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PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 

DUBEN 2017 



 
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 
 
Průběžné výzvy (p římé podání do IROPu) 
 
Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II 
 
K čemu je dotace ur čená 
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 m ůže 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 projekt ů: 

• 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 
 
Výzva č. 72 Cyklodoprava 
 
K čemu je dotace ur čená 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření 
pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. 
 
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  
 
Výše dotace 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace 
zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
 
Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané 
dobrovolnými svazky obcí  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 0 %  
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 2 mil. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 20 mil. Kč 
 
Podání žádosti do  
7. 9. 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. 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  
Května 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  
Května 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  
Května 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 
 
 
Integrované výzvy pro CLLD 2017 (výzvy v rámci kter ých bude MAS vyhlašovat 
své výzvy) 
 
 
Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD   
 
K čemu je dotace ur čená 
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 m ůže 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 – 09/2017 
 
Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty  CLLD  
 
K čemu je dotace ur čená 
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 m ůže žádat pro: 

 
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 – 09/2017 
 
 
Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury  pro vzd ělávání a 
celoživotní u čení - integrované projekty CLLD  
 
K čemu je dotace ur čená 
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.   

 
• Není podporována výstavba MŠ či navyšování kapacit u MŠ v území MAS 

 
Kdo m ůže 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 – 09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program rozvoje venkova ČR 
 
 
Harmonogram výzev v roce 2017 (p říjem žádostí prost řednictvím MAS Český 
sever, z. s.) 

Č. a název 
výzvy 

Aktivita  (fiche)  Opatření/ 
Podopat ření 

*Plánovaný m ěsíc a rok  

 Vyhlášení  
výzvy 

Zahájení 
příjmu 
žádostí 

Ukon čení 
příjmu 
žádostí 

PRV/1 Čl. 17, odst. 1, písm. a)  
Investice do zemědělských 
podniků 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj podnikání 
a zaměstnanosti 

 

 

 

 

 

 

 

05/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/17 

 

 

 

 

 

 

 

07/17 

Čl. 17, odst. 1, písm. b) 
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

Čl. 26  
Investice do lesnických 
technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

Čl. 19, odst. 1, písm. b)  
Podpora investic na založení 
nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

Čl. 35, odst. 2, písm. c)  
Sdílení zařízení a zdrojů 

Čl. 35, odst. 2, písm. d)  
Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů 

PRV/1 Čl. 14  
Předávání znalostí a 
informační akce 

Rozvoj kvality 
vzdělávání a 

veřejných služeb 

05/17 05/17 07/17 

          

Fiche jsou součástí výzvy. Výzva MAS bude v den vyhlášení uveřejněna na 
www.masceskysever.cz. Pro zájemce o dotaci uspořádá MAS školení, termín bude 
uveden ve výzvě. 
 

 
 
 
 

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. 
 

 


