajišťující likvidaci ekologických zátěží, ale i obce, 
kraje nebo obecně prospěšné společnosti. 
 
Za staré ekologické zátěže jsou považována kontaminovaná místa, kde byl závadný stav 
způsoben před rokem 1989. Naopak za starou ekologickou zátěž nelze označit černou 
skládku. 
 
Při posuzování došlých žádostí budou pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR 
hodnotit zejména stupeň ohrožení, které znečištěné lokality představují pro pitnou vodu a 
lidské zdraví, způsob řešení sanačního zásahu, míru odstranění kontaminace a také podíl 
využití vzniklých odpadů. Součástí projektů musí být takzvané závazné stanovisko 
Ministerstva životního prostředí. Podklady pro jeho vydání je nutné na ministerstvo předložit 
nejpozději do 1. května letošního roku. 
 
Dotace u všech podporovaných opatření může dosáhnout až 85 % uznatelných nákladů, 
přičemž mezi uznatelné náklady nelze zahrnout analýzy rizik kontaminovaných lokalit, pokud 
se jejich realizace aktivně neúčastnil odbor environmentálních rizik a ekologických škod 
Ministerstva životního prostředí. 
 
 
 

MŽP dá 100 milion ů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem  či 
smogem 

 
Začal příjem žádostí v Národním programu Životní prost ředí na tzv. ekoinovace. 
Chytré nápady - projektové nám ěty, které pomohou nap říklad lépe čelit suchu, 
povodním, smogu či neefektivnímu využívání odpad ů, bude Státní fond životního 
prost ředí ČR přijímat do konce června letošního roku. 
 
O dotace se mohou hlásit obce, kraje, ale také vysoké školy či veřejné výzkumné instituce 
ad. Připraveno je pro ně celkem 100 milionů korun. 
 
Nová výzva cílí na rozvoj konceptu chytrých obcí a měst, jehož cílem je povzbudit obce k 
přípravě chytrých a inovativních projektů v oblasti nakládání se srážkovými a odpadními 



vodami. Hledají se inovativní, průkopnické projekty, které využívají jiné než tradiční 
technologie. Ty pilotní projekty, které ve výzvě uspějí a jejichž přínos bude ověřen, by měly 
být následně přenášeny do běžné praxe. Konkrétně by se měly zaměřit na řešení 
současných naléhavých výzev spojených např. se suchem, povodněmi, klimatickou změnou, 
smogem, odpady ad.  
 
Úspěšní žadatelé mohou na své chytré projekty získat dotaci až 75 % z celkových 
způsobilých výdajů, maximálně až 50 milionů korun. Výzva je dvoukolová. Projektové 
náměty mohou zájemci posílat na Státní fond životního prostředí ČR od 13. února do 30. 
června 2017. Žadatelé nejprve předloží své projektové návrhy, které posoudí odborná 
expertní komise jmenovaná ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Státního fondu 
životního prostředí ČR a z řad nezávislé odborné veřejnosti. Komise z přihlášených záměrů 
vybere projekty, které doporučí k podpoře. Fond následně písemně vyzve úspěšné 
předkladatele k podání žádosti o dotaci. 
 
 
 

4. kolo p říjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020 
 
Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských 
podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Ministerstvo 
zemědělství vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí na operace:  
 
1.1.1 Vzdělávací akce      30 500 000 
1.2.1 Informační akce       18 500 000 
4.3.2 Lesnická infrastruktura      81 171 000 
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců    287 762 000 
6.4.1 Investice do nezemědělských činností    372 500 000 
6.4.2 Podpora agroturistiky      200 000 000 
6.4.3  Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 140 500 500 
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi   26 936 165 
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích    23 884 615 
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin     316 744 019 
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven  72 000 000 
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě 

81 000 000 
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky  
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů                            60 920 500 

 
 
Pro obce jsou relevantní, pokud jsou vlastníky lesa , opat ření Lesnická infrastruktura, 
Odstra ňování škod zp ůsobených povodn ěmi, Neproduktivní investice v lesích a 
Přeměna porost ů náhradních d řevin.  
 
Stejně tak se mohou zapojit do přípravy projektů v opatření Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. 
 
Příjem žádostí bude probíhat pouze prost řednictvím Portálu Farmá ře v termínu od 4. 
dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin . 
 
 
 
 
 
 
 
 



MMR - Integrovaný regionální operační program 
 

Končící výzvy 
 

Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
(SVL) 
 
K čemu je dotace určená 
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 může být poskytnuta pouze ve vazbě na 
klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, 
přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s 
Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání. 
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 může 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 
 
 
 

Průběžné výzvy 
 

Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II 
 
K čemu je dotace určená 
Podpora je zaměřena zejména na projekty s podporou energetické účinnosti, inteligentních 
systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných 
infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení. Bytovým domem se 
rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které 
přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich 
efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést 
také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou 
být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství 
vlastníků jednotek.  
 
Kdo může žádat 
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob 
nepodnikajících.  
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 300 tis. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 90 mil. Kč 
 
 
Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění následujících kritérií: 
₋ dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %, ₋ dosažení klasifikační třídy celkové 
dodané energie B, nebo lepší, ₋ splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle 
písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov je 
podpora: 
 

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 % 
o státní rozpočet: 60 % 

• obce, kraje a jimi zřizované organizace 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 % 
o státní rozpočet: 2 % 

• ostatní žadatelé 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 % 
o státní rozpočet: 0 % 
 
Pro ostatní typy projektů: 

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 % 
o státní rozpočet: 70 % 

• obce, kraje a jimi zřizované organizace 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 % 



o státní rozpočet: 1,5 % 
• ostatní žadatelé 

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 % 
o státní rozpočet: 0 % 
 
Konkrétní podmínky pro poskytnutí podpory jsou uvedeny v kap. 2.4 Specifických pravidel 
pro žadatele a příjemce. 
 
Podání žádosti 
Do 30. 11. 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 určená 
Rekonstrukce modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty. 
 
Kdo může žádat 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí 
 
Plánovaný příjem žádosti od  
Dubna 2017 
 
 
 
 
 



Výzva č. 74 Sociální bydlení v SVL (II.) 
 
K čemu je dotace určená 
Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního 
bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 
 
Kdo může žádat 
Obce, NNO, církve, církevní organizace 
 
Plánovaný příjem žádosti od  
Května 2017 
 
 
Výzva č. 75 Polyfunkční centra  
 
K čemu je dotace určená 
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center 
 
Kdo může 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 příjem žádosti od  
Května 2017 
 
 
Výzva č. 76 Přestupní terminály  
 
K čemu je dotace určená 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a 
parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu 
 

Kdo může 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 příjem žádosti od  
Května 2017 
 
 

Výzva č. 80 Energetické úspory v bytových domech  
 

K čemu je dotace určená 
Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla 
 
 

Kdo může 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 příjem žádosti od  
Prosinec 2017 
 
 

Integrované výzvy pro CLLD (výzvy v rámci kterých 
bude MAS vyhlašovat své výzvy) 

 
 
Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD  
 
K čemu je dotace určená 
Podpora je určena na:  
 
• Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků 

podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení, 

• bezbariérový přístup zastávek, chodníky, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, 
přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí 
nebo orientací. 

• rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám 
veřejné hromadné dopravy, 

• Doplňkové aktivity pro opatření bezpečnost - je možná realizace souvisejících prvků 
zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné 
osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních 
opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba 
doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě 
komunikace pro pěší. 

 
Kdo může žádat 
• Obce 
• Dobrovolné svazky obcí 
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí 
• Organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
 
Podání žádosti 
Předpoklad 07/2017 
 
 

Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD  
 
K čemu je dotace určená 
Podpora je určena na:  
 
 



• Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního 
bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 

• Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek (např. 
rozdělení větších bytů na menší) za účelem vytvoření sociálních bytů.  

• Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům.  
• Nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky 

pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou 
definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 
(Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním 
vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob). 

• Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, 
např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.  

 
 
Kdo může žádat 
 
Sociální služby 

• Obce 
• Dobrovolné svazky obcí 
• Příspěvkové organizace zřizované obcemi či dobrovolnými svazky obcí 
• Nestátní neziskové organizace 
• Církve  
• Církevní organizace 

 
Sociální bydlení 

• Obce 
• Nestátní neziskové organizace 
• Církve  
• Církevní organizace 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
 
Podání žádosti 
Předpoklad 07/2017 
 
 
Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD  
 
K čemu je dotace určená 
Podpora je určena na:  
 
• Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. 
• Podpora vzniku nového sociálního podniku založením nového podnikatelského subjektu, 

nebo rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem 
(nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje) 



• Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit formou nákupu nemovitosti, výstavby, 
rekonstrukce a vybavení sociálních podniků (nelze financovat stávající podnikatelské 
aktivity ani provozní výdaje) 

• Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit osob samostatně 
výdělečně činných (OSVČ  spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje 
principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo 
dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb). Nová výstavba, nákup objektů, stavební 
úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. 

• Podporované budou aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám 
ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. 

• Podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30 % zaměstnanců z 
celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin,  
 

Kdo může žádat 
 
• Osoby samostatně výdělečně činné 
• Malé a střední podniky 
• Obce 
• Kraje 
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, krajem 
• Nestátní neziskové organizace 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
 
Podání žádosti 
Předpoklad 05/2019 
 
 
Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení - integrované projekty CLLD  
 
K čemu je dotace určená 
Podpora je určena na:  
 
• Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání: Stavební úpravy, pořízení vybavení za 

účelem zajištění rovnosti a dostupnosti kvalitního základního vzdělávání v klíčových 
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, 
schopnosti práce s digitálními technologiemi). Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení 
k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení 
k internetu ve vazbě na dostupnost kvalitního vzdělávání v klíčových kompetencí. 

• Podpora infrastruktury pro střední a vyšší odborné vzdělávání: Stavební úpravy, pořízení 
vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, 
přírodní vědy, technické a řemeslné obory, schopnosti práce s digitálními technologiemi). 
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v 
prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu ve vazbě na dostupnost 
kvalitního vzdělávání v klíčových kompetencí. 



• Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro 
vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby 
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 

• Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže: Stavební úpravy, 
nástavby a přístavby (nelze realizovat nové stavby), pořízení vybavení pro zajištění rozvoje 
klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání (klíčové kompetence 
- komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, schopnosti 
práce s digitálními technologiemi).  

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního 
vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání 
sociálně vyloučeným osobám pro základní, střední a odborné vzdělávání (nákup 
kompenzačních pomůcek nemůže být hlavní náplní projektu).  

• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 
bezbariérovosti škol (základních, středních a vyšších odborných).  

• Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je 
prokazatelný nedostatek těchto kapacit (Správní obvod obce s rozšířenou působností, na 
jehož území se nachází sociálně vyloučené lokality – Celé území MAS spadá do SVL). 

• Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách.   
 
Kdo může žádat 
 
• Obce 
• Příspěvkové organizace zřizované obcemi  
• Školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy  
• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
• Nestátní neziskové organizace 
• Církve 
• Církevní organizace 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
 
Podání žádosti 
Předpoklad 07/2017 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 


