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 V současné době jsou alokace operačního programu OPŽP, OP ZAMĚSTNANOST vyčerpané. 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)  

V tuto chvíli probíhá  formální a obsahové hodnocení Výzev č. 8: Zlepšování kvality a dostupnosti 

vzdělání - Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever. 

Kontaktní osobou pro tento program je projektový manažer Martin Kučera z MAS Český Sever: 724 

080 577, kucera@masceskysever.cz 

 

 

Program rozvoje venkova (PRV)  

 V současné době probíhá administrativní kontrola Výzev č. 6.  

Fiche 114: Investice do zemědělských podniků 

Fiche 115: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Fiche 116: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

Fiche 117: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Fiche 126: Předávání znalostí a informační akce 

Fiche 421: Podpora aktivit občanské společnosti - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 

oblastech 

V případě nevyčerpání alokace bude další výzva vypsána (po schválení řídícím orgánem) nejdříve na 

jaře roku 2021. 

Kontaktní osobou pro tento program je projektový manažer Dana Dudková z MAS Český Sever: 

724 778 296,  info@masceskysever.cz 

 

 

 

 

 

 

VÝZVY MAS ČESKÝ SEVER 
 

tel:+420%20724%20080%20577
tel:+420%20724%20080%20577
mailto:kucera@masceskysever.cz
mailto:info@masceskysever.cz
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COVID - Lázně 
V rubrice naleznete informace pro žadatele o dotaci (lázeňská zařízení) k podpoře lázeňského 
cestovního ruchu. Dotace je určena ke krytí nákladů vzniklých akceptací slevových voucherů na 
realizaci ozdravných, preventivních pobytů v zařízeních (dle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon), 
která mají registraci od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu oprávněného 
vydat oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, registrovali se k podpoře a splňují 
podmínky žadatele o dotaci. Základní informace naleznete ve výzvě a jejích přílohách. 
 

Platnost výzvy: 20. 08. 2020 -  30. 09. 2020 
Příjem žádostí o dotaci: 24. 08. 2020 - 30. 09. 2020 
Rozhodné období: 01. 07. 2020 - 31. 12. 2020 

Více info: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne 

Avízo výzvy: COVID – Ubytování má zelenou. Stát přispěje 

ubytovacím zařízením za pozastavení provozu 

Vláda dnes schválila další z programů MMR, které pomáhají našim občanům a podnikatelům v boji 

proti dopadům koronavirové pandemie. Program COVID – Ubytování je zaměřen na naše ubytovací 

zařízení. Stát jim přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena.  

 Rozhodné období pro podporu tohoto odvětví cestovního ruchu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 

72 dní. Více info: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-%E2%80%93-ubytovani-ma-zelenou-

stat-prispeje-ubytov 

Žadatel vyplní online formulář žádosti, která bude zpřístupněna zároveň s vyhlášením výzvy, a doručí 

na Státní fond podpory investic, který bude žádosti administrovat:  

Termín vyhlášení výzvy: předpokládá se září – říjen 2020 

Více info : https://sfpi.cz/covid-ubytovani/ 

 

 

 

Program COVID – Kultura 

VÝZVY ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 
 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-%E2%80%93-ubytovani-ma-zelenou-stat-prispeje-ubytov
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-%E2%80%93-ubytovani-ma-zelenou-stat-prispeje-ubytov
https://sfpi.cz/covid-ubytovani/
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Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve 

spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Jeho hlavním 

cílem je pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské 

činnosti v souvislosti s negativními dopady nouzového stavu. 

Žádosti je možné podávat od 18. srpna 2020 od 09:00 hodin do 18. září 2020 on-line 

prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z https://kultura.mpo.cz  

Cílem programu je poskytnout podporu podnikatelským subjektům v oblasti kultury na marně 

vynaložené výdaje, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve 

spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. srpna 

2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády přesunuty nebo zrušeny 

Více info a seznam oprávněných žadatelů: https://www.mpo.cz/kultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŽP  - Prioritní osa 1: Čistota vody 

Výzva 144    

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými 

vodami 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 

přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů 

Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití 

namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků 

Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl 

sloužící povodňové ochraně 

Termín vyhlášení: 3.2. 2020 

Termín podání žádostí: 11.1. 2021 

Oprávnění žadatelé: veřejné a soukromé subjekty 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – Operační program 

životního prostředí  OPŽP (Dotace EU) 

 

https://kultura.mpo.cz/
https://www.mpo.cz/kultura
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Více info zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151 

 

 

OPŽP  - Prioritní osa 1: Čistota vody 

Výzva 148 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými 

vodami 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

Podporovaná aktivita 1.3.4: Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 

bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 

Termín vyhlášení: 15.10. 2020 (stav výzvy – plánovaná) 

Termín podání žádostí: 17.12. 2021 

Oprávnění žadatelé: veřejné a soukromé subjekty 

Více info zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152  

 

OPŽP  - Prioritní osa 1: Čistota vody 

Výzva 149    

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
Typy podporovaných projektů a aktivit: 

Podporovaná aktivita 1.4.1: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových 

opatření 

Podporovaná aktivita 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných 

systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány 

Termín vyhlášení: 15. 10. 2020 (stav výzvy: plánovaná) 

Termín podání žádostí: 17.12. 2020 

Oprávnění žadatelé: veřejné a soukromé subjekty 

Více info zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=155 

 

 

OPŽP  - Prioritní osa 3: Zpracování odpadů 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=155
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Výzva 153    

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporovaná aktivita 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů - rozšíření kapacity 

potravinových bank, předcházení vzniku a snižování množství potravinových odpadů. 

 

 

Termín vyhlášení: 1. 9. 2020 

Termín podání žádostí: 15. 3. 2021 

Oprávnění žadatelé: potravinové banky 

Více info zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=165 

 

 

OPŽP  - Prioritní osa 4: Ochrana přírody 

Výzva 142 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na 

pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu 

(realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu 

návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a 

podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 

2000 a o cílové organismy. 

Termín vyhlášení: 2. 3. 2020 

Termín podání žádostí: 11. 1. 2021 

Oprávnění žadatelé:  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, Správy národních 

parků 

Více info zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=156 

 

Výzva 110 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=165
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=156
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Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

Podporovaná aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště 
chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům 
podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství). Realizace opatření na zajištění 
prevence a zmírnění přímých škod způsobených níže vyjmenovanými chráněnými druhy na 
zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech. Podporována budou pouze opatření, která jsou 
předmětem notifikace u Evropské komise (EK) SA.53775 (2019/N), tedy realizace opatření na zajištění 

prevence škod způsobených zvláště chráněnými druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb. 

Termín vyhlášení: 1. 12. 2017 

Termín podání žádostí: 4. 1. 2021 

Oprávnění žadatelé:  Fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti 

zemědělské prvovýroby 

Více info zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113 

 

 

OPŽP  - Prioritní osa 5: Energetické úspory 

Výzva 146   

Prioritní osa 5: Energetické úspory 

Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie 

 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporovaná aktivita 5.1a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně 

projektů realizovaných metodou EPC: zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace 

(repase) otvorových výplní, realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost 

budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního 

osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, 

opatření zabraňující letnímu přehřívá ní), realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 

tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo 

přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou 

energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo 

zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje 

nebo zemní plyn, instalace fotovoltaického systému, instalace solárně-termických kolektorů. 

Podporovaná aktivita 5.1b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW 
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113
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účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení 
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní 
plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou 
náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky 
na zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

 Podporovaná aktivita 5.1c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. 

Termín vyhlášení: 2.3.  2020 

Termín podání žádostí: 2.3. 2021 

Oprávnění žadatelé: veřejné a soukromé subjekty 

Více info zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161 

 

 

 

 

Výzva č. 4/2020: Veřejné osvětlení v CHKO 

Na co můžete dotaci získat: Na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž 

katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší 

než 100 tisíc (seznam obcí v příloze č. 1). 

Kdo může žádat: Vlastníci nebo provozovatelé soustavy veřejného osvětlení: Obce a městské části, 

Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, Obchodní korporace se 100% podílem 

obce nebo městské části. 

Výše příspěvku: Až 2 miliony Kč, maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů 

Příjem žádostí: 1. 9. 2020 – 30. 10. 2020 

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní. 

Více info: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=84  

 

Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty 

Na co můžete dotaci získat:  

 1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 
2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B 

 1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny 
odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené 
v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – NÁRODNÍ PROGRAMY 

NPŽP 

 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=84


10 
 

 1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné 
vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, 
které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D 

Kdo může žádat: Obce/města, Dobrovolné svazky obcí, Obchodní společnosti ovládané z více než 50 

% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, Zájmová sdružení právnických osob 

ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Výše příspěvku: Až 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace 

Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované 
opatření OPŽP. 

Příjem žádostí: 1.9. 2020 – 29.1. 2021 

Více info: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83 

 

Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod 

Na co můžete dotaci získat: 

Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 

ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není 

technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov 

využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. 

Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části 

obce či města. 

Kdo může žádat: Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

Výše příspěvku: Maximální výše příspěvku je odstupňována podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun 

na jednu čistírnu. 

Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. Do způsobilých výdajů, ze kterých 

se vypočítává výsledná výše příspěvku, je možné zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup 

čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring systému, jeho servis a 

pravidelnou údržbu po dobu 10 let. 

Příjem žádostí: 2. 3. 2020 - 30.6.2021 

Více info: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77  

 

Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77


11 
 

Na co můžete dotaci získat: Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů 

Kdo může žádat: Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou 

politických stran a hnutí. 

Výše příspěvku: 20 000 – 250 000 Kč 

Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů 

Příjem žádostí: 14.10. 2019 - 30.4. 2021 

Více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76 

 

Avízo výzvy: 

Ve 3. čtvrtletí bude vyhlášena výzva - Podpora obcí v národních parcích 

Obdoba programu z roku 2018: Více info: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-

vyzvy/?id=63 

 

Výzva č. 12/2017: Dešťovka II 

Na co můžete získat příspěvek: Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc 

korun, Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc 

korun, Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – 

dotace až 105 tisíc korun. 

Kdo může žádat: Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů. 

Výše dotace: Až 50 % z celkových způsobilých výdajů. 

Příjem žádostí: 7.9. 2017 - do vyčerpání alokace 

Více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50 

 

 

 

 

K nejefektivnějšímu českému finančnímu nástroji, který se zaměřuje na úspory energie v budovách 

pro bydlení, patří bezesporu program Nová zelená úsporám. 

Příjem žádostí je do 31.12. 2021  

Kompletní informace k jednotlivým úsporám: 

Rodinné domy – zateplení: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zatepleni/  

Rodinné domy – výstavba: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-vystavba/ 

Rodinné domy – nákup: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-nakup/ 

Rodinné domy – zdroje energie: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdroje-energie/  

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76#_ftn1
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=63
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=63
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/inovativni-financni-nastroje/
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zatepleni/
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-vystavba/
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-nakup/
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdroje-energie/
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Bytové domy – zateplení a zdroje: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-zatepleni-zdroje/ 

Bytové domy – výstavba: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-vystavba/ 

Bytové domy – nákup bytu: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-nakup-bytu/ 

Dotační bonus: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/dotacni-bonus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha 

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného 
vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v 
mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s 
odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a 
žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního 
pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce 
s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 
Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV. 

Termín vyhlášení: 31.3.  2020 

Ukončení příjmu žádostí: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však 

do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin. 

Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+.  

Kdo může žádat: Tato výzva (č. 02_20_080) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území 
celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Výzva se týká pouze mateřských a základních škol!! Oproti 
výzvě na Šablony II nemůžete tedy žádat pro/a žadateli nemohou být: školní kluby, školní družiny, 
střediska volného času a ZUŠ!!! 

 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023 
Minimální délka: 12 měsíců, Maximální délka: 24 měsíců 
 
Celková alokace na výzvu je 2 730 mil. Kč. 
 
Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – OP VVV 

 

https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-zatepleni-zdroje/
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-vystavba/
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-nakup-bytu/
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/dotacni-bonus/
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Minimální výše výdajů: 100 000 Kč 
Maximální výše výdajů:  

 Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč 
na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč); V případě, že právnická osoba vykonává činnost 
zároveň mateřské a základní školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu 
a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.  

 2 Podrobný postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů 
je uveden v příloze č. 3  

 Přehled šablon a jejich věcný výklad. Výše výdajů (celkových způsobilých výdajů) na žadatele 
nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být 
maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka 
vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5000 000 Kč). 

 V případě, že je součástí právnické osoby více mateřských škol nebo více základních škol 
(např. základní škola a základní škola speciální), částka 200 000 Kč se počítá vždy pouze 
jedenkrát pro mateřskou školu a jedenkrát pro základní školu. 

 
Věcná a časová způsobilost: 

 Věcná způsobilost je definována dosažením výstupů a výsledků projektu.  

 Současně platí, že poskytnutá podpora v rámci zjednodušených projektů je neinvestičního 
charakteru. Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit 
zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o 
poskytnutí/převodu podpory.  

 Nejdříve možné datum zahájení fyzické realizace projektu je datum předložení žádosti o 
podporu, nejdříve však 1. 8. 2020.  Od tohoto data je možné projekt začít fyzicky realizovat. 
Zároveň platí, že datum zahájení fyzické realizace projektu musí být vždy první kalendářní 
den v měsíci. Pokud byly aktivity zahájeny a ukončeny a výstupy dosaženy v době realizace 
projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé. 

 Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II, musí být 
datum pro zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě č. 02_20_080 Šablony III stanoveno až 
po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy č. 02_18_063 Šablony II. Výjimkou je 
prodloužení realizace projektu výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II v souvislosti se 
zásahem vyšší moci, kdy může dojít k částečné souběžné realizaci projektů výzvy č. 
02_18_063 Šablony II a č.  02_20_080 Šablony III. V takovém případě nesmí dojít k souběžné 
realizaci stejných aktivit realizovaných v projektu výzvy č. 02_18_063 Šablony II a č. 
02_20_080 Šablony III. 

 

Konzultace možné také u : Hana Kracmanová, MAS Český Sever,  +420 602 349 235, email: 

kracmanova@masceskysever.cz 

Více informací: 
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-
vyzvy.htm  
 

 

Šablony II. - prodloužení realizace  

Řídicí orgán OP VVV připravil podrobné a praktické informace k prodloužení realizace projektů 
ve výzvách 02_18_63/02_18_64 a 02_18_65/02_18_66. 

tel:+420%20602%20349%20235
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm
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Prodloužení projektů umožňují aktualizované výzvy, které dávají rámec možnému prodloužení. Doba 
realizace projektů je možná v rozmezí 24 – 30 měsíců, přičemž projekty ve výzvách 63/64 mohou být 
prodlouženy maximálně do 28. 2. 2022 a projekty výzev 65/66 do 31. 8. 2022. 

Více info zde: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prodlouzeni-projektu-v-ii-vlne-sablon-z-duvodu-

uzavreni-skol-a-skolskych-zarizeni.htm 

 

 

 

 

Oranžové hřiště pro rok 2020 

Termín vyhlášení: 6. ledna - 31. prosince 2020 

Výše nadačního příspěvku: Maximální výše nadačního příspěvku - 2 000 000 Kč 

Na co je možné žádat:  
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce 

dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště 

s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 

Oprávnění žadatelé: Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem 

v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště 2020. 

 

Podpora regionů pro rok 2020 

Termín vyhlášení: 6. ledna -  31. prosince 2020 

Výše nadačního příspěvku: Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena. 

Na co je možné žádat: Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně 

prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, 

sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. 

Oprávnění žadatelé: Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem 

v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Podpora regionů 2020. 

 

 

 

 

Zelené oázy  

NADACE ČEZ 

 

NADACE PARTNERSTVÍ 

 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prodlouzeni-projektu-v-ii-vlne-sablon-z-duvodu-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizeni.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prodlouzeni-projektu-v-ii-vlne-sablon-z-duvodu-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizeni.htm
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-2020/oranzove-hriste-2020_podminky-grantoveho-rizeni.pdf
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/podpora-regionu-2020/podpora-regionu-2020_podminky-grantoveho-rizeni.pdf
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Na co je možné žádat: zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin; 

zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.); 

dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy 

(upřednostňujeme lokální dodavatele); zakoupení/zapůjčení nářadí; odborné poradenství; 

tvorba výukových materiálů; propagace projektu; tisk a tvorba informačních materiálů; mzdové 

náklady. 

Žádost je možné podat do 31. 10. 2020 (včetně); 

Oprávněnými žadateli jsou: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, 
příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a 
svazky obcí; 
Minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč; 
Realizace projektu je možná od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021 na celém území ČR; 
Více info zde: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty 

 

 

 

 

 

 

Program Živá komunita 

Program Živá Komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším 

cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, 

budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah 

ke krajině. Naším cílem je ŽIVÁ KOMUNITA.  

Program je otevřen, hlásit se můžete během celého roku 2020. 

JAKÉ PROJEKTY PODPORUJEME: Projekty přispívající ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských 

komunitách, posilující jejich soběstačnost a zvyšující kvalitu veřejného prostoru, Projekty vedoucí k 

zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a podporující otevřenou věcnou diskusi o tématech 

veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách, Projekty zaměřené na obnovu přirozeného stavu 

krajiny 

CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM: peněžní příspěvek ve formě grantu, možnost získat další finanční 

prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz včetně bonusového 

finančního příspěvku, možnost využít expertní konzultace, možnost účastnit se vzdělávacích 

seminářů, setkávání se zástupci dalších podpořených projektů 

KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT: skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují, neziskové 

organizace založené na dobrovolnické práci 

Více info: https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/#oprogramu 

NADACE VIA 

 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty
https://www.darujme.cz/
https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/#oprogramu
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Program Místo, kde žijeme 

Program nabízíme těm, kteří chtějí propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně 

upravit konkrétní veřejný prostor (vnitřní nebo vnější). Chceme pomoci takovým 

proměnám, které podpoří setkávání lidí ve vaší obci.   

KOMU JE PROGRAM URČENÝ: Neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím, účelovým 

zařízením církví, církevním organizacím a obcím do 2000 obyvatel. Větší obce se programu účastnit 

mohou, ale obec může figurovat pouze jako partner projektu a příjemcem musí být jiný typ 

organizace. 

CO SE MÁ DÍKY PODPOŘE STÁT: společná proměna konkrétního veřejného prostoru (vnějšího nebo 

vnitřního), do které se zapojí co největší počet místních obyvatel. Vytvoření neutrální půdy pro 

setkávání nejširšího spektra obyvatel vaší obce včetně spolků a skupin, které v místě působí. Celé 

plánování a proměna prostor má proběhnout participativním přístupem, tj. aby všichni, kdo chtějí, 

měli vliv na výsledek a posílili tím pocit „vlastnictví“ této proměny. Zlepšení komunikace a spolupráce 

místních lidí, neziskovek, firem a institucí ve vaší obci a okolí. Umožnění místním lidem a firmám, aby 

se aktivně zapojili se do projektu formou finančního daru. 

Vyhlášení programu: říjen 2020 

Více info: https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/ 

 

 

 

 

I. nabídku zvýhodněných služeb  v rámci projektu Podpora 

startupů  

Termín vyhlášení: 6. března 2020 

Termín podání žádostí: průběžně od 6.3.2020 do 31.3.2021 

Projekt Podpora Startupů – TO JE JEDINEČNÝ roční program zaměřený na mentoring a poradenské 

služby, B2B matchmaking, světové konference, networking a akceleraci v ČR i na vyspělých  trzích.  

CzechInvest připraví ve spolupráci s vybranými partnery projektu roční rozvojový program pro váš 

startup na míru. Váš podnikatelský záměr a zájem o jednotlivé možnosti s vámi zkonzultuje a sestaví 

plán rozvoje ještě před vstupem do programu. Po podpisu smlouvy můžete v rámci Interního 

projektu Podpora Startupů čerpat podporu na služby po dobu 12 měsíců (nejpozději do 31. 8. 2021) 

v maximální hodnotě až 2 000 000 Kč bez DPH. 

Kompletní informace o poskytovaných službách, podmínkách, oprávněných žadatelích,  přihlášce atd. 

najdete: http://www.podporastartupu.cz/projekty/czechstarter-2-2/  

 

CZECHINVEST - PODPORA PODNIKÁNÍ 

 

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/
file:///C:/Users/Dana/Documents/MAS%20výzvy%202020/Zpravodaj%202020/Nabídka-zvýhodněných-služeb_Podpora-Startupu.zip
http://www.podporastartupu.cz/projekty/czechstarter-2-2/
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DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE  

4. Výzva Ústeckého kraje – aktuální stav 

Alokace dotačního programu dostačuje na cca 1350 žádostí. Do zásobníku žádostí je zařazeno 1055 

žádostí. Podávání žádostí dosud není ukončeno. Alokace projektu 160 325 567 Kč bude navýšena o 

dalších 63 900 415 Kč na financování žádostí v zásobníku (1. výzva MŽP k podávání žádostí o 

poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření). 

Zásobníkem je seznam žádostí schválený Radou Ústeckého kraje, které jsou nad rámec 

zazávazkované finanční alokace programu. Tyto žádosti budou ze zásobníku průběžně vyjímány dle 

pořadového čísla v případě uvolnění financí v rámci přidělené alokace nebo v případě navýšení 

alokované částky. 

https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-kotlikova-dotace-4-vyzva-usteckeho-kraje-aktualni-

stav/d-1738336/p1=204744 

 

 

 

 

 

 

 

Téma roku 2020: Budoucnost je teď - Jednejme udržitelně 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Spektrum aktivit je široké: sahá například od příhraniční spolupráce při ochraně společné přírodní 

rezervace přes konference o zelených městech nebo alternativních energiích až po školní, 

mimoškolní i celoživotní vzdělávací aktivity o tématech jako je ochrana klimatu, ekologická stopa 

nebo snižování množství odpadu. Podmínkou však je, aby se do akce zapojili Češi a Němci společně.  

Finanční příspěvek mohou získat: 

 česko-německé projekty v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu, 
ekologického vzdělávání nebo trvale udržitelného životního stylu 

 nová česko-německá projektová partnerství s alespoň jedním představitelem občanské 
společnosti věnující se ekologii 

ÚSTECKÝ KRAJ 

 

Českoněmecký fond budoucnosti - ČNFB 

 

https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-kotlikova-dotace-4-vyzva-usteckeho-kraje-aktualni-stav/d-1738336/p1=204744
https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-kotlikova-dotace-4-vyzva-usteckeho-kraje-aktualni-stav/d-1738336/p1=204744
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Hlavní těžiště projektu musí ležet v tomto obsahovém vymezení. Realizace záměru může zasahovat i 

do roku 2021. 

Termín podání žádostí: Žádosti lze předkládat vždy ke konci čtvrtletí, tj. k  31. březnu, 30. červnu, 

30. září a 31. prosinci. Do 31. prosince lze navíc předkládat žádosti na projekty k aktuálnímu i novému 

Tématu roku. Realizace projektu může zasahovat i do následujícího roku. 

Oprávnění žadatelé: Pokud chcete předložit žádost spadající do Tématu roku, doporučujeme Vám, 

abyste před předložením žádosti Váš projektový záměr konzultovali. S Vašimi dotazy se prosím 

obracejte na Jacoba Venuße (jacob.venuss@fb.cz / +420 266 312 004). 

Výše nadačního příspěvku:  až do výše 70 % projektových nákladů 

Více info: http://fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/tema-roku/2020/budoucnost-je-ted-

jednejme-udrzitelne 

 

Obnova památek 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog), obnovu křížových cest, 

hřbitovů a pomníků 

Termín podání žádostí: Uzávěrka pro projekty renovací památek je pouze jedenkrát do roka, a to 15. 

srpna.  

Oprávnění žadatelé: vlastník objektu 

Výše nadačního příspěvku:  až do výše 50 % projektových nákladů 

Více info: http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/obnova-pamatek/ 

 

Publikace 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 vědecké práce s česko-německým zaměřením, překlady české a německé beletrie, deníků, 

memoárů, výstavní katalogy, vybraný učební materiál 

Termín podání žádostí: průběžně: http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/podani-

zadosti/lhuty-pro-podani-zadosti 

Oprávnění žadatelé: Žadateli mohou být nakladatelství, zapojené instituce nebo jednotliví autoři. 

Výše nadačního příspěvku:  až do výše 50 % projektových nákladů 

Více info: http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/publikace/ 

 

mailto:jacob.venuss@fb.cz
http://fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/tema-roku/2020/budoucnost-je-ted-jednejme-udrzitelne
http://fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/tema-roku/2020/budoucnost-je-ted-jednejme-udrzitelne
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/obnova-pamatek/
http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/lhuty-pro-podani-zadosti
http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/lhuty-pro-podani-zadosti
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/publikace/
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Další oblasti témat pro žádosti ČNFB najdete zde: 

http://fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/ 

 

 

 

 

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 

2014 -2020 

 

V rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko poskytují euroregiony na česko-saské hranici v souladu s ustanoveními 

tohoto Společného realizačního dokumentu podporu malým projektům přeshraniční spolupráce. 

Fond malých projektů je zaměřen především na realizaci aktivit v oblasti setkávání, takzvaných 

projektů people-to-people. Jeho cílem je další zintenzivnění přeshraniční spolupráce ve všech 

oblastech společenského života. 

Na co je možné žádat: 

Organizace a realizace seminářů, konferencí a informačních akcí; Organizace a realizace setkávání, 

výměny zkušeností, představení, kulturních a sportovních akcí; Výměny skupin, především výměny 

skupin dětí, mládeže, studentů a žáků; Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení 

jazykové vybavenosti; Projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazyčných 

publikací a informačních materiálů (přinejmenším v českém a německém jazyce); Zpracovávání 

analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce;  Vývoj informačních a komunikačních 

systémů pro společné pohraničí. 

Příjem žádostí: průběžně: termín pro předložení žádostí: 27.5. a 7.10. 2020 

http://ern.cz/index.php?D=302 

Oprávnění žadatelé:  Malé projekty musí být realizovány alespoň jedním projektovým partnerem ze 

saské/durynské části programového území a alespoň jedním projektovým partnerem z české části 

programového území. Zapojení třetích subjektů nepocházejících z programového území je možné v 

postavení účastníků.  ČR: Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, Vzdělávací 

instituce, Hospodářské a profesní svazy, komory, Nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení 

pro územní spolupráci Další podrobnosti v bodu 4.2.  http://ern.cz/files2/FMP%20CZDE/2019-03-

28_UD_KPF_cs-final.pdf  

Celkové výdaje:  na malý projekt nesmějí překročit částku 30 000 EUR. Malé projekty, jejichž celkové 

výdaje jsou nižší než 3 000 EUR u německých příjemců a 1 500 EUR u českých příjemců, nebudou 

zohledněny. Výše podpory činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů, avšak nanejvýš 15 000 EUR z 

prostředků EFRR. Vlastní podíl činí nejméně 15 % celkových způsobilých výdajů. Každý malý projekt 

lze zásadně podpořit pouze jedenkrát. V případě opakovaného podání žádosti se míra dotace krátí 

nejméně o 10 %.  

Euroregion NISA – Fond malých projektů 

 

http://fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/
http://ern.cz/index.php?D=302
http://ern.cz/files2/FMP%20CZDE/2019-03-28_UD_KPF_cs-final.pdf
http://ern.cz/files2/FMP%20CZDE/2019-03-28_UD_KPF_cs-final.pdf


20 
 

a) První podání malého projektu max. 85 %  

b) Opakované podání malého projektu max. 75 %  

c) Každé další opakované podání malého projektu max. 50 % Zdali se jedná o opakované podání 

malého projektu, zjišťuje příslušný sekretariát/jednatelství daného euroregionu.Více info zde: 

http://ern.cz/index.php?D=294 

 

Výzva k předkládání mikroprojektů do Fondu mikroprojektů 

INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020 

Fond mikroprojektů je nástrojem určeným pro podporu projektů s menším finančním objemem, 
které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Mikroprojekty jsou zaměřeny zejména na 
oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských 
iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, 
zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem. 

Příjem žádostí: průběžně: termín pro předložení žádostí: 13. 10. 2020 

Na co je možné žádat:  

Prioritní osa 2:  Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu 

zaměstnanosti 

Specifický cíl: Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a 

kulturních zdrojů 

1. Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřujících k jejich využití pro udržitelný 

rozvoj společného pohraničí, 2. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví, 3. Infrastrukturní 

opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání přírodního dědictví příhraničního regionu, 4. 

Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních 

zdrojů, 5. Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů 

Alokace z ERDF pro tuto PO pro celé dotační období a pro českou část Euroregionu Nisa: 866 894 

EUR. 

Výše dotačního příspěvku: dotace z ERDF maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

Oprávnění žadatelé PO2:  Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení  Organizace zřizované a 

zakládané orgány veřejné správy  Hospodářské a profesní komory  Vzdělávací instituce včetně 

vysokých škol  Nestátní neziskové organizace  Evropské seskupení pro územní spolupráci  Církve a 

náboženské spolky 

Prioritní osa 4:  Spolupráce institucí a komunit 

Specifický cíl: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu 

1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další 

aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni, 2. Rozvoj institucí veřejné správy, 3. Vytváření a rozvoj 

přeshraničních kooperačních sítí včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů 

http://ern.cz/index.php?D=294
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Alokace z ERDF pro tuto PO pro celé dotační období a pro českou část Euroregionu Nisa: 1 300 340 

EUR. 

Oprávnění žadatelé PO4 :  Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení  Organizace zřizované a 

zakládané orgány veřejné správy  Nestátní neziskové organizace  Evropské seskupení pro územní 

spolupráci  Církve a náboženské spolky  Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu 

 

Více informací: http://ern.cz/index.php?D=29 

 

 

 

 

Výzva Fondu bilaterální spolupráce 

Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat grant na 

bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, 

technologií, zkušeností a osvědčených postupů. 

Podmínkou úspěšné grantové žádosti je proto spolupráce mezi organizací občanské společnosti v 
České republice a organizací z jednoho z dárcovských států. Partnera můžete najít například skrze 
databázi partnerských organizací. 

Zaměření projektů: Občanská participace (výsledek 1) Advokační a watchdogové aktivity (výsledek 2) 
Zmocnění znevýhodněných skupin (výsledek 3) Občanské vzdělávání a mediální gramotnost (výsledek 
4) Posílení neziskových organizací (výsledek 5) 

Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání 
finančních prostředků. 

Více info: https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/ 

 

 

 

Začínáme podnikat -  STARTUP GO 

Od nápadu k firmě 
Program pro začínající podnikatele a lidi s nápadem, chutí a přesvědčením podnikat. Pomůžeme vám 
společně s mentory a experty z vašeho nápadu vybudovat životaschopnou firmu anebo ze začínající 
firmy nadějný startup. 

Fondů EHP a Norska 2014 – 2021  / Program Active Citizens Fund 

 

 

 

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) 

 

 

 

https://ngonorway.org/partners/
https://ngonorway.org/partners/
https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/
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Pro koho je Startup Go? 

 začínající podnikatelé (stáří firmy / byznys plánu do tří let) 

 působnost podnikání v Ústeckém kraji (sídlo, provozovna, místo podnikání) 

 zájemci o podnikání s rozpracovaným nápadem na podnikání s bydlištěm či studující v Ústeckém kraji 

 

Více info: https://icuk.cz/zacinam-podnikat/#startupgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://icuk.cz/zacinam-podnikat/#startupgo
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MAS ČESKÝ SEVER, z.s. 
 
Místní akční skupina je 
otevřené, dobrovolné, 
nevládní, neziskové 
poradenství občanů a 
právnických osob, hájící 
veřejné a soukromé 
socioekonomické zájmy. 
Spolek vznikl v roce 2004, 
sídlí ve Varnsdorfu.  Účelem 
spolku je zajištění 
udržitelného rozvoje regionu 
MAS prostřednictvím metody 
LEADER a komunitně 
vedeného místního rozvoje 
ve prospěch subjektů, 
působících v území MAS. 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytujeme dotační 
poradenství, organizační 
pomoc ve všech fázích 
projektů a zajistíme hladký 
průběh projektu od jeho 
záměru až po jeho ukončení. 

 

O DOTACÍCH VÍME VŠE 
 

MAS Český sever, z. s. nabízí služby, které obsahují vše, co je potřebné pro získání 
dotace na realizaci Vašeho projektového záměru. 
 

Naší předností je velmi dobrá znalost regionu 
Máme zkušenosti se zpracováním strategických dokumentů komunitním způsobem 
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 POTŘEBA 
 

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 

NABÍDKA SLUŽEB MAS ČESKÝ SEVER 
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 Monitorování situace v případě, kdy vhodný dotační titul není k dispozici 

 Dotační poradenství pro podnikatele v rámci COVID 2020 
 

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 

  
 

KONTAKTUJTE NÁS! 
 

MAS Český sever, z. s. 
Národní 486, 407 47 Varnsdorf 
 
Email: info@masceskysever.cz 
Telefon: +420 724 778 296 
Web: www.masceskysever.cz 


