
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj  
 
Dotační titul č. 1 – Podpora vít ězů sout ěže Vesnice roku 
 
K čemu je dotace ur čená 

• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské 
vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, 
hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.), 

• komplexní úpravu veřejných prostranství, 
• obnovu a zřizování veřejné zeleně, 
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, 
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v 

souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. 
• Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup budov, technického 

vybavení apod. 
 
 

Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního živo ta v obci 
 
K čemu je dotace ur čená 
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, 
na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela 
generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na: 

• úpravu veřejných prostranství, 
• obnovu a zřizování veřejné zeleně, 
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). 
Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a 
relaxace v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně 
přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku může být 
například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo 
závětří se střechou apod. 
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní 
hry, míče, švihadla apod.). 
 
 
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnov ě a rozvoji venkova 
 
K čemu je dotace ur čená 
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na: 

• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 
• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj 

venkova, 
• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na 

obnovu a rozvoj venkova. 
Uznatelné náklady jsou ty, které přímo souvisí s realizací akce (občerstvení s limitem 
300 Kč /osoba / den, pronájem prostor, techniky, lektorné apod.). Náklady na 
dopravu související s realizací projektu jsou uznatelné max. do 50%. 



 

 

 

 

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup hardware a software zařízení a 
příslušenství, kancelářské vybavení, kancelářské potřeby, na ubytování, vstupné, 
pronájmy kol, koloběžek apod. 
 
 
Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikacích 
 
K čemu je dotace ur čená 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních 
komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: 

• všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a 
přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní 
dopravy; 

• místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy); 
• jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní 

komunikaci; 
• dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 
• obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně 

k odvádění povrchových vod z této komunikace, 
• obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, 

opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, 
dělicích pásů, příkopů. 

Dotace je poskytována na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu 
komunikací), 
výjimečně může být poskytnuta na více navazujících komunikací se stejným nebo 
obdobným povrchem. 
Dotace není poskytována na: 

• výstavbu nových místních komunikací, 
• opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků, 
• inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně 

sloupů těchto vedení, 
• veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače. 

 
 
Dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
 
K čemu je dotace ur čená 
Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také 
realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené: 

• na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a 
víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné 
výchovy, 

• na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen. 
Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je 
využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto 
stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné 
dotaci na tuto stavbu využít. 



 

 

 

 

Doplňkové uznatelné náklady jsou náklady spojené s rekonstrukcí nebo modernizaci 
sociálního zařízení. 
Dotace není poskytována na: 

• tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. 
ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, 
otočné a sklopné košíkové atd.), 

• tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, 
trampolíny, tělocvičné kozy a koně, trampolíny, žíněnky, gymnastické 
běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, 
odrazové můstky, startovací bloky apod.). 

 
 

Národní program životního prost ředí 
 
Výzva č. 18 - Zlepšení funk čního stavu zelen ě ve městech a obcích 
 
K čemu je dotace ur čená 

• zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě 
blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.); 

• opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech 
(realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.); 

• zakládání a obnova ploch izolační zeleně1, tj. souvislých pásových porostů 
stromů a keřů v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti; 

• doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám: 
• pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře; 
• přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a 

budování cest, pěšin a mostků. 
V rámci revitalizovaných ploch zeleně bude prioritně podporována výsadba 
geograficky původních a stanoviště vhodných druhů dřevin2, zakládání trávníků s 
přihlédnutím k daným ekologickým podmínkám, revitalizace drobných vodních či 
mokřadních stanovišť a realizace dalších opatření, která pozitivně ovlivní imisní 
situaci obcí zachytáváním prašnosti a/nebo vývoj biologické rozmanitosti (tvorba 
úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, zvyšování nabídky 
zdrojů nektaru pro hmyz apod.), dále mobiliář úzce související s předmětem podpory. 
Výsadbu nepůvodních druhů s invazním potenciálem není možné podpořit. 
 
 
Výzva č. 14 - Podpora alternativních zp ůsobů dopravy – Bikesharing 
 
K čemu je dotace ur čená 
Předmětem podpory jsou komplexní projekty v souladu s podporovanou aktivitou 
Programu: 

• Zavádění a rozšiřování systému sdílení jízdních kol (bikesharing) určených k 
jejich sezónnímu společnému sdílení na území statutárních měst ČR, a v 
odůvodněných případech rovněž v přilehlých obcích, skrze podporu nákupu 
nových jízdních kol, pořízení a instalace stojanů pro parkování jízdních kol, 
které budou součástí systému bikesharingu na území vybraného města. 

Oblast možných podporovaných aktivit zahrnuje: 
• realizaci projektové přípravy; 



 

 

 

 

• nákup nových jízdních kol včetně potřebného příslušenství; 
• stavební práce spojené s instalací stojanů; 
• pořízení a instalaci stojanů pro parkování jízdních kol. 

Podporované aktivity nelze podpořit jednotlivě, ale musí být součástí komplexního 
projektu zavádění a rozšiřování systému sdílení jízdních kol. 
 
 
Výzva č. 11 - Osvětové projekty z oblasti čisté mobility  
 
K čemu je dotace ur čená 

• projektová příprava - analýza a průzkum aktuálního stavu, případně 
aktualizace stávajících průzkumů a analýz (míra informovanosti obyvatel o 
problematice dopadů automobilové dopravy a možnostech řešení, ochota 
využívat ekologicky šetrné způsoby přepravy ve městě); 

• příprava samotné osvětové činnosti; 
• realizace osvětové činnosti a související propagace (tištěná média, rozhlas, 

interaktivní či obrazovkové tabule, bannery), PR, online, webové stránky, 
microsite, sociální sítě a komunikace na nich), tvorba a distribuce krátkého 
bulletinu. V rámci osvětové činnosti a propagace bude využito jednotné logo 
MŽP pro čistou mobilitu (Ekomob - čistá mobilita) s možnou kombinací s již 
zavedeným logotypem žadatele. 

 
 
Výzva č. 16 - Rekonstrukce a vybavení center ekologické vý chovy, u čeben a 
jiných za řízení pro ú čely EVVO 
 
K čemu je dotace ur čená 
a) Vybudování, vznik a úpravy d ětských h řišť a zahrad v p řírodním stylu p ři 
mateřských školách  

• Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje 
přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Konkrétně se jedná o vybudování, 
vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách. 

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem les ní mate řské školy  
• Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly 

naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol a 
umožňovalo tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu 
lesních mateřských škol (např. lesní kluby). 

c) Úpravy venkovních areál ů a pozemk ů základních škol a organizací 
působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkov ním prost ředí 

• Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání 
(zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá 
ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. Jedná se zejména o: 

• tvorbu bylinkových či pěstitelských zahrad obhospodařovaných dle principů 
přírodních zahrad, 

• začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. 
Skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, apod.)2, 

• pořízení či vybudování učeben v přírodě, které nezastavují/nezpevňují půdu 
(vrbová zákoutí, stany, tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro 
zastínění apod.), 



 

 

 

 

• pořízení či vybudování přírodních laboratoří - tedy ukázkové biotopy a jiné 
demonstrační prvky pro přírodovědné vzdělávání (např. meteorologická 
budka, prosklené kompostéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.), 

• vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky. 
 
 
Výzva č. 15 - Podpora obcí v národních parcích 
 
K čemu je dotace ur čená 

a) Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obc í 
• úprava či obnova veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a oprava 

cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, 
budování a rekonstrukce odstavných ploch, pořízení a instalace nového, či 
rekonstrukce stávajícího, mobiliáře 

b) Snížení sv ětelného zne čištění 
• výměna světelných zdrojů a svítidel veřejného osvětlení včetně výměny či 

úpravy výložníků a převěsů, úpravy či instalace sloupů/stožárů a kabelových 
vedení veřejného osvětlení a další zařízení nezbytné pro funkci veřejného 
osvětlení;  

c) Podpora zpracování rozvojových dokument ů a studií  
• strategické rozvojové dokumenty s důrazem na životní prostředí; (např. studie 

krajinného rázu, hydrogeologické posudky z hlediska zdrojů vody a jejího 
využití, regulační plány, studie posuzující propojování území); 

• dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí (např. EIA, SEA, 
ÚSES, posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) s 
výjimkou dokumentů souvisejících s územním plánem a/nebo vyplývajících ze 
stavebního zákona; 

d) Podpora informa čních center orientovaných na národní parky  
• modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra; 
• vytvoření a/nebo vydání publikací či jiných propagačních materiálů s 

environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního 
parku; 

e) Podpora program ů vzdělávání a osv ěty v oblastech životního prost ředí 
• Realizace environmentálních vzdělávacích programů, osvětových aktivit, 

exkurzí tvořených z interaktivních a kooperativních činností s důrazem na 
ochranu přírody a krajiny 

f) Kofinancování podpo řených projekt ů v rámci OPŽP 2014 – 2020  
• Kofinancování projektů podpořených z prioritní osy 1 OPŽP; 
• Kofinancování projektů podpořených z ostatních prioritních os OPŽP. 

 
 

Státní fond dopravní infrastruktury  
 
Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo z řizování jízdních pruh ů pro 
cyklisty pro rok 2018 
 
K čemu je dotace ur čená 

• výstavba cyklistické stezky 
• oprava cyklistické stezky 



 

 

 

 

• zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na 
silnicích II. nebo III. třídy kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.  

 
 

Výstavba, modernizace a opravy místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací v místech k řížení s nad řazenou dopravní infrastrukturou 
pro rok 2018 
 
K čemu je dotace ur čená 

• výstavbu – vybudování zcela nového objektu mimoúrovňového křížení v 
souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními 
dokumentySystému jakosti pozemních komunikací – investiční akce; 

• opravu – činnosti směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo 
poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo 
provozuschopného stavu. Oprava objektu v souladu s příslušnými právními 
předpisy, příslušnými ČSN a EN, a resortními dokumenty Systému jakosti 
pozemních komunikací – během opravy zůstává zachována zatížitelnost 
mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u vozovky nebo o více než 3 cm 
u mostů, a zůstává zachována šířka a délka mostu a umístění i počet podpěr 
– neinvestiční akce; 

• modernizaci – rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti tohoto majetku, při 
současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento 
majetek z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel. Za 
modernizaci lze u tohoto příspěvku považovat rozsáhlejší opravu mostního 
objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN, a 
resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – při 
modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu nebo se mění niveleta 
mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky o více než 10 cm nebo 
se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr – investiční akce; 

• rekonstrukci – zásahy do tohoto majetku mající za následek změnu jeho účelu 
nebo technických parametrů, při současném splnění podmínky, že takto 
provedené změny nevylučují tento majetek z předmětu financování ze SFDI s 
ohledem na jeho účel – investiční akce. 

 
 

Operační program životní prost ředí 
 
66. výzva Zlepšování kvality vod a snižování rizika  povodní 
 
K čemu je dotace ur čená 
Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

• zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní. 
 
Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na 
lokální úrovni, digitální povodňové plány 

• budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně 
budování a modernizace měřících stanic, 

• budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné 
povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních 



 

 

 

 

povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového 
informačního systému. 
 
 

74. výzva Zajistit povod ňovou ochranu intravilánu 
 
K čemu je dotace ur čená 
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 
zlepšení přirozených rozlivů 

• realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách 
(např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových 
koryt, tůní), 

• zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) 
kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, 

• zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých 
místech s tvorbou mokřin a tůní, 

• umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové 
parky, v extravilánu do volné krajiny). 

 
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich 
urychleného odvádění kanalizací do toků 
Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a 
různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například: 

• plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, 
nádrž), 

• podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, 
• vsakovací šachty, 
• podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo 

kanalizace. 
 
Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 
povodňové ochraně 

• výstavba suchých nádrží (poldrů), 
• vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží. 

 
Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 
bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 

• stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 
bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových 
nestabilit“. 
 
 

75. výzva Zajistit povod ňovou ochranu intravilánu 
 
K čemu je dotace ur čená 
realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, 
sanace vážně kontaminovaných lokalit. 

• Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik 
kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované 



 

 

 

 

průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle 
metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území. 

• Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik 
ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či 
ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a 
využití intenzifikačních sanačních technologií. 

 

 

MMR - Integrovaný regionální opera ční program 
__________________________________________________________ 
 

(přímé podání do IROPu) 
 

Plánované výzvy v roce 2017: 
 
Výzva č. 79 Sociální bydlení (SVL) II.  
 
K čemu je dotace ur čená 
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 m ůže žádat 
Obce, NNO, církve, církevní organizace 
 
Plánovaný p říjem žádosti od  
Prosinec 2017 – 04/2018 
 
 
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  
01/2018 -11/2018 
 
 
 



 

 

 

 

Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. 
 
K čemu je dotace ur čená 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - Nákup objektů, 
zařízení a vybavení a stavební úpravy pro vybrané sociální služby.    
 
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  
duben 2018 – září/2018 
 
 
Stále platné:  
Integrované výzvy pro CLLD (výzvy v rámci kterých b ude MAS vyhlašovat své 
výzvy) 
 
 
Vyhlášené výzvy MAS: 
 
Výzva č. 1 – Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever, text 
výzvy a p řílohy  
 
Výzva č. 2 – Zlepšování kvality a dostupnosti vzd ělání – Zvyšování kvality 
vzdělávání v MAS Český sever 
 
Výzva č. 3 – Infrastruktura pro sociální služby a sociální  bydlení – Zvýšení 
kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální ink luzi v MAS Český sever   
 
Žádosti je možné podávat ode dne 1. 11. 2017 od 8:00 hod do 2. 1. 2018 do 16:00 
hod.  
 
IP (Interní postupy) MAS: 
http://www.masceskysever.cz/file/7254bwkkwokxukzj1neglvidc1knbfiu/interni-
postupy-pro-irop_mas-cesky-sever_finalni.pdf 
 
 
Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD   
 
Výzva MAS č. 1 s názvem „MAS Český sever z.s. – IROP – Bezpe čnost dopravy 
-Udržitelná doprava v MAS Český sever“ 
text výzvy a přílohy na http://www.masceskysever.cz/vyzva-c-1-k-predkladani-
zadosti-o-podporu-z-irop 
 
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: 400.000,- Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 4.000.000,- Kč 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
Podání žádosti 
Předpoklad 1. 11. 2017 do 2. 1. 2018 
 
 
Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty  CLLD  
 
Výzva MAS č. 3 s názvem „MAS Český sever z.s. – IROP – Infrastruktura pro 
sociální služby a sociální bydlení - Zvýšení kvalit y a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever“ 
text výzvy a přílohy na http://www.masceskysever.cz/vyzva-c-3-k-predkladani-
zadosti-o-podporu-z-irop 
 
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: 1.000.000,- Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 6.000.000,- Kč 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
 
Podání žádosti 
Předpoklad 1. 11. 2017 do 2. 1. 2018 
 
 
Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury  pro vzd ělávání a 
celoživotní u čení - integrované projekty CLLD  
 
Výzva MAS č. 2 s názvem „MAS Český sever z.s. – IROP – Zlepšování kvality a 
dostupnosti vzd ělání - Zvyšování kvality vzd ělávání v MAS Český sever“ 
text výzvy a přílohy na http://www.masceskysever.cz/vyzva-c-2-k-predkladani-
zadosti-o-podporu-z-irop 
 
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).  

• 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: 400.000,- Kč 



 

 

 

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 3.000.000,- Kč 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
 
Podání žádosti 
Předpoklad 1. 11. 2017 do 2. 1. 2018 
 
 

Poskytovatel dotace: MMR  

Název programu/podprogramu: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 

Odkaz na web:  http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-
regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018 

Specifikace programu/podprogramu:  

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. 
Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a 
sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou 
vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o 
obce či svazky obcí. 

Podprogram je členěn na sedm dota čních titul ů (DT): 
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci 
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací 
DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
DT č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón 

Detailní podmínky ke stažení zde: 

http://mmr.cz/getmedia/d8ff8961-5d70-4158-bca0-
db7d3b919bcd/2018_PORV_117D815_Zasady.pdf 

Vymezení p říjemců podpory:  

U dotačního titulu č. 1 je účastníkem podprogramu: 

Obec, která v soutěži Vesnice roku 2017 získala ocenění Modrá, Bílá, Oranžová, 
resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo Zlatá stuha nebo se 
umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže a obec, která s titulem 
„Zelená stuha ČR roku 2017“ bude reprezentovat ČR na evropské úrovni. Obec musí 
mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.  

U dotačního titulu č. 2 je účastníkem podprogramu:  



 

 

 

 

 Obec do 3000 obyvatel , včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená 
právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický 
rozvojový dokument1.  
 Svazek obcí2, který je registrován v souladu se zákonem o obcích3, a to pouze v 
případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do 
katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším 
orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.  
 
U dotačního titulu č. 3 je účastníkem podprogramu:  
 Obec do 3000 obyvatel , včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená 
právnická osoba.  

 Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument.  
 Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí 
musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický 
rozvojový dokument.  

U dotačního titulu č. 4 je účastníkem podprogramu:  
 Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená 
právnická osoba.  

 Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument.  
 
 
U dotačního titulu č. 5 je účastníkem podprogramu 

Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená 
právnická osoba.  

 Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument.  
 
U dotačního titulu č. 6 je účastníkem podprogramu:  
 Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená 
právnická osoba, která je zřizovatelem základní školy.  

 Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument.  
 
U dotačního titulu č. 7 je účastníkem podprogramu:  
 
Obec do 3000 obyvatel , včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená 
právnická osoba, která je zařazena do daného podprogramu usnesením vlády4 a má 
na svém KÚ strategickou průmyslovou zónu určenou k podpoře příslušným 
usnesením vlády.  
 
Forma podpory a uznatelné náklady: 
 
Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále 
jen „dotace“) na realizaci schválených akcí.  



 

 

 

 

Investi ční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením 
majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, případně i na náklady 
na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce.  
 
Neinvesti ční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s 
údržbou a opravou majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku.  
Rozdělení nákladů na investiční a neinvestiční musí vždy odpovídat tomu, jak 
účastník podprogramu dané náklady zaúčtuje. Zaúčtování přitom musí být provedeno 
v souladu s obecně platnými právními předpisy a interními směrnicemi příjemce 
dotace, závazně je určený účelový znak.  
 
Pro dotační titul č. 1:  
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce.  
 
Pro dotační titul č. 2:  
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 100 tis. Kč. Horní limit 
dotace je 400 tis. Kč.  
 
Pro dotační titul č. 3:  
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. Horní limit dotace na jednu akci je 200 tis. Kč.  
 
Pro dotační titul č. 4:  
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 40 tis. Kč. Horní limit 
dotace je 300 tis. Kč. 

 
Pro dotační titul č. 5:  
Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 200 tis. Kč. Horní limit 
dotace je 1 000 tis. Kč.  
 
Pro dotační titul č. 6:  
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 500 tis. Kč. Horní limit 
dotace je 5 mil. Kč  
 
Pro dotační titul č. 7:  
Dotace je poskytována v souladu s příslušným usnesením vlády. 

 

Dotační tituly 
 
Dotační titul č. 1 – Podpora vít ězů sout ěže Vesnice roku  
Budou podporovány akce zaměřené na:  



 

 

 

 

 obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské 
vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské 
zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),  
 komplexní úpravu veřejných prostranství,  
 obnovu a zřizování veřejné zeleně,  
 rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,  
 přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s 
umístěním v soutěži Vesnice roku.  

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup budov, technického vybavení apod. 

 
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního živo ta v obci  
Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivn ího odpo činku  
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, 
na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela 
generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:  
 úpravu veřejných prostranství,  
 obnovu a zřizování veřejné zeleně,  
 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, 
cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).  
 
Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a 
relaxace v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně 
přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku může být 
například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo 
závětří se střechou apod.  

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní 
hry, míče, švihadla apod.). 

 
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnov ě a rozvoji venkova  
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:  
 prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,  
 výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,  
 podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na 
obnovu a rozvoj venkova.  
 
Uznatelné náklady jsou ty, které přímo souvisí s realizací akce (občerstvení s limitem 
300 Kč /osoba / den, pronájem prostor, techniky, lektorné apod.). Náklady na 
dopravu související s realizací projektu jsou uznatelné max. do 50%.  

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup hardware a software zařízení a 
příslušenství, kancelářské vybavení, kancelářské potřeby, na ubytování, vstupné, 
pronájmy kol, koloběžek apod. 



 

 

 

 

 
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v o bci  
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb 
nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní 
památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:  
 kaple, kaplička, márnice,  
 socha,  
 boží muka, kříž,  
 úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5 m od 
stavby, která je předmětem žádosti).  
 
Předmětem žádosti o dotaci může být jedna i více drobných staveb.  

Dotace nebude poskytována na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod. 

 
Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací  
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních 
komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:  
 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné 
pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;  
 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);  
 jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;  
 dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:  
- obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně 
k odvádění  
povrchových vod z této komunikace,  
- obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, 
zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, 
příkopů.  
Dotace je poskytována na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu 
komunikací),  
výjimečně může být poskytnuta na více navazujících komunikací se stejným nebo 
obdobným povrchem.  
Dotace není poskytována na:  
- výstavbu nových místních komunikací,  
- opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků,  
- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů 
těchto vedení,  
- veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače.  
 
 
Dotační titul č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také 
realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:  



 

 

 

 

 na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a 
víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,  

 na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.  
 
Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je 
využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto 
stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné 
dotaci na tuto stavbu využít.  
Doplňkové uznatelné náklady jsou náklady spojené s rekonstrukcí nebo modernizaci 
sociálního zařízení.  
Dotace není poskytována na:  
- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, 
konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a 
sklopné košíkové atd.),  

- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, 
trampolíny, tělocvičné kozy a koně, trampolíny, žíněnky, gymnastické běhouny, 
branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, 
startovací bloky apod.).  
 
 
Dotační titul č. 7 - Podpora rozvoje strategických pr ůmyslových zón  
Podporovány budou projekty, které jsou k podpoře schváleny usnesením vlády, a 
jsou uvedeny v příloze příslušného usnesení vlády.  

Příjem žádostí od: 16.10.2017 od 8hod.! 

Uzávěrka p říjmu žádostí: 15.1.2018 do 12:00hod.! 

 

Poskytovatel dotace: MMR 

Název  programu/podprogramu: Podpora odstra ňování bariér v budovách pro 
rok 2018 

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V BUDOVÁCH DOM Ů S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU A V BUDOVÁCH M ĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ 

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při 
odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s 
pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a 
měst.  
 
Odkaz na web: http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-
regionu/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2018 
 
 
 



 

 

 

 

 
Kdo m ůže žádat:  

1. Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras 
v podobě bezbariérových tras byly schváleny Řídícím výborem Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny. 
 

Forma podpory: 
 
Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, 
jejímž cílem je odstraňování bariér uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a 
sociálních zařízení zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Investi ční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením 
majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, případně i s náklady 
na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce.  
Neinvesti ční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s 
údržbou a opravou majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku. 
 
Výše dotace: 
 
Dotace je poskytována do výše 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, 
dolní limit dotace  ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč.  

Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše 
dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních 
prostředků z rozpo čtu kraje nep řesáhla 75 % celkové výše skute čně 
vynaložených uznatelných náklad ů akce.  
 

Dotační tituly  
Dotační titul č. 1 - Odstra ňování bariér v budovách dom ů s pečovatelskou 
službou  
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:  
 odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,  
 odstraňování bariér uvnitř budov,  
 bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,  
 pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.  
 
Dotační titul č. 2 - Odstra ňování bariér v budovách m ěstských a obecních 
úřadů  
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:  
 odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,  
 odstraňování bariér uvnitř budov,  
 bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,  
 pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.  
 
Uzávěrka p říjmu žádostí: nejpozd ěji do 31.1.2018 do 12:00 hodin! 

 



 

 

 

 

Poskytovatel dotace: MMR 

 
Název  programu/podprogramu: EUROKLÍČ 2018 
 
Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EU ROKLÍČ, jehož zám ěrem 
je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu ry chlou a d ůstojnou 
dostupnost ve řejných sociálních a technických kompenza čních za řízení (nap ř. 
výtah ů, svislých a schodiš ťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že 
budou tato za řízení osazena jednotným „eurozámkem“. 
Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „ euroklí če“ 
distribuovány na základ ě průkazu ZTP nebo ZTP/P. Rodi čům dětí do t ří let 
budou „euroklí če“ dlouhodob ě zapůjčovány prost řednictvím sít ě mateřských 
center v jednotlivých krajích. Senior ům a osobám krátkodob ě zdravotn ě 
indisponovaným budou „euroklí če“ p ůjčovány p římo ve ve řejně přístupných 
budovách (nap ř. u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.).  

Odkaz na web: http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-
regionu/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2018 

Kdo m ůže žádat:  

Příjemcem dotace jsou nevládní neziskové organizace v ČR. 

Forma a výše podpory: 

Podpora se poskytuje ve formě systémové neinvestiční dotace až do výše 100 % 
skute čně vynaložených uznatelných náklad ů akce.  
 

Náklady na zhotovení projektové dokumentace, autors ký dozor a náklady 
související s vypracováním žádosti nejsou uznatelný mi náklady akce.  

Uznatelné náklady jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti na MMR a 
souvisí výhradně s realizací akce.  

Dotace bude vyplácena na základě faktur souvisejících s akcí. K proplácení lze 
předložit pouze faktury vystavené nejdříve v den následující po dni podání žádosti.  

Předmětnou akci není možné dotovat z jiných podprogram ů financovaných ze 
státního rozpo čtu nebo podprogram ů spolufinancovaných z prost ředků EU. 
 

Předmět podpory: 

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve 
vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a 
údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce. Dále na označení míst 
opatřených Eurozámkem, návrh a tisk průvodců po místech osazených Eurozámky.  



 

 

 

 

Dotace se poskytuje na realizaci záměru, jehož investorem je nestátní nezisková 
organizace.  

Dotace nemůže být čerpána na záměr již realizovaný před podáním žádosti. 
 
Uzávěrka p říjmu žádostí: nejpozd ěji 31.1.2018 do 12:00 hodin! 

 

Ministerstvo financí  

Podpora rozvoje a obnovy materiáln ě technické základny regionálních škol v 
okolí velkých m ěst  

K čemu je dotace ur čená 

• nezbytnou údržbu částí budov, včetně oprav (konstrukcí obvodového pláště, 
střech, podlah, fasád, oken, hydroizolací, vnitřních i venkovních rozvodů, 
chodníků, venkovních ploch atd.), jež byla dlouhodobě v minulých letech 
zanedbávána, 

• rekonstrukce a modernizace stávajících budov a staveb nevyhovujících 
základním provozním, ale často ani hygienickým podmínkám, jejichž stav se 
často blíží stavu havarijnímu, a ani kapacitně neumožňují kvalitní plnění 
vzdělávacího procesu, 

Způsobilými výdaji jsou pouze ty, které odpovídají technickým standardům MŠMT, 
hygienickým, požárním a bezpečnostním normám (nadstandardní řešení musí být 
hrazeno z vlastních zdrojů). 

Z podprogramu nelze financovat  venkovní sportoviště. Stravovací zařízení, 
tělocvičny, družiny a další zázemí lze z podprogramu financovat pouze, pokud 
potřeba jejich rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí navštěvujících školu. Z 
podprogramu nelze financovat výstavbu nového školského zařízení. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj  

Odstra ňování bariér v budovách dom ů s pečovatelskou službou a v budovách 
městských a obecních ú řadů 

K čemu je dotace ur čená 

Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, 
jejímž cílem je odstraňování bariér uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a 
sociálních zařízení zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

• Dotační titul č. 1 - Odstra ňování bariér v budovách dom ů s 
pečovatelskou službou  



 

 

 

 

• odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,  

• odstraňování bariér uvnitř budov,  

• bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,  

• pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.  

• Dotační titul č. 2 - Odstra ňování bariér v budovách m ěstských a 
obecních ú řadů  

• odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,  

• odstraňování bariér uvnitř budov,  

• bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,  

• pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.  

 

Euroklí č 2018 

K čemu je dotace ur čená 

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve 
vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a 
údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce. Dále na označení míst 
opatřených Eurozámkem, návrh a tisk průvodců po místech osazených Eurozámky. 

 

Národní program životního prost ředí 

Výzva č.20 - Likvidace nepot řebných vrt ů 

K čemu je dotace  určená 

Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky: 

• jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody, 

• nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné, 

• nejsou již ani jinak využitelné a 

• představují riziko ohrožení životního prostředí. 

Výzva č.19 - Zelená stuha 2017  

K čemu je dotace  určená 

• zakládání a obnova ploch a prvků zeleně, 

• jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či 
polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných 
stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační 



 

 

 

 

prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 
roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení, 

• revitalizace vodních toků a vodních ploch (včetně jejich tvorby), 

• demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných 
prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným 
venkovským prostředím, 

• realizace projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Výzva č.17 - Domovní čistírny odpadních vod  

K čemu je dotace  určená 

• realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 
1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v 
případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně 
požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních, 

• realizaci technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV 
provozovatelem, hlášení a evidenci poruch či závad způsobených 
neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen „monitorovací zařízení“) u 
stávajících DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV zavedený 
nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu  

EFEKT 2017 – 2021, Opat ření ke snížení energetické náro čnosti ve řejného 
osvětlení 2018  

K čemu je dotace  určená 

• Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo 
optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na 
optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že 
optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O DOTACÍCH VÍME VŠE 
 

MAS Český sever, z. s.  nabízí služby, které obsahují vše, co je pot řebné pro získání 
dotace na realizaci Vašeho projektového zám ěru.  
 

Naší předností je velmi dobrá znalost regionu 
Máme zkušenosti se zpracováním strategických dokume ntů komunitním zp ůsobem 

Máme připravený tým 
 

Zajišťujeme komplexní zastoupení v celém průběhu administrace projektů. Poskytujeme 
konzultace a organizační pomoc ve všech fázích projektů a zajistíme hladký průběh projektu 
od jeho záměru až po jeho ukončení. Naše služby Vám umožní minimalizovat rizika ztráty 
dotace. Pomůžeme Vám s realizací projektů z dotačních programů IROP, OP Životní 
prostředí, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova. 
 

NAŠE SLUŽBY OBSAHUJÍ VŠE, CO JE K ZÍSKÁNÍ DOTACE PO TŘEBA 
 

Přistupujeme individuálně ke každému klientovi se snahou přizpůsobit projekt požadavkům 
poskytovatele dotace a hledání optimálního řešení. 
 

Dotační poradenství 
• Poskytování pravidelných informací o vyhlášených dotačních programech a grantech, 

financovaných z národních a evropských zdrojů 
• Bezplatná konzultace Vašeho projektového záměru 
• Analýza nabídek vhodných dotačních titulů a doporučení vhodných zdrojů financování 
• Monitorování situace v případě, kdy vhodný dotační titul není k dispozici 

 

Příprava žádosti 
• Zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace včetně příloh (studie 

proveditelnosti, rozpočet projektu, ekonomické hodnocení) a následné podání žádosti 
• Konzultace projektu s poskytovatelem dotace, aby se maximalizoval bodový zisk při 

hodnocení projektu 
• Spolupráce s dalšími subjekty při přípravě záměru (projektanti, energetičtí auditoři apod.) 

 

Řízení projektu 
• Zajištění administrace, doplnění dokladů a informací vyžadovaných poskytovatelem 

dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci 
• Administrace případných změn v projektu 
• Pravidelné konzultace s poskytovatelem dotace – eliminace rizika vrácení či snížení 

dotace 
 

Ukončení projektu 
• Zpracování závěrečné zprávy projektu a podání závěrečné žádosti o platbu 
• Vypořádání s případnými připomínkami 
• Kontrola veškeré dokumentace k projektu 
• Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu 

 

Udržitelnost projektu                                                                                                                              
• Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti 
• Poskytnutí poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultace případných změn 
• Vypořádání případných nejasností 
  
 

MAS Český sever, z. s., kancelá ř: Národní 486, 407 47 Varnsdorf, I Č 269 83 303 
úřední hodiny: pondělí: 13 – 15 h, úterý až čtvrtek: 9 – 12 h, 13 – 15 h, pátek: 9 – 12 h 

info@masceskysever.cz, tel. 724 778 296, www.masceskysever.cz  


