
 



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 
 

MAS Český sever, z. s. připravuje vyhlášení následujících výzev. Termín vyhlášení 
výzev a příjmu žádostí sledujte na www.masceskysever.cz.  

 

Výzva č. 4  
Bezpečnost dopravy  - Udržitelná doprava v MAS Český sever“  
Vazba na Výzvu ŘO IROP č. 53 - Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD 
Alokace na výzvu: 28 054 466 Kč 
 
Výzva č. 5 
Zlepšování kvality a dostupnosti vzd ělání – Zvyšování kvality vzd ělávání 
v MAS Český sever“ 
Vazba na Výzvu ŘO IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
Vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD 
Alokace na výzvu: 23 066 012,02 Kč 
 
Výzva č. 6 
Sociální bydlení – Zvýšení kvality a dostupnosti sl užeb vedoucí k sociální inkluzi  
v MAS Český sever 
Vazba na Výzvu ŘO IROP č. 85 – Sociální bydlení – Integrované projekty CLLD 
Alokace na výzvu: 10 526 311,05 Kč 
 
Výzva č. 7 
Infrastruktura pro sociální služby – Zvýšení kvalit y a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi v MAS Český sever 
Vazba na Výzvu ŘO IROP č. 62 – Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD 
Alokace na výzvu: 12 631 578,95 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program rozvoje venkova 
 
MAS Český sever připravuje Výzvu č. 5, termín vyhlášení zatím nebyl stanoven.  
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova  
 

K čemu je dotace ur čena: 
 
a) Podpora obnovy místních komunikací  
 

•  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), včetně těchto 
objektů;  

•  napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v 
majetku obce 

•  dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: obnovu 
kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k 
odvádění povrchových vod z této komunikace), obnovu propustků, ostatních 
povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních 
a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů. 
 

b) Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
 

•  na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště 
apod.), které slouží pro  

•  hodiny tělesné výchovy,  
•  na obnovu školních tělocvičen 

 
c) Podpora obnovy staveb a za řízení dopravní infrastruktury  
 

•  propustků 
•  mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti 
•  parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí 
•  zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy 

 
d) Podpora vít ězů sout ěže Vesnice roku 
 

•  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, 
•  obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení, 
•  přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v 

souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku 
 

 
 
 



e) Rekonstrukce a p řestavba ve řejných budov  
 

•  Kulturní domy 
•  Obecní domy 
•  Multifunkční domy 
•  Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod. 

 
Jedná se o podporu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního 
rozpočtu. 
 

f) Obnova drobných sakrálních staveb a h řbitov ů  
 
Jedná se o obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území 
obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka 
podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: 
 

•  kaple, kaplička, márnice, 
•  socha, 
•  boží muka, kříž 
•  obnova prostoru hřbitovů, 
•  hřbitovní zdi 

 
g) Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasiv ního odpo činku  
 

•  Obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních 
hřišť, 

•  Obnovu obecních koupališť lokálního charakteru, 
•  Obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek), 
•  obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější 

prostory pro  
•  setkávání, komunitní a spolkovou činnost). 

 

h) Podpora dostupnosti služeb  

Rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně 
nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou 
akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, 
praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je 
kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního 
provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele 
není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým 
subjektem. 
 

i) Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na r ozvoji obcí  
•  prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s 

nadregionálním dosahem, 
•  výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj 

venkova s nadregionálním dosahem, 
•  odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce 

 
 



Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli 
 
K čemu je dotace ur čena: 
 

a) Podpora obnovy místních komunikací  

•  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), včetně těchto 
objektů; 

•  napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v 
majetku obce  

•  dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: obnovu 
kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k 
odvádění povrchových vod z této komunikace), obnovu propustků, ostatních 
povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních 
a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů 

 

b) Podpora obnovy sportovní infrastruktury  

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

•  na obnovu školních tělocvičen 
 

Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli  

K čemu je dotace ur čena:  

Podpora obnovy místních komunikací  

•  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), včetně těchto 
objektů; 

•  napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v 
majetku obce  

•  dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: obnovu 
kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k 
odvádění povrchových vod z této komunikace), obnovu propustků, ostatních 
povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních 
a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů 

 

 

 

 



117D0630 Technická infrastruktura 2019  

K čemu je dotace ur čena:  

Rozšíření nabídky zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových 
domů nebo rodinných domů. Uznatelnými výdaji jsou pozemní a stavební práce 
související s výstavbou komunikace, kanalizace a vodovodu. 

Technickou infrastrukturou (dále jen TI) dopravní a technická infrastruktura, kterou 
jsou: 

a) místní komunikace, tj. (místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí, místní 
komunikace IV. třídy včetně jejich součástí) 

b) vodovod, tj. (místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, místní vedení 3. 
kategorie rozvodné vodovodní sítě) 

c) kanalizace, tj. (místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, místní vedení 3. 
kategorie rozvodné stokové sítě), a to i jednotlivě, pokud nejsou hrazeny 
provozovatelem sítí; 
 

117D0660 Bytové domy bez bariér 2019  

K čemu je dotace ur čena:  
 
Odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v 
domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně 
technické předpoklady. 
 
a) bytovým domem se rozumí dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který 
není a nikdy nebyl vybaven výtahem, a/nebo který neumožňuje bezbariérový přístup 
k vertikální komunikaci (výtahu), 
 
b) odstraněním bariér: 

•  stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu; 
•  výstavba nového výtahu 

 

117D0640 Podporované byty 2019  

K čemu je dotace ur čena:  

Vznik podporovaných bytů (Pečovatelské byty, vstupní byty, komunitní dům seniorů) 
na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v 
ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k 
bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace 
– věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. 
 
 
 
 



Výstavba: 
 
a) novostavba bytového domu; 
b) stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než 
k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě; 
c) nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo 
přístaveb v rodinném domě; 
d) stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k 
uzavření nájemní smlouvy; 
e) stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný 
byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům. 
 
Pořízení: 
 
a) koupě jednotky, ze které vznikne vstupní byt, nebo 
b) vydražení ve veřejné dražbě jednotky nebo dražbě jednotky podle občanského 
soudního řádu, ze které vznikne vstupní byt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DALŠÍ DOTACE A GRANTY  
PRO VÍCE TYPŮ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ 

Zdroj: Grantový monitoring Dotace Online pro nezisk ovky 

Dotace na založení či obnovu ploch a prvk ů veřejné zelen ě 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na založení či zlepšení funkčního 
stavu biocenter a biokoridorů a na realizaci protierozních opatření. Žadateli jsou 
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, 
veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, 
příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, 
podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby 
podnikající. 

Maximální % 
dotace: 60% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 3 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 02. 01. 2019 

  
Poslední změna:  21.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na podporu sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi  

Cílem výzvy je poskytnutí dotace na financování běžných výdajů pro zajištění 
základních činností sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dotace je 
určena na dofinancování osobních nákladů v souvislosti s navýšením mezd a 
platů. Žadateli jsou sociální služby, které jsou zapsány v registru poskytovatelů 
sociálních služeb a obdržely Pověření k zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby jako služby obecného hospodářského zájmu. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

09. 01. 2019 

  
Poslední změna:  21.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na rozvoj infrastruktury pro sociální slu žby a komunitní centra  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj sociálních služeb či 
komunitních center (nákup pozemků budov a automobilu, rekonstrukce, zařízení 
a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování 
sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících 
služeb a sociální práce s cílovými skupinami). Žadateli jsou obce a organizace 



zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a 
zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace. 

Maximální % 
dotace: 

95% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

2 185 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

10. 01. 2019 

  
Poslední změna:  19.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na rozvoj sociálního podnikání  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační 
sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na 
provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a 
zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování 
psychosociální podpory, vzdělávání zaměstnanců. Žadateli jsou nestátní 
neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní korporace, OSVČ. 

Maximální % 
dotace: 95% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 2 517 499,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 17. 01. 2019 

  
Poslední změna:  19.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Podpora projekt ů protidrogové prevence  

Cílem programu je podpora realizace projektů protidrogové prevence v 
Plzeňském kraji. Účelem je prostřednictvím poskytovaní služeb pomáhat na 
území kraje řešit primární, sekundární či terciální drogovou problematiku. Dotaci 
lze použít na úhradu nákladů za poskytnuté služby. Žadatelem mohou být 
realizátoři protidrogových projektů, kteří mají platnou certifikaci odborné 
způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele OP látek. 

Maximální % 
dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: 22. 01. 2019 

  
Poslední změna:  20.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 



 

Dotace na rozvoj infrastruktury základních škol  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavební úpravy, pořízení 
vybavení, kompenzačních pomůcek pro zajištění vzdělávání v základních 
školách, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou 
obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové 
organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další 
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Maximální % 
dotace: 

95% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

2 100 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

28. 01. 2019 

  
Poslední změna:  31.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na rozvoj infrastruktury pro zájmové a nefor mální vzd ělávání  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (stavební úpravy a pořízení 
vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 
budoucí uplatnění na trhu práce). Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, 
školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 
vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit. 

Maximální % 
dotace: 95% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 1 200 910,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 29. 01. 2019 

  
Poslední změna:  19.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na rozvoj s ociálního bydlení  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů, bytových domů, 
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení, na pořízení 
nezbytného základního vybavení a prostorově nesegregovaného bydlení. 
Žadateli jsou obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Maximální % 
dotace: 

95% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

3 562 500,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 01. 2019 



  
Poslední změna:  19.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na rozvoj infrastruktury pro p ředškolní, základní, zájmové, 
neformální a celoživotní vzd ělávání  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, 
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, 
pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení 
bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. 
Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení v oblasti 
předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit a péče o děti. 

Maximální % 
dotace: 

95% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

2 185 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 01. 2019 

  
Poslední změna:  19.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na rozvoj a zkvalitn ění stávající doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu  

Cílem programu je rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a 
zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dotace podpoří aktivity zaměřené na 
rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, investice do 
vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další 
udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v 
destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, investice do ekologicky šetrné 
dopravy návštěvníků v turistických regionech a monitoring návštěvníků. V rámci 
výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - DT1 - Podpora nadregionálních aktivit 
(projekt realizovaný min. ve 2 krajích); DT2 - Rozvoj základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu; Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.  

Žadateli jsou územně samosprávné celky, organizace zřízené územně 
samosprávními celky, dobrovolné svazky obcí, oblastní organizace destinačního 
managementu, geoparky, NNO v cestovním ruchu, podnikatelské subjekty, 
církve a náboženské společnosti. 

Maximální % 
dotace: 

50% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

5 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

15. 02. 2019 

  



Poslední změna:  29.11.2017 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 
 

Dotace na založení či zlepšení stavu biocenter a biokoridor ů a opat ření 
zamezující vodní a v ětrné erozi  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů 
ÚSES nebo jejich částí, na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů 
ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES, na realizaci opatření 
zamezující vodní a větrné erozi. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky 
obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), 
státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné 
organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy 
a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské 
společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a 
družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

2 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

28. 02. 2019 

  
Poslední změna:  19.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na o bnovu ploch a prvk ů veřejné zelen ě 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání či obnovu ploch a 
prvků veřejné zeleně, vytvoření vodních a mokřadních biotopů, realizace opatření 
na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 
organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní 
podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní 
instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 
podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby 
podnikající i nepodnikající. 

Maximální % 
dotace: 60% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 3 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 28. 02. 2019 

  
Poslední změna:  19.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 



Dotace na rozvoj infrastruktury pro p ředškolní, základní, zájmové, 
neformální a celoživotní vzd ělávání  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, 
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, pořízení vybavení budov, učeben a 
kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní 
konektivity základní školy a připojení k internetu.  

Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace organizačních složek státu, zařízení péče o děti do 3 let, školy a 
školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Maximální % 
dotace: 

95% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

1 425 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 03. 2019 

  
Poslední změna:  07.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na výsadby na nelesní p ůdě 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výsadby na nelesní půdě (orná 
půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha). Dotace lze 
využít na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, na zlepšení 
funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, na realizaci interakčních prvků 
podporujících ÚSES, na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, 
založení nebo obnova krajinného prvku), na výsadby posilující ekologicko-
stabilizační funkce významných krajinných prvků.  

Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s 
výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, 
veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, 
příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 
podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby 
podnikající i nepodnikající. 

Maximální % 
dotace: 

85% Status: Otevřený 

Maximalní 
dotace: 6 443 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 31. 03. 2019 

  
Poslední změna:  14.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 



Příspěvek na rozvoj nových po dnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik a rozvoj nových 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (založení nového 
podnikatelského subjektu, rozšíření kapacity, produktů a služeb, zavedení 
nových technologií výroby). Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby 
sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Žadatelem jsou OSVČ, 
obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Maximální % 
dotace: 

85% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

5 100 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

28. 06. 2019 

  

Poslední změna:  20.11.2018 - Aktualizace záznamu (změna částky alokace 
a termínu uzávěrky). 

 

Příspěvek v oblasti tvorby a ochrany životního prost ředí  

Fond byl zřízen na finanční podporu v oblasti tvorby a ochrany životního 
prostředí a čistoty města. Dotaci lze využít na projekty v oblasti čistoty města, 
vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a 
likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických 
procesů, výstavby dětských hřišť a dětských herních prvků, publikační činnosti, 
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu, ochrany zvířat. Žadatelem 
může být právnická osoba, fyzická osoba podnikající i nepodnikající. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 

  
Poslední změna:  16.11.2018 - Aktualizace záznamu. 

 

Dotace na rozvoj systém ů sledování kvality ovzduší  

Výzva je zaměřena na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší, 
počasí a klimatu, rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat, 
rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování. Žadateli jsou subjekty 
veřejného a neziskového sektoru. 



Maximální % 
dotace: 

85% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: 20. 12. 2018 

  
Poslední změna:  01.03.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Příspěvek na podporu inkluzivního vzd ělávání na území sociáln ě 
vylou čených lokalit  

Cílem výzvy je podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně vyloučených 
lokalit. Aktivity podpoří mateřské, základní i střední školy v oblasti zavádění a 
realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity 
směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a workshopů mezi 
jednotlivými aktéry ve vzdělávání. Žadateli jsou školy a školská zařízení, NNO a 
příspěvkové organizace zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

40 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

29. 12. 2018 

  
Poslední změna:  06.12.2017 - Aktualizace záznamu. 

 

Dotace na podporu výstavby a vybavení odborných u čeben základníc h škol  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy a 
pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality 
vzdělávání. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního 
vzdělávání, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky 
státu, příspěvkové organizace OSS, další subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

30 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 12. 2018 

  
Poslední změna:  27.06.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 



Příspěvky na hospoda ření v lesích  

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích, a to konkrétně na 
opatření proti podkornímu hmyzu, instalaci oplocení lesních porostů, na nátěry 
proti okusu zvěří. Žadateli jsou vlastníci lesa. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

300 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 12. 2018 

  
Poslední změna:  01.02.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Příspěvek na nákup poradenských, expertních a podp ůrných služeb v 
oblasti inovací od organizací pro výzkum a ší ření znalostí  

Cílem programu Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a 
know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Podporovány jsou výdaje na 
nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od 
organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří (např. 
měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace 
výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních 
konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, 
prvků systému, prototypu, funkčního vzorku, optimalizace procesů, vlastností 
výrobků, služeb, metod a parametrů). Žadateli jsou malé a střední podniky. 

Maximální % 
dotace: 75% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 299 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 31. 12. 2018 

  
Poslední změna:  02.01.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 



Individuální dotace na mimo řádně významné projekty v oblasti 
Regionálního rozvoje  

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných 
případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním 
významem v sekci Regionální rozvoj. Žadateli jsou FO a PO. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 12. 2018 

  
Poslední změna:  09.02.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Individuální dotace v oblasti Dopravy  

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných 
případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním 
významem v sekci Doprava. Žadateli jsou FO a PO. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximalní 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: 31. 12. 2018 

  
Poslední změna:  17.05.2018 - Aktualizace záznamu. 

Dotace na stavbu a vybavení odborných u čeben pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzd ělávání  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, pořízení vybavení odborných 
učeben a zabezpečení bezbariérovosti škol. Žadateli jsou kraje, obce a jimi 
zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a 
církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace OSS, 
školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a VOŠ, další 
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 12. 2018 

  
Poslední změna:  02.11.2018 - Aktualizace záznamu 

 



Dotace na podporu činnosti sociálních služeb  

Tento program je zaměřen na podporu vybraných sociálních služeb nebo 
souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich 
sociálního začlenění. Další působnost tohoto programu je na poli prevence proti 
jejich sociálnímu vyloučení. Žadateli jsou NNO. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 12. 2018 

  
Poslední změna:  06.11.2017 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na podporu výstavby a vybavení odborných u čeben st ředních a 
vyšších odborných škol  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy a 
pořízení vybavení odborných učeben středních a vyšších odborných škol za 
účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. 
Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného 
vzdělávání, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky 
státu, příspěvkové organizace OSS, další subjekty podílející se na! realizaci 
vzdělávacích aktivit. 

Maximální % 
dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 30 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 31. 12. 2018 

  
Poslední změna:  27.06.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Příspěvek na zlepšení kvality vzd ělávání v mate řský ch a základních školách  

Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí 
ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Žadateli jsou 
soukromoprávní neziskové organizace uvedené v databázi Místních akčních 
skupin, obce, dobrovolné svazky obcí, sdružení obcí a mikroregionů, městské 
části hlavního města Prahy. Průběžné uzávěrky: 29.12.2017, 15.2.2018, 
15.5.2018, 22.6.2018, 14.9.2018, 31.10.2018, 4.1.2019. 



Maximální % 
dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: 04. 01. 2019 

  

Poslední změna:  
25.10.2018 - Aktualizace záznamu (úprava textu výzvy, 
prodloužení termínu uzávěrky). 

 

Podpora tur istických informa čních center  

Cílem programu je zvýšit úroveň poskytovaných informací o kulturním a 
turistickém potenciálu kraje. Podporováno je pořízení nezbytného vybavení, 
rozšiřování a zkvalitňování služeb, zlepšování podmínek poskytování informací v 
oblasti cestovního ruchu prostřednictvím turistických informačních 
center. Žadateli jsou turistická informační centra, která jsou provozována 
minimálně 6 měsíců ke dni podání žádosti. 

Maximální % 
dotace: 

70% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

50 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

07. 01. 2019 

  
Poslední změna:  24.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Příspěvek na prevenci rizikového chování  

Cílem programu je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při 
realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence, rozvoj 
zdravého životního stylu dětí a mládeže. Podporovanou aktivitou jsou např. 
projekty zaměřené na prevenci užívání návykových látek a dalších projevů 
rizikového chování, podpora rozvoje zdravého životního stylu. Potencionálními 
žadateli jsou např. NNO, školská zařízení. 

Maximální % 
dotace: 80% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 200 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 07. 01. 2019 

  
Poslední změna:  25.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace v oblasti sportu a t ělovýchovy  



Cílem programu je podpora pohybové gramotnosti všech obyvatel bez rozdílu 
věku nebo pohlaví vč. pohybové gramotnosti handicapovaných občanů se 
zvláštním zřetelem na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou 
registrováni ve sportovních svazech nebo nejsou organizováni v tělovýchovných 
a sportovních organizacích, podpora pořádání krajských, celorepublikových, 
evropských či celosvětových sportovních akcí pro děti a mládež, podpora 
pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží. Žadateli 
jsou právnické osoby, jejíž hlavní činnost je v oblasti sportu a tělovýchovy 
a právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. 

Maximální % 
dotace: 

70% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

500 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

09. 01. 2019 

  
Poslední změna:  25.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Podpora profesionálních i neprofesionálních kulturn ích aktivit  

Program si klade za cíl podpořit realizaci hodnotných kulturních projektů 
regionálního, národního či mezinárodního významu, veřejnou prezentaci 
divadelní, hudební, filmové, výtvarné a literární tvorby, festivaly tradiční lidové 
kultury a folklóru. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. 

Maximální % 
dotace: 70% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 200 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 14. 01. 2019 

  
Poslední změna:  24.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 



Podpora mate řských škol  

Hlavní podporované aktivity:  

•  stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně 
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, 

•  rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně 
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

•  nákup pozemků a staveb (nemovitostí), 
•  pořízení vybavení budov a učeben, 
•  pořízení kompenzačních pomůcek. 

Oprávn ění žadatelé:  

•  obce, 
•  organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
•  nestátní neziskové organizace, 
•  církve, 
•  církevní organizace, 
•  organizační složky státu, 
•  příspěvkové organizace organizačních složek státu, 
•  zařízení péče o děti do 3 let, 
•  školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, 
•  další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti 

předškolního vzdělávání a péče o děti. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 6 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 15. 01. 2019 

  
Poslední změna:  Nový záznam 22.10.2018 

 

Dotace na zavád ění a realizaci etické výchovy na školách  

Cílem programu je podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou 
výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů. 
Žadateli jsou právnické osoby vykonávající činnost školy. 

Maximální % 
dotace: 90% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 30 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 16. 01. 2019 

  



Poslední změna:  25.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 
 

Dotace na pravidelné volno časové aktivity pro d ěti a mládež  

Cílem programu je podpora pravidelných volnočasových aktivit pro organizované 
i neorganizované děti a mládež do 30 let (vytváření nabídky volnočasových 
aktivit, zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s 
dětmi a mládeží, rozvíjení dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, 
podpora práce s talentovanými dětmi a mládeží, výchova dětí a mládeže k 
participaci, vzájemné toleranci a zdravému životnímu stylu, podpora mezinárodní 
spolupráce dětí a mládeže a poskytování informací pro děti a mládež). Žadateli 
jsou právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení a NNO, 
které mají ve stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží (spolky nebo pobočné 
spolky). 

Maximální % 
dotace: 

90% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

200 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

16. 01. 2019 

  
Poslední změna:  02.11.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na volno časové aktivity pro d ěti a mládež  

Program podporuje celoroční činnost organizací dětí a mládeže do 26 let včetně 
obnovy a údržby MTZ, pořádání jedno či vícedenních jednorázových akcí pro děti 
a mládež do 26 let, pořádání zotavovacích a jiných podobných akcí v době 
školních prázdnin pro děti a mládež do 18 let na dobu delší než 5 dní, vzdělávání 
vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků. Žadateli jsou spolky pracující s 
dětmi a mládeží. 

Maximální % 
dotace: 80% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 100 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 16. 01. 2019 

  
Poslední změna:  25.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

 

 



 

Dotace na rekonstrukce a modernizace objekt ů pro volný čas dětí a 
mládeže  

Cílem programu je modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících 
dětem a mládeži do 26 let. Program je zaměřen na investiční akce. Žadatelem 
mohou být spolky. 

Maximální % 
dotace: 

80% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

120 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

16. 01. 2019 

  
Poslední změna:  25.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace v oblasti vzd ělávání d ětí a mládeže  

Cílem programu je vyhledat nadané děti a mládež a motivovat je k zapojení do 
aktivit a činností, které umožňují jejich nadání využít a dále rozvíjet. 
Podporovanou aktivitou je např. systematické a standardizované vyhledávání 
intelektově nadaných žáků a studentů, pořízení vybavení nebo obnova 
stávajícího vybavení, zefektivnění vyučovacího procesu. Žadateli jsou školy a 
školská zařízení. 

Maximální % 
dotace: 90% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 105 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 16. 01. 2019 

  
Poslední změna:  25.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Příspěvek na podporu environmentální výchovy, vzd ělávání a osv ěty  

Tento program si klade za cíl zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel 
regionu prostřednictvím efektivně ovlivnitelné cílové skupiny - dětí a mládeže a 
také přípravu pedagogů. Dotace je určena na pořádání vzdělávacích 
a osvětových akcí pro různé profesní, zájmové a sociální skupiny, na podporu 
celoroční činnosti středisek ekologické výchovy, na pořízení technického 
vybavení, materiálu a pomůcek, na tvorbu informačních a výukových materiálů. 
Potencionálními žadateli jsou právnické a fyzické osoby vyvíjející veřejně 
prospěšnou činnost v oblasti EVVO. 

Maximální % 
dotace: 

80% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

250 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

18. 01. 2019 



  
Poslední změna:  25.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na ochranu a rev italizaci krajiny  

Cílem programu je ochrana a revitalizace krajiny s podporou zvyšování 
biodiverzity. Podporovanou aktivitou jsou např. tvorba podmínek umožňující 
posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, 
tvorba územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně, 
likvidace invazních druhů rostlin v ochranářsky cenných lokalitách. Žadatelem 
mohou být obce a svazky obcí, dále fyzické a právnické osoby oprávněné k 
podnikání v daném oboru. 

Maximální % 
dotace: 

70% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

150 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

18. 01. 2019 

  
Poslední změna:  24.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na vznik či rozvoj sociálních podnik ů a chrán ěných pracoviš ť  

Výzva podporuje čtyři typy aktivit - vznik sociálních podniků, rozvoj sociálních 
podniků, vznik chráněných pracovišť a rozvoj chráněných pracovišť. Cílovou 
skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. 
Žadateli jsou nestátní neziskové organizace (všechny aktivity), veřejné instituce 
(aktivity na podporu chráněných pracovišť), podnikatelské subjekty (aktivity na 
podporu sociálních podniků). 

Maximální % 
dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 4 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 23. 01. 2019 

  
Poslední změna:  24.01.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Příspěvek na testování nových řešení p řetrvávajících sociálních problém ů v 
oblasti sociální integrace, zam ěstnanosti a ve řejné správy  

V rámci výzvy bude podpořeno testování a realizace nových řešení 
přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, 
zaměstnanosti a veřejné správy. Žadateli jsou subjekty z veřejného, 
podnikatelského i neziskového sektoru. Výzva je dvoukolová, datum ukončení 
příjmu plných žádostí je 29.3.2019 ve 12 hod. Realizaci podpořených projektů je 



nutno dokončit do 31.12.2022. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

15 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

29. 01. 2019 

  

Poslední změna:  14.08.2018 - Aktualizace záznamu (prodloužení termínu 
uzávěrky). 

 

Dotace na snížení energetické náro čnosti ve řejných budov  

Program je zaměřen na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách 
zlepšením tepelných vlastností budov, využíváním odpadního tepla a 
obnovitelných zdrojů energie. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového 
sektoru. 

Maximální % 
dotace: 70% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: 31. 01. 2019 

  
Poslední změna:  01.03.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Podpora kulturního života  

Česko-německý fond budoucnosti podporuje rozmanité česko-německé projekty 
v oblasti kultury, ať už se jedná o výtvarné umění, divadlo, hudbu, tanec, literární 
akce, tvorbu dokumentárních filmů nebo kulturní přehlídky a festivaly. 

Důležitým rysem podporovaných projektů je to, že prezentují a zprostředkovávají 
kulturu sousední země, reflektují česko-německá témata nebo rozvíjejí společné 
kulturní tradice. Může se jednat o aktivity na profesionální i amatérské úrovni. 

Do projektu musí být zapojeni partneři z obou zemí (organizace nebo i fyzické 
osoby) a žádosti jsou přijímány čtvrtletně. Výše podpory ze strany fondu je 
obvykle do výše 50 % celkových nákladů projektu, v rámci zvláštních výzev to 
může být až 70 %. Délka trvání projektu by neměla přesáhnout jeden rok. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

12. 02. 2019 

  
Poslední změna:  Nový záznam 12.11.2018 

 



Motiva ční stipendia pro žáky st ředních škol ve vybraných oborech 
vzdělávání  

Program je určen pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a 
vzdělávají se v některém z podporovaných oborů vzdělání. Cílem výzvy je 
motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a 
následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem 
práce poptávaných oborech vzdělání, zvýšení počtu úspěšných absolventů 
podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze 
vzdělávacího procesu u vybraných oborů. Žadateli jsou SŠ, které nezřizuje 
Ústecký kraj, a které poskytují výchovu a vzdělávání v daných oborech 
vzdělání. Lhůta pro podávání žádostí za 2. pololetí školního roku 2018/2019 je od 
28.6.2019 do 12.7.2019. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

7 500,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

15. 02. 2019 

  
Poslední změna:  22.10.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Příspěvek na řešení problematiky sociáln ě vylou čených lokalit 
prost řednictvím aktivit sociálních služeb  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na řešení problematiky sociálně 
vyloučených lokalit formou aktivit sociálních služeb, aktivit souvisejících s 
komunitní sociální prací, prevencí kriminality, podporou bydlení a sociálním 
podnikáním. Žadatelem jsou NNO, sociální družstva, poskytovatelé sociálních 
služeb, obce a dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované obcemi či kraji. 

Maximální % 
dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 20 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 29. 03. 2019 

  

Poslední změna:  
29.05.2018 - Aktualizace záznamu (prodloužení termínu 
uzávěrky). 

 

Dotace na zlepšení stavu les ů a životního prost ředí  

Cílem programu je podpora zřizování nových oplocenek chránící lesní porost 
nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin. 
Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti 
vlastníka lesa. 



Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 1 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 31. 03. 2019 

  
Poslední změna:  21.03.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Podpora kulturního života  

Česko-německý fond budoucnosti podporuje rozmanité česko-německé projekty 
v oblasti kultury, ať už se jedná o výtvarné umění, divadlo, hudbu, tanec, literární 
akce, tvorbu dokumentárních filmů nebo kulturní přehlídky a festivaly. 

Důležitým rysem podporovaných projektů je to, že prezentují a zprostředkovávají 
kulturu sousední země, reflektují česko-německá témata nebo rozvíjejí společné 
kulturní tradice. Může se jednat o aktivity na profesionální i amatérské úrovni. 

Do projektu musí být zapojeni partneři z obou zemí (organizace nebo i fyzické 
osoby) a žádosti jsou přijímány čtvrtletně. Výše podpory ze strany fondu je 
obvykle do výše 50 % celkových nákladů projektu, v rámci zvláštních výzev to 
může být až 70 %. Délka trvání projektu by neměla přesáhnout jeden rok. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: 12. 05. 2019 

  
Poslední změna:  Nový záznam 12.11.2018 

 

Dotace n a profesní rozvoj pedagog ů prost řednictvím dalšího vzd ělávání  

Cílem výzvy je podpořit MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK formou projektů 
zjednodušeného vykazování (především na inkluzivní vzdělávání). Žadateli jsou 
mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní 
družiny a školní kluby se sídlem na území celé ČR, mimo hl. m. Prahy. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

5 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

28. 06. 2019 

  
Poslední změna:  01.03.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 



 

 

Příspěvek na zvýšení zam ěstnanosti starších, nízkokvalifikovaných a 
znevýhodn ěných osob  

Cílem výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, 
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Žadateli mohou být obce a jimi 
zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské 
instituce, NNO. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

25 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

28. 06. 2019 

  

Poslední změna:  09.10.2018 - Aktualizace záznamu (prodloužení termínu 
uzávěrky). 

 

Příspěvek na zvýšení zam ěstnanosti starších, nízkokvalifikovaných a 
znevýhodn ěných osob  

Cílem výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, 
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Žadateli mohou být obce a jimi 
zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské 
instituce, NNO. 

Maximální % 
dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 25 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 28. 06. 2019 

  

Poslední změna:  
09.10.2018 - Aktualizace záznamu (prodloužení termínu 
uzávěrky). 

 

 

Dotace na profesní rozvoj pedagog ů prost řednictvím dalšího vzd ělávání  

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská 
zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní 
kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Žadateli jsou mateřské, 
základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a 
školní kluby se sídlem na území celé ČR, včetně hl. m. Prahy. 

Maximální % 100% Status: Otevřený 



dotace: 
Maximální 
dotace: 5 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 28. 06. 2019 

  
Poslední změna:  01.03.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na obnovu památek a mobiliá řů, tvorbu expozic a depozitá řů 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na obnovu památek, restaurování 
památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany 
památek, rekonstrukce a budování expozic a depozitářů, obnovu parků a zahrad, 
výstavbu objektů sociálního, technického a technologického zázemí, digitalizaci 
památek a mobiliářů. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem 
hospodaření. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

28. 06. 2019 

  
Poslední změna:  05.09.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Dotace na obnovu  památek a mobiliá řů, tvorbu expozic a depozitá řů 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na obnovu památek, restaurování 
památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany 
památek, rekonstrukce a budování expozic a depozitářů, obnovu parků a zahrad, 
výstavbu objektů sociálního, technického a technologického zázemí, digitalizaci 
památek a mobiliářů. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem 
hospodaření. 

Maximální % 
dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 117 647 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 30. 06. 2019 

  
Poslední  02.05.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Podpora kulturního života  

Česko-německý fond budoucnosti podporuje rozmanité česko-německé projekty 
v oblasti kultury, ať už se jedná o výtvarné umění, divadlo, hudbu, tanec, literární 
akce, tvorbu dokumentárních filmů nebo kulturní přehlídky a festivaly. 



Důležitým rysem podporovaných projektů je to, že prezentují a zprostředkovávají 
kulturu sousední země, reflektují česko-německá témata nebo rozvíjejí společné 
kulturní tradice. Může se jednat o aktivity na profesionální i amatérské úrovni. 

Do projektu musí být zapojeni partneři z obou zemí (organizace nebo i fyzické 
osoby) a žádosti jsou přijímány čtvrtletně. Výše podpory ze strany fondu je 
obvykle do výše 50 % celkových nákladů projektu, v rámci zvláštních výzev to 
může být až 70 %. Délka trvání projektu by neměla přesáhnout jeden rok. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

12. 08. 2019 

  
Poslední změna:  Nový záznam 12.11.2018 

 

Podpora kulturního života  

Česko-německý fond budoucnosti podporuje rozmanité česko-německé projekty 
v oblasti kultury, ať už se jedná o výtvarné umění, divadlo, hudbu, tanec, literární 
akce, tvorbu dokumentárních filmů nebo kulturní přehlídky a festivaly. 

Důležitým rysem podporovaných projektů je to, že prezentují a zprostředkovávají 
kulturu sousední země, reflektují česko-německá témata nebo rozvíjejí společné 
kulturní tradice. Může se jednat o aktivity na profesionální i amatérské úrovni. 

Do projektu musí být zapojeni partneři z obou zemí (organizace nebo i fyzické 
osoby) a žádosti jsou přijímány čtvrtletně. Výše podpory ze strany fondu je 
obvykle do výše 50 % celkových nákladů projektu, v rámci zvláštních výzev to 
může být až 70 %. Délka trvání projektu by neměla přesáhnout jeden rok. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

12. 11. 2019 

  
Poslední změna:  Nový záznam 12.11.2018 

 

Příspěvek n a energeticky úsporná opat ření na obálce budovy a vým ěnu 
nebo instalaci nových zdroj ů tepla  

Program podporuje realizaci energeticky úsporných opatření na obálce budovy, 



výměnu nebo instalaci nových zdrojů tepla. Žadateli mohou být vlastníci bytových 
domů, bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

90 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

29. 11. 2019 

Poslední změna:  07.05.2018 - Aktualizace záznamu (úprava textu výzvy). 
 

Příspěvek na rozvoj infrastruktury pro ZŠ, SŠ, VOŠ a pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzd ělávání  

Cílem výzvy je rozšiřování kapacit a pořizování vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ a pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadateli jsou školy, školská 
zařízení a další subjekty podílející se na vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované 
či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové 
organizace. 

Stav vyhlášených podvýzev IPRU naleznete zde 

•  Liberecko-Jablonecká aglomerace  

 

Maximální % 
dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: 31. 12. 2019 

  
Poslední změna:  08.12.2017 - Aktualizace záznamu. 

 

Příspěvek na transformaci ústavních sociálních služeb, ro zvoj sociálních 
služeb, komunitních center a sociálního bydlení  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na transformaci ústavních 
sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního 
bydlení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či 
zakládané organizace, OSS a jejich příspěvkové organizace, NNO, církve a 
církevní organizace. 

Maximální % 
dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: 31. 12. 2019 



  
Poslední změna:  29.06.2018 - Aktualizace záznamu (změna částky alokace). 

 

 

Příspěvek na rozši řování kapacit za řízení v oblasti p ředškolního vzd ělávání  

Cílem 58. výzvy je rozšiřování kapacit zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 
(mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti 
do 3 let a předškolní vzdělávání dětí). Žadateli jsou školy a školská zařízení v 
oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané 
organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 12. 2019 

  
Poslední změna:  31.10.2017 - Aktualizace záznamu. 

 

Příspěvek na rozši řování kapacit za řízení v oblasti p ředškolního vzd ělávání  

Cílem 59. výzvy je rozšiřování kapacit zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 
(mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti 
do 3 let a předškolní vzdělávání dětí). Žadateli jsou školy a školská zařízení v 
oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané 
organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace. 

Žádat je však možné v jednotlivých podvýzvách IPRU (pokud jsou otevřeny) a 
podmínky výzvy se tak mohou rozšířit: 

•  Liberecko-Jablonecká aglomerace  

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 12. 2019 

  
Poslední změna:  31.10.2017 - Aktualizace záznamu. 

 

 

Příspěvek na rozši řování kapacit a po řizování vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ a pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzd ělávání  



Cílem výzvy je rozšiřování kapacit a pořizování vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ a pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadateli jsou školy, školská 
zařízení a další subjekty podílející se na vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované 
či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové 
organizace. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Otevřený 

Maximalní 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

31. 12. 2019 

  
Poslední změna:  21.12.2017 - Aktualizace záznamu. 

 

Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci Center duševního zdraví, stacioná řů 
a psychiatrických ambulancí  

Výzva podpoří výstavbu či rekonstrukce stávajících Center duševního zdraví, 
stacionářů zaměřené na psychoterapeutické služby či psychiatrické ambulance s 
rozšířenou péčí, zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů. Žadateli jsou 
PO MZ, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané 
organizace, NNO a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti 
zdravotní péče. 

Maximální % 
dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 40 000 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 15. 07. 2020 

  

Poslední změna:  
05.09.2018 - Aktualizace záznamu (odstranění záložky 
Veřejná podpora v příloze č. 1). 

 

Příspěvek na obnovu majetku - zmírnění následk ů živelných katastrof  

Cílem programu je podpora činností žadatelů ve vybraných oblastech. 
Podporovanou aktivitou je např. rekonstrukce nebo oprava majetku poškozeného 
živelní katastrofou, činnosti a aktivity v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 
sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí. Žadateli 
jsou např. obce, města, NNO. 

Maximální % 
dotace: 95% Status: Otevřený 

Maximální 
dotace: 200 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: 18. 12. 2020 

  

Poslední změna:  
24.09.2018 - Aktualizace záznamu (zveřejněn nový dodatek 
k Pravidlům). 

 



 

Zlepšení kvality života senior ů 

Podporuje zejména projekty, které vedou ke zlepšování a rozvoji kvality života 
seniorů. Žadatelem může být jen nezisková organizace. Nadace byla založena v 
roce 2008. Za 10 let bylo rozděleno mezi neziskové organizace pomáhající 
seniorům více než 30 mil. korun. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 
 

Podpora pomoci d ětem ze sociáln ě slabých rodin  

Nadace sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží 
se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně 
formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním 
právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-
technického vybavení a podmínek činnosti. Nadace má široké zaměření bez 
omezení věku či diagnózy. Žádosti jsou přijímány průběžně, vždy k poslednímu 
dni v měsíci. Rozhodnutí je do 60 dní po zasedání komise. Žádá nekomerční 
organizace či jednotlivec. Stěžejním projektem nadace je Fond pro rodiče 
samoživitele, dětem ze sociálně slabších rodin. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximalní 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Podpora znevýhodn ěným d ětem  

Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, 
který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou 
televizí už 20 let. Hlavním cílem sbírky je umožnit přímou a účinnou pomoc 
ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku po celé České republice. 
Každoročně je Nadací vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační 
příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR, pomoc 
realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a 
ročních projektů. Maximální výše nadačního příspěvku ze sbírky pomozte dětem 
je u ročních žádostí 350 000 Kč, u individuálních žádostí pak 35 000 Kč. 

Žádosti organizací hodnotí komise složené z odborníků, které v rámci každého 



ročníku posuzují a vybírají TOP 50 projektů určených k podpoře. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

350 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Podpora d ětí s tělesným hendikepem  

Cílovou skupinou jsou děti s tělesným hendikepem a studenti vysokých škol z 
České a Slovenské republiky. Nadace poskytuje počítače nebo jiné elektronické 
pomůcky pro tělesně postižené děti od 7 let, pomáhá financovat hudební nástroj 
nevidomým konzervatoristům a výuku na hudební nástroj na základní umělecké 
škole jinak hendikepovaným dětem a financuje zapůjčení učebnic nevidomým 
dětem. Mládeži z dětských domovů nebo pěstounských rodin poskytuje nadace 
stipendium a vysokoškolákům přispívá na zahraniční studijní pobyty. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 
 

Podpora rodin ovlivn ěných nemocemi  

Nadace pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. 
Přehled onemocnění, při kterých pomáhá, je uveden na webu. U všech typů 
onemocnění platí podmínky, že pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na 
území ČR a rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Podpora sociáln ě a zdravotn ě handicapovaných  

Grantový program nadace je zaměřen mj. na podporu sociálně a zdravotně 
handicapovaných občanů. Je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby, 
občany ČR a pro projekty neziskových organizací (nikoli pro jejich běžný provoz). 
Ze zkušenosti přispívají i na osobní asistenci ve škole (informace z dubna 2016). 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 



Příspěvek na činnost NNO pracujících s d ětmi a mládeží  

Tento program si dává za cíl podporu činností neziskových organizací pracujících 
s dětmi a mládeží na celostátní nebo nadregionální úrovni. Základním cílem je 
zajišťování pravidelné celoroční činnosti, rozšiřování nabídky aktivit a zkvalitnění 
pravidelné činnosti NNO pro své členy v oblasti práce s dětmi a mládeží. 
Program je určen např. pro občanská sdružení, OPS. 

Maximální % 
dotace: 

70% Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 

  
Poslední změna:  14.06.2018 - Aktualizace záznamu. 

 

Péče o hendikepované  

Nadace Jistota se již více než dvě desítky let podílí na péči o hendikepované v 
průběhu celého jejich života. Část jejích projektů se zaměřuje na ranou péči, 
rozsáhlou podporu poskytuje Nadace organizacím, které pomáhají lidem sociálně 
či zdravotně znevýhodněným. Nadace také podporuje oblast hospicové péče, 
čímž okruh života uzavírá. Nadace tak představuje zdroj finančních prostředků 
pro pomoc v průběhu celého lidského života. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximalní 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 
 

Poskytování humánní pomoci lidem  

Nadace poskytuje prostředky především aktivním jednotlivcům, ale i nevládním 
organizacím. Účelem nadace je prostřednictvím své činnosti nabídnout pomoc 
těm, kteří ji nejvíc potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní 
pomoc směřovanou k lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Ze zkušenosti 
klientky přispívají i na osobní asistenci ve škole (informace z dubna 2016).  

Poslání: 

•  všestranná podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob 
sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu 
projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v 
oblasti vzdělávání ve zdravotnictví 

•  podpora rozvoje zdravotní péče, podpora komplexního rozvoje 



diagnostických a léčebných metod zabývajících se problematikou zejména 
onkologických pacientů 

•  přispívání na vybavení zdravotnických zařízení s cílem zlepšení podmínek 
a prostředí pro pacienty 

•  shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků k 
podpoře výzkumných a osvětových programů zaměřených na prevenci, 
diagnostiku a léčení zejména onkologicky nemocných pacientů 

•  podpora financování výzkumu a vzdělávání odborníků zejména v oblasti 
onkologie, kardiologie, cytologie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, 
gastroenterologie včetně zahraničních stáží a studijních pobytů, pořádání 
národních seminářů a kongresů s vědeckým a populárně - vědeckým 
zaměřením 

•  podpora preventivní zdravotní péče, provádění a organizování edukační a 
osvětové činnosti zaměřené na zdraví 

•  publikační a propagační činnost a spolupráce s odbornými nadacemi 
•  další cíle dle rozhodnutí správní rady 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Podpora lidí s ochrnutím  

Lidem po poškození míchy pomáhá zvládat těžkou životní situaci, zlepšit fyzický i 
psychický stav a dosáhnout co největší míry samostatnosti a svobody. Při 
spolupráci vychází z  individuálních potřeb, s důrazem na lidskou důstojnost, 
aktivní přístup a osobní zodpovědnost klientů. S tímto přesvědčením nabízí 
klientům komplexní praktické informace, pomoc a podporu. Klienty podporuje 
v jejich seberealizaci krátce po úrazu i v průběhu dalšího života. Věnuje se přímé 
práci s jednotlivci, neposkytuje finanční příspěvky, nepředepisuje vozíky, léky, ani 
sanitku pro přepravu a neposkytuje dlouhodobé ubytování. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Podpora rodiny, d ětí a mládeže  

Účelem Nadace je svým programem a svou činností vzbudit a podpořit zájem o 
přirozenou lidskou pomoc člověka člověku zaměřenou na děti a rodinu, jako 
základ úspěšné a fungující společnosti, dále pak o vzájemnou lidskou pomoc v 
tíživých životních a sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi. 
Nadace podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče 
a využití volného času dětí a mládeže. Nadace rovněž podporuje projekty, jejichž 



cílem je pomoci handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Nadace 
přiděluje finanční prostředky neziskovým organizacím na konkrétní projekty. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Podpora d ětí a zařízení, která o d ěti pe čují  

Příspěvky pro děti (postižené, nemocné, opuštěné...) a zařízení, která o děti 
pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.). Dále 
senioři a zařízení, která o seniory pečují, tělesně a mentálně postižení bez 
rozdílu věku, pěstounské rodiny, zvířata (asistenční pes výhradně pro plnoleté 
klienty, záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí atd.). Občanské 
sdružení vždy podporuje konkrétní osobu či konkrétní zařízení, aby bylo využití 
daru stoprocentně kontrolovatelné. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 
 

Pomoc nemocným, handicapovaným a opušt ěným d ětem  

Zaměření fondu: posláním obecně prospěšné společnosti je pomoc nemocným, 
handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se 
ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého 
okolí. Žádají rodiče (zákonní zástupci) nemocných dětí do 18 let (ve výjimečných 
případech mohou být i starší), kterým pomáhá s úhradou zdravotních pomůcek, 
léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů. Přispívají i na osobní asistenci. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 
 

Podpora d ětí a dosp ělých s postižením nervového systému  

Zaměření nadace: jejich posláním je všestranně podporovat děti i dospělé s 
postižením nervového systému. Ze zkušenosti klientky přispívají i na osobní 
asistenci ve škole - pokud se získá dar, lze žádat až na dva roky. Pomoc je 
uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám nebo 
udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují 
respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením). 



Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě zaslaných žádostí, které přijímá 
celoročně. Žádá jednotlivec i organizace. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Podpora integrace osob zdravotn ě postižených  

Cílem programu je podpora pomoci dětem i dospělým se zdravotním postižením 
k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné podmínky života s 
ostatními lidmi. Podpora je poskytována občanským sdružením, církevním 
právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, školám, obcím a 
fyzickým osobám, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 

  
Poslední změna:  23.09.2016 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace. 

 

Nadace pro podporu sociáln ě slabých  

Nadace J&T  vznikla dne 21. 6. 2017 přeměnou z Nadačního fondu J&T, který 
byl založen 1. června 2004. Dočasný charakter Nadačního fondu J&T již 
neodpovídal jeho současnému zaměření na dlouhodobé a rozsáhlé působení 
v neziskové oblasti. Proto jsme se rozhodli dát činnost nadačního fondu do 
souladu s odpovídající právní formou fundace, kterou je nadace jako právní 
forma dlouhodobého charakteru, určená k trvalé službě k společensky nebo 
hospodářsky užitečnému účelu.  

Naším posláním je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně 
prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního 
charakteru. 

Nadace poskytuje příspěvky jak fyzickým, tak právnickým osobám - neziskovým 
organizacím, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadace. Pomoc 
nadace směřuje především k ohroženým dětem za účelem prohloubení 
všestranné péče o ně a sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a 
s handicapem. Jednou z priorit nadace je rozvoj náhradní rodinné péče. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální Neuveden o Uzávěrka příjmu Neuvedeno  



dotace: žádostí: 
  
Poslední změna:  Nový záznam 13.6.2018 

 

Podpora osobní asistence  

Nadace podporuje osobní asistenci, která pomáhá dospělým při nejrůznějších 
aktivitách, jimiž se plně zařazují do práce a do života vůbec. Podporuje osobní 
asistenci u dětí od posledního ročníku mateřské školy. Pomoc se nevztahuje na 
asistenci pedagogickou. Přispívá např. na rehabilitační a kompenzační pomůcky, 
bezbariérové úprav bytů, škol a dalších veřejných budov. Dále se zaměřuje na 
projekty, které souvisejí se vzděláváním a  pracovním uplatněním lidí s 
postižením.  

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

 
 

Úvěry na revitalizace bytového fondu  

Cílem programu je pomoci s opravou přes 1,5 milionu bytů, které ještě zbývá 
opravit. Podporovanou aktivitou jsou opravy poruch domů, pro snížení 
energetické náročnosti domů, modernizaci bytových jader, opravy společných 
prostor. Žadateli jsou vlastníci bytového fondu bez rozdílu vlastnictví - jak 
právnické, tak fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ. 

Maximální % 
dotace: 90% Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 

  
Poslední změna:  29.1.2018 - Aktualizace záznamu. 

 

Podpora NNO a rozvoj dárc ovství  

Cílem Nadace je podpora NNO a jejich schopnosti pomáhat znevýhodněným 
osobám s respektem k jejich rozmanitosti. Cílem je také rozvíjení dárcovství jako 
projevu sounáležitosti a odpovědnosti. Nadace je česká NNO, která 
zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí (např. koncert, divadelní představení, 



jarmark), podporuje nestátní neziskové organizace v celé České republice, které 
působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti (tj. ty, které se starají o děti a 
dospělé s různým typem postižení, hospice, azylové domy, rehabilitační zařízení 
atd.). Žádají NNO. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Nadační grant ve prosp ěch prevence a podpory zdraví  

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové 
organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní 
organizace, registrované v České republice a pracující v oblasti prevence a 
podpory zdraví. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 
 

 

Rozvoj sociální a humanitární pé če 

Podporuje takové zařízení a programy, v jejichž rámci se rozvíjí sociální a 
humanitární péče, především zaměřená na lidi staré, nemocné nebo jinak 
zdravotně nebo sociálně handicapované. Grantové řízení je vyhlašováno 
každoročně, s termínem uzávěrky vždy k 15. říjnu běžného roku. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Nadace pro och ranu p řírody  

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 (do roku 
2017 pod názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor) a je 
významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Chráníme a 
obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. 
Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž 
činnost je ve shodě s posláním nadace. Podporujeme projekty na ochranu a 
obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné 



době zaměřujeme na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních 
lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.  Pravidelně 
procházíme obsáhlým hodnocením a jsme držiteli certifikátu Známka kvality, 
která je udělována Fórem dárců ověřeným nadacím. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 

  
Poslední změna:  Nový záznam 13.6.2018 

 

Poskytování finan čních prost ředků jednotlivc ům a organizacím  

U Nadace ústavu mohou žádat o finanční prostředky jednotlivci i organizace; lidé 
s tělesným a kombinovaným postižením do věku 30 let, především pak žáci či 
absolventi ústavu a škol nebo organizace, které této skupině osob poskytují 
služby. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 
 

Příspěvek na činnost NNO pracujících s d ětmi a mládeží  

Tento program si dává za cíl podporu činností neziskových organizací pracujících 
s dětmi a mládeží, které nemají žádný pobočný spolek. Základním cílem je 
podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i 
neorganizovanými dětmi a mládeží. Program je určen např. pro občanská 
sdružení, OPS. 

Maximální % 
dotace: 70% Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 300 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 

  
Poslední změna:  14.06.2018 - Aktualizace záznamu 

 

Dotace na podporu dostupnosti zdravotních služeb pr aktických léka řů 

Cílem programu je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany 
České republiky. Žadateli jsou FO i PO, které plánují poskytovat nebo již 
poskytují v předchozích 3 měsících před podáním žádosti zdravotní služby v 



oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost 
v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. 

Maximální % 
dotace: 

70% Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

250 000,00 Kč Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 

  
Poslední změna:  12.10.2016 - Vyhlášené nové výzvy - celková aktualizace. 

 

 

 

Pomoc týraným a zneužívaným d ětem  

Pomáhá dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, 
opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993. 
Ze zkušenosti klientky přispívají i na osobní asistenci ve škole (informace z 
dubna 2016). Za dobu své čtyřiadvacetileté existence mohla nadace díky dárcům 
a firmám, kterým je sociální odpovědnost vlastní, přerozdělit ve prospěch dětí 
více než 280 miliónů korun, zodpovědět stovky dotazů na Lince právní pomoci, 
spustit řadu osvětových kampaní a přispět ke šťastnějším koncům mnoha 
příběhů. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 
 

Dotace na obnovu sakrálních stavebních památek  

Obecným cílem nadace je podpora projektů směřujících do budoucna, které jsou 
společným zájmem České republiky a Spolkové republiky Německo. Konkrétně 
bude z programu podporována činnost rekonstrukce památek. O tuto podporu se 
mohou ucházet všechny právnické a fyzické osoby při splnění všech specifických 
podmínek. Uzávěrka příjmu žádostí je vždy 15. srpna daného roku. 

Maximální % 
dotace: 

50% Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 

  
Poslední změna:  29.1.2018 - Aktualizace záznamu. 

 



Podpora osobní asisten ční péče 

Cílem nadačního fondu je shromažďovat a přerozdělovat finanční prostředky na 
asistenční péči pro potřebné lidi, kteří nejsou schopni pokrýt náklady na ni ze 
svých úspor a výdělků ani státních příspěvků. Přispívají na osobní asistenční 
péči těm, kteří již vyčerpali všechny své možnosti a nemohou si ji dovolit hradit z 
vlastních prostředků. Žadatelem o příspěvek Nadačního fondu se může stát 
osoba, která využívá asistenční péči u našeho smluvního poskytovatele 
minimálně po dobu 3 měsíců. 

Maximální % 
dotace: 

100% Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Mládež a školy  

Fond podporuje navazování a rozvoj osobních kontaktů mezi mladými lidmi z 
České republiky a Německa. Podporuje školní partnerství, setkávání žáků všech 
stupňů škol, odborná praktika, roční studijní pobyty, práci s mládeží i 
volnočasové aktivity v oblasti sportu i kultury. 

Podporované aktivity by měly vést k navazování kontaktů a přátelství, nahlédnutí 
do kultury a všedního života sousední země, zvládnutí jazyka, ale i ke 
kreativnímu nakládání s volným časem. 

Do projektu musí být zapojeni partneři z obou zemí (organizace nebo i fyzické 
osoby) a žádosti jsou přijímány čtvrtletně. Výše podpory ze strany fondu je 
obvykle do výše 50 % celkových nákladů projektu, v rámci zvláštních výzev to 
může být až 70 %. Délka trvání projektu by neměla přesáhnout jeden rok. 

Maximální % 
dotace: 

70% Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 

  
Poslední změna:  7.11.2018 - nová výzva 

 

Pomoc lidem v t ěžké sociální situaci  

Nadace působí zejména v oblasti sociální a zdravotní. Prostřednictvím fondu 
pomáhá spoluobčanům, kteří se vlastními silami nemohou dostat z těžké situace, 
neboť mají nějaký handicap, ať už fyzický, psychický nebo sociální. Žádosti lze 
podávat celoročně. Kromě toho nadace vyhlašuje pravidelně výběrové řízení, ve 



kterém rozděluje granty z investičního fondu. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 
 

Pomoc sen iorům a prevence proti drogovým závislostem  

Nadace efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských 
témat, jako jsou problémy seniorů či prevence, boj s drogovou závislostí a 
zároveň se také zasazuje o rozvoj komunit a životního prostředí. Hlavní účel 
nadace je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání 
a sociálním podnikání vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může 
rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život. 

Maximální % 
dotace: Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 
 

Příspěvek na činnost NNO pracujících s d ětmi a mládeží  

Tento program si dává za cíl podporu činností neziskových organizací pracujících 
s dětmi a mládeží. Základním cílem je zajišťování a rozšiřování nabídky aktivit a 
zkvalitnění pravidelné činnosti NNO pro své členy v oblasti práce s dětmi a 
mládeží. Program je určen např. pro občanská sdružení, OPS. Součástí 
programu je projekt určený krajským radám dětí a mládeže s názvem Mládež 
kraji. Na podporu iniciativ mládeže ve prospěch veřejnosti nebo okolí, kde mladí 
lidé žijí, je z 50 % financovaná dotací MŠMT. 

Maximální % 
dotace: 

70% Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 

  
Poslední změna:  14.06.2018 - Aktualizace záznamu. 

 

Příspěvek na činnost NNO pracujících s d ětmi a mládeží  

Tento program si dává za cíl podporu činností neziskových organizací pracujících 
s dětmi a mládeží, které mají jeden a více pobočných spolků. Základním cílem je 
podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i 
neorganizovanými dětmi a mládeží. Program je určen např. pro občanská 
sdružení, OPS. 



Maximální % 
dotace: 70% Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: Neuvedeno 

  
Poslední změna:  14.06.2018 - Aktualizace záznamu. 

 

Nadace pro podporu sociáln ě slabých  

Hlavními oblastmi, které fond podporuje, jsou školství a vzdělávání, humanitární 
a sociální projekty, dětské sportovní aktivity a  vzdělávací projekty 
v oblasti designu a sklářství a to především v Libereckém kraji. Všechny finanční 
prostředky jsou rozděleny v souladu s Nadační listinou a Statutem nadačního 
fondu. 

Maximální % 
dotace: 

Neuvedeno Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: 

Neuvedeno Uzávěrka příjmu 
žádostí: 

Neuvedeno 

  
Poslední změna:  Nový záznam 11.7.2018 

 

Dotace na obnovu p řirozených funkcí krajiny  

Cílem programu je obnova přirozených funkcí krajiny. Program se dělí na 6 
podprogramů. Mezi podporované aktivity patří např. realizace záchranných 
programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Žadateli 
jsou fyzické a právnické osoby, AOPK ČR, správy NP, města, obce, NNO. 

Maximální % 
dotace: 100% Status: Kontinuální 

Maximální 
dotace: Neuvedeno Uzávěrka příjmu 

žádostí: 31. 12. 2018 

  
Poslední změna:  10.04.2018 - Aktualizace záznamu. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Kdo je MAS Český sever, z. s.? 
 
MAS Český sever je otevřené dobrovolné, nevládní, neziskové partnerství občanů                  
a právnických osob, hájící veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Spolek vznikl v roce 
2004. Jeho účelem je zajištění udržitelného rozvoje regionu prostřednictvím komunitně 
vedeného místního rozvoje ve prospěch subjektů z území MAS. 
 
MAS Český sever se rozkládá na ploše o rozloze více než 650 m2, na které žije okolo 73 tis. 
obyvatel. Území MAS Český sever leží převážně v Ústeckém kraji, menší část zasahuje také 
do Libereckého kraje. Na území MAS působí čtyři mikroregiony v Ústeckém kraji (Sever, 
Tolštejn, České Švýcarsko a Českokamenicko) a jeden mikroregion v Libereckém kraji 
(Novoborsko).  
 
MAS realizuje svou Strategii komunitn ě vedeného místního rozvoje na období 2014 – 
2020 pod názvem „Pro region srdcem, hlavou, zkušeno stmi!“ na území 41 m ěst a obcí: 
 
Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní 
Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, 
Jiříkov, Kámen, Kamenický Šenov, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, 
Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, 
Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov, 
Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov 
 
V období 2016 – 2022 rozdělí MAS finanční zdroje na realizaci projektů, podpořených 
prostřednictvím Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního 
programu, Operačního 
programu Životní 
prostředí a Operačního 
programu Zaměstnanost.  
 
MAS poskytuje rovněž 
bezplatnou poradenskou 
a metodickou podporu 
v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (Šablony II  
– Zjednodušené 
financování škol) a Místní 
akční plán (MAP) II.  

 
MAS Český sever, z. s.   
 
Sídlo: Mariánská 475, 407 
47 Varnsdorf 
 
Kancelá ř: Národní 486 
407 47 Varnsdorf 
 
e-mail: 
info@masceskysever.cz 
 
mobil: +420 724 778 296 
www.masceskysever.cz 
 

mapka území  
MAS Český sever, z. s. 
 



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 POT ŘEBA 
 

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 pro veřejnost: pondělí: 13 – 15 h, úterý až čtvrtek: 9 – 12 h, 13 – 15 h, pátek: zavřeno 
info@masceskysever.cz, tel. 724 778 296, www.masceskysever.cz 


