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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 na vým ěnu zastaralých zdroj ů tepla na pevná paliva v rodinných domech  
v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 3. VÝZVA  
 
PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY  
Vyhlášení 3. Výzvy se předpokládá v září 2017.  
 
KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?  
Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem října 2017 .  
 
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝM ĚNU KOTLE?  
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém 
kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ru čním p řikládáním 1. 
nebo 2. emisní t řídy.  
 
CO BUDE PODPOROVÁNO?  
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v seznamu 
podporovaných výrobků vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/).  
 
 
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?  
 

Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.  
Podpo řené zdroje a maximální výše dotace:  
 Automatický kotel na uhlí a biomasu ~ 75 tis. K č  
 Plynový kondenzační kotel ~ 95 tis. K č  
 Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním ~ 100 tis K č  
 Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla ~ 120 tis. K č  
 Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území.  
 
 
OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?  
Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15. 7. 2015.  
 
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?  
 Na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové 
vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na 
stávající plynové kotle;  



 na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu;  
 na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 
EN 303-5;  
 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z 
programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na 
podporu výměny kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;  
 na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;  
 na přestavbu stávajícího kotle;  
 na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;  
 je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská 
zástava nebo vyvlastnění);  
 dochází-li k převodu práv k nemovitosti;  
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční 
závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;  
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po 
lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, 
Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České 
republiky, tj. je dlužníkem státu.  
 
CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?  
 Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.  
 Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a 
komínové těleso.  
 Zajistit doklad o kontrole technického stavu původního kotle.  
 Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.  
 
KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?  
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy budou uveřejněny 
současně s vyhlášením 3. Výzvy kraje na jeho webových stránkách, příp. budou v 
papírové formě k vyzvednutí v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.  
 
KDE NAJDU VŠECHNY INFORMACE?  
Po vyhlášení 3. Výzvy na webových stránkách Ústeckého kraje  
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/ 
  
KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?  
Krajský úřad Ústeckého kraje  
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů.  
 
Kontaktní osoby:  
Ing. Jiří Miler 475 657 339  
miler.j@kr-ustecky.cz 
  
Ing. Michaela Bartošová 475 657 279  
bartosova.m@kr-ustecky.cz  
 
Ing. Darja Boudníková 475 657 986  
boudnikova.d@kr-ustecky.cz  
 
 



Ing. Eliška Martínková 475 657 988  
martinkova.e@kr-ustecky.cz  
 
Ing. Karolína Pokorná Haramiová 475 657 583  
haramiova.k@kr-ustecky.cz  
 
 
Mgr. Nikola Rážková 475 657 357  
razkova.n@kr-ustecky.cz  
 
Bc. Alena Franceová 475 657 354  
franceova.a@kr-ustecky.cz  
 
Ing. Lucie Benešová 475 657 683  
dandova.l@kr-ustecky.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NADACE VIA  
 
 
Místo, kde žijeme 

PROGRAM JE VYHLÁŠENÝ – PŘIHLASTE SE A OŽIVTE MÍSTO, KDE ŽIJETE! 
UZÁVĚRKA JE 14. ČERVENCE 2017 
 
O PROGRAMU  
Program pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit 
nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý 
zarostlý plácek. Chceme pomoci proměnám takových míst, které se stávají 
základnou pro další setkávání a pomůžou k tomu, že vaše okolí ožije. Pomůžeme 
vám začít, ale hodně toho bude na vás! 
 

Chceme vás podpořit, abyste přeměnili konkrétní veřejný prostor dle potřeb 
veřejnosti. Abyste spolupracovali s různými lidmi z různých sfér veřejného života, 
vytvořili prostor pro diskusi, umožnili lidem zapojit se do života obce a prohloubili 
vztah lidí k místu, kde žijí. 
 
CO NABÍZÍME  
— 300 000 Kč na plánování a obnovu/výstavbu veřejného prostranství 
— odborného konzultanta/konzultantku, který/á je vaším průvodcem/průvodkyní v 
průběhu přípravy a plánování i při samotné proměně veřejného prostranství 
— účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z průběhu projektů 
(plánování proměny s veřejností, získávání místních zdrojů a stavba s dobrovolníky) 
 
KOMU JE PROGRAM URČENÝ 
Nestátním neziskovým organizacím (NNO), příspěvkovým organizacím (PO), 
účelovým zařízením církví (ÚZC) a obcím do 2 000 obyvatel. V obcích a městech 
nad 2 000 obyvatel musí být nositelem projektu NNO/PO/ÚZC (obec či město jsou 
tedy partnerem projektu). 
 
KDE NAJDETE INSPIRACI?  
Na mapě podpořených projektů ZDE. Filtrovat můžete podle názvu programu. 
 
SOUBORY KE STAŽENÍ  
– text vyhlášení 
– formulář žádosti 
– formulář rozpočtu 
– kritéria pro posuzování projektů 
  
NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT  
Pavla Jenková, 732 862 903, pavla.jenkova@nadacevia.cz 
Vladimír Mikeš, 737 080 557, vladimir.mikes@nadacevia.cz 
 

  



ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY O PROGRAMU?  
Přihlaste se zde k odběru newsletteru. 
  
Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN  
– z daru projektových marketů Hornbach (partner programu) 
– z daru The Hamer Foundation 
– z daru Martina Kulíka 
– z výnosu Dobročinné aukce, benefiční večeře a nadačního jmění 
 
Více na http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/misto-kde-zijeme/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modernizace h řišť a tělocvi čen 
 

Výzva  
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2017  

z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro DOTAČNÍ TITUL č. 6 
 
 
Žadatelem jsou obce do 3 tis. obyvatel  
 
1. Výzva k p ředkládání žádostí (dále jen Výzva) 
1.1. Výzva podle Zásad podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 č. j. MMR 
– 14048/2017 – 52 (dále jen „Zásady podprogramu“) byla vyhlášena Rozhodnutím 
ministryně č. 21/2017 ze dne 23. května 2017.  

1.2. Termín zveřejnění podprogramu a vyhlášení výzvy je určen na 19. 6. 2017.  

1.3. Termín ukončení příjmu žádostí je 18. 8. 2017, 12:00 hod.  

1.4. Žádosti podané v rámci této výzvy musí být zpracovány dle Zásad podprogramu 
zveřejněných na webové adrese: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-
cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-
venkova-v-roce-2017 

1.5. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 19. 6. 2017, kdy bude 
zpřístupněna elektronická Žádost o poskytnutí dotace na webové adrese: 
http://www3.mmr.cz/zad 

  
2. Organiza ční zajišt ění příjmu žádostí:  
2.1 Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace z 
aplikace IS DIS ZAD uvedené na adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Do této 
elektronické aplikace žádosti také vloží veškeré požadované přílohy (specifikované v 
bodě 7.2 Zásad podprogramu) v elektronické podobě (naskenované originály příloh). 
Data uloží a elektronickou podobu žádosti uvede do stavu „podána“. Následně 
vytiskne formulář žádosti, který podepíše statutární zástupce obce a opatří razítkem. 
Veškeré přílohy listinné podoby žádosti musí být předloženy v podobě originálu nebo 
ověřené kopie.  
 
Žádost, včetně povinných příloh vyžadujících podpis, musí být podepsána 
oprávněnou osobou jednající a zastupující osobu žadatele navenek, přičemž 
zastoupení na základě plné moci, příkazní nebo obdobné smlouvy není možné.  
2.2 Listinnou podobu žádosti spolu se všemi přílohami uvedenými v bodě 7.2 Zásad 
podprogramu doručí žadatel do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj nejpozději 
dne 18. 8. 2017 do 12:00 hod. osobně nebo prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb.  
 
Rozhodující pro p řijetí žádosti je razítko podatelny ministerstva s d atem 
doru čení.  
2.3 Přílohy žádosti jsou závazné pro všechny žadatele o dotaci. Jednotlivé doklady, 
které jsou přílohou formuláře žádosti o dotaci, se předkládají v podobě originálu nebo 
ověřené kopie v jednom vyhotovení, v nerozebíratelném provedení (např. kroužková, 
knižní, spirálová nebo tepelná vazba).  



2.4 Za kompletní je považována pouze žádost o poskytnutí dotace doručená v 
listinné podobě, v požadované formě, obsahující všechny povinné údaje a přílohy a 
zároveň elektronická podoba žádosti ve stavu „podána“.  
 
3. Upozorn ění:  
Zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. bylo uloženo 
zveřejňování všech informací, které jsou rozhodné pro poskytování dotací včetně 
všech dokumentů, kterými se při rozhodování o nich poskytovatel řídí. Z těchto 
důvodů jsou požadovány všechny dokumenty také v elektronické podobě. Zveřejnění 
informací a dokumentů na internetových stránkách zajišťuje dle výše uvedeného 
zákona Ministerstvo financí.  
 
Poskytování informací žadatel ům:  
Informace budou žadatelům poskytovány ve vypsaných úředních hodinách na 
informačním centru MMR.  
 
Úřední hodiny:  
pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.  
tel.: +420 224 861 282, +420 224 861 138  
e-mail: info@mmr.cz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MMR - Integrovaný regionální operační program 
 
Průběžné výzvy (přímé podání do IROPu) 
 
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 
 
Výzva č. 72 Cyklodoprava 
 
K čemu je dotace určená 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro 
cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. 
 
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  
 
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 
 
Výzva č. 73 Přestupní terminály  
 
K čemu je dotace určená 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a 
parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu 
 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné 
dopravy, včetně rekonstrukce, modernizace a výstavby parkovacích systémů P+R, K+R nebo 
B+R jakožto integrální součásti terminálů  



Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R 
nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu. 
 
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 
 
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 %  
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 3 mil. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 60 mil. Kč 
 
 
Příjem žádosti od  
16. Května 2017 – 27. září 2017 
 
Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních center 
 
K čemu je dotace určená 
Podpora vzniku polyfunkčních komunitních center 
Polyfunkční komunitní centra se musí tematicky zaměřovat na více typů aktivit, a to 
minimálně v tomto rozsahu:  
• minimálně jedna z následujících sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel služeb musí být pověřen 
výkonem SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU.  
o centra denních služeb,  
o denní stacionáře,  
o nízkoprahová denní centra,  
o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,  
o odborné sociální poradenství,  
o sociálně terapeutické dílny,  
o sociální rehabilitace,  
o pečovatelská služba,  
o osobní asistence,  
o sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,  
o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  
 
• volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas,  
• kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby,  
• environmentální služby a podpora jejich využití.  
 

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. 
 
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: 10 mil. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 20 mil. Kč 
 
Příjem žádosti od  
19. Května 2017 – 16. listopadu 2017 
 
 
Plánované výzvy v roce 2017 
 
 
Výzva č. 79 Sociální bydlení (SVL) II.  
 
K čemu je dotace určená 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - 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  
Prosinec 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 
 
 
Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. 
 
K čemu je dotace určená 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - Nákup objektů, zařízení a 
vybavení a stavební úpravy pro vybrané sociální služby.    
 
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  
duben 2018 
 
 
 

Stále platné: 
Integrované výzvy pro CLLD 2017 (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 – 09/2017 
 
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 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 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.   
 

• Není podporována výstavba MŠ či navyšování kapacit u MŠ v území MAS 
 
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 – 09/2017 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 


