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Města a obce – aktuálně vyhlášené
Podpora rozvoje regionů – obce do 3 000 obyvatel
Na co lze získat dotaci
• Podpora obnovy místních komunikací: vozovky, krajnice, odpočívky, parkovací zálivy. Místní
komunikace na mostních objektech. Včetně obnovy kanalizace, úprav k odvádění vody, obnovy
propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních
a parapetních zdí, tarasů, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů apod., jsou-li nedílnou součástí
obnovy komunikace.
• Podpora obnovy sportovní infrastruktury: školní hřiště (multifunkční, sportoviště), školní tělocvičny.
Apod. s primárním využitím pro školní tělocvik.
• Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury: mosty a lávky přes místní vodoteče,
parkovací a odstavné plochy.
• Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.
• Rekonstrukce a přestavba veřejných budov: kulturní domy, radnice, multifunkční domy, školní
budovy.
• Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku: veřejná sportoviště, dětská
hřiště.
• Podpora dostupnosti služeb: příprava prostor pro provozování služeb základní lékařské péče
a obchodní obslužnosti.
• Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí: prezentace, výměna zkušeností,
odborné vzdělávání starostů.
Kdo může žádat
Obce do 3 000 obyvatel (ke dni 1. 1. 2020).
Výše a podíl dotace
Až 80 %, až 10 mil. Kč v závislosti na aktivitě.
Termín výzvy
12. 10. 2020 – 21. 12. 2020.
Poskytovatel, program
Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora rozvoje regionů 2021.
Odkaz
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu2021/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Podpora rozvoje regionů – obce s 3 001 – 10 000 obyvateli
Na co lze získat dotaci
• Podpora obnovy místních komunikací: vozovky, krajnice, odpočívky, parkovací zálivy. Místní
komunikace na mostních objektech. Včetně obnovy kanalizace, úprav k odvádění vody, obnovy
propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních

a parapetních zdí, tarasů, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů apod., jsou-li nedílnou součástí
obnovy komunikace.
• Podpora obnovy sportovní infrastruktury: školní hřiště (multifunkční, sportoviště), školní tělocvičny.
Apod. s primárním využitím pro školní tělocvik.
Kdo může žádat
Obce s 3 001 – 10 000 obyvatel (ke dni 1. 1. 2020).
Výše a podíl dotace
Až 70 %; 500 tis. – 10 mil. Kč pro místní komunikace, 500 tis. – 5 mil. Kč pro školní sportoviště.
Termín výzvy
12. 10. 2020 – 21. 12. 2020.
Poskytovatel, program
Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora rozvoje regionů 2021.
Odkaz
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu2021/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

Podpora rozvoje regionů – obce s více než 10 000 obyvateli
Na co lze získat dotaci
Obnova místních komunikací: vozovky, krajnice, odpočívky, parkovací zálivy. Místní komunikace na
mostních objektech. Včetně obnovy kanalizace, úprav k odvádění vody, obnovy propustků, ostatních
povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí,
tarasů, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů apod., jsou-li nedílnou součástí obnovy komunikace.
Kdo může žádat
Obec s více než 10 000 obyvatel (ke dni 1. 1. 2020), která není statutárním městem a zároveň není
zahrnuta v řešení ITI a IPRU.
Výše a podíl dotace
Až 60 %; 2 – 10 mil. Kč.
Termín výzvy
12. 10. 2020 – 21. 12. 2020.
Poskytovatel, program
Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora rozvoje regionů 2021.
Odkaz
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu2021/podpora-obci-s-vice-nez-10-000-obyvateli

Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Na co lze získat dotaci
Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: zateplení budovy, výměny /
repase oken a dveří, modernizace osvětlení, MaR, větrací systémy s rekuperací tepla, systémy

využívající 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. Výstavba nových
veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Lze využít financování projektu metodou EPC.
Kdo může žádat
Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, NNO aj.
Výše a podíl dotace
30-50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. 70 % v případě instalací
systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému
současně se systémem nuceného větrání s rekuperací. 30 % (max. 50 mil. Kč) při stavbě nové veřejné
budovy v pasivním energetickém standardu. Projekty využívající metodu EPC získají dotaci zvýšenou
o 5% bodů. Při stavbě nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu může dotace
dosáhnout 30 % (max. 50 mil. Kč).
Termín výzvy
Do 2. 3. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161

Zlepšení čistoty ovzduší
Na co lze získat dotaci
Náhrada nebo rekonstrukce zdrojů znečišťování, pořízení dodatečných technologií a změny
technologických postupů vedoucí ke snížení emisí, omezování prašnosti z plošných zdrojů (např.
vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
Kdo může žádat
Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní
neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj. Výzva je určena pro vlastníky a provozovatele
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v uhelných regionech, tj. v Moravskoslezském kraji,
Ústeckém kraji a Karlovarském kraji.
Výše a podíl dotace
Ve většině případů dotace v režimu veřejné podpory de minimis. U projektů nespadajících pod
veřejnou podporu dotace až 85 %.
Termín výzvy
Do 1. 2. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=166

Komunitní výsadba listnatých stromů na veřejných prostranstvích
Na co lze získat dotaci
Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Žadatel může
podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost. Žadatel musí mít prokazatelný
vztah k místu realizace projektu. Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí
manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz.
Kdo může žádat
Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran
a hnutí.
Výše a podíl dotace
20 000 – 250 000 Kč, až 100 % ze způsobilých výdajů
Termín výzvy
Do 30. 4. 2021 nebo vyčerpání alokace.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76

Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody
Na co lze získat dotaci
Výstavba nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových),
výstavba a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového
přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na
stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné
vody pro zásobování obyvatelstva.
Kdo může žádat
Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní
společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Výše a podíl dotace
100 000 – 3 mil. Kč. Míra podpory 60 – 80 % dle zaměření projektu.
Termín výzvy
Do 18. 12. 2020.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55

Odstranění nelegálních skládek odpadů
Na co lze získat dotaci
Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů. Řešení ekologických zátěží,
u kterých hrozí akutní ohrožení životního prostředí a lidského zdraví a u kterých není možno odvrátit
havarijní stav jiným způsobem. Náklady na nezbytná nápravná opatření budou následně vymáhány
po majiteli nebo původci tak, aby byl naplněn princip „znečišťovatel platí“.
Kdo může žádat
Kraje, obce s rozšířenou působností, obce.
Výše a podíl dotace
100 tis. – 40 mil. Kč, max. 100 % z celkových způsobilých výdajů (z toho 80 % dotace, zbytek
bezúročná půjčka).
Termín výzvy
Do 31. 12. 2020.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=31

Povodňová ochrana obcí a jejich hospodaření se srážkovými vodami
Na co lze získat dotaci
Hospodaření se srážkovými vodami a jejich další využití namísto odvedení do kanálu: povrchová
vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení, dešťové zahrady (kombinace modré a zelené
infrastruktury), podzemní vsakovací zařízení, akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových
vod a jejich využití, výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné
povrchy, budování propustných zpevněných povrchů, výstavba střech s akumulační schopností atd.
Povodňová ochrana: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků, výstavba
suchých nádrží (poldrů), vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
Kdo může žádat
Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní
neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj.
Výše a podíl dotace
Až 95 % dle obsahu projektu.
Termín výzvy
Do 11. 1. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151

Nadace ČEZ – dotace na oranžové hřiště
Na co lze získat dotaci
Výstavba s kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť.
Kdo může žádat
Právnické osoby se sídlem v ČR.
Výše a podíl dotace
Příspěvek max. 2 mil. Kč.
Termín výzvy
Do 31. 12. 2020.
Poskytovatel, program
Nadace ČEZ
Odkaz
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html

Energetické úspory v bytových domech
Na co lze získat dotaci
Zateplování, výměna oken a dveří nebo výměna zdroje tepla pro bytové domy.
Kdo může žádat
Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva.
Výše a podíl dotace
Až 40 % dle aktivit projektu.
Termín výzvy
Do 29. 11. 2020.
Poskytovatel, program
Integrovaný regionální operační program.
Odkaz
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-78-energeticke-uspory-v-bytovych-domech-ii

Sociální bydlení
Na co lze získat dotaci
Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení
a pořízení nezbytného základního vybavení.
Kdo může žádat
Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
Výše a podíl dotace
Pro obce max. 15 mil. Kč, dotace až 90 %.

Termín výzvy
Do 31. 10. 2022.
Poskytovatel, program
Integrovaný regionální operační program
Odkaz
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-83-socialni-bydleni-in-projekty-iti

Projektová příprava vodohospodářských projektů
Na co lze získat dotaci
Financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské
projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027. Projektová příprava kanalizací,
čistíren odpadních vod, přivaděčů, úpraven a rozvodných sítí pitné vody.
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 a podíl dotace
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.
Termín výzvy
1. 9. 2020 – 29. 1. 2021
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení s instalací inovativních prvků
Na co lze získat dotaci
Příprava a realizace modernizace systému soustavy veřejného osvětlení v kombinaci s inovativními
technologickými prvky pro širší městskou infrastrukturu. Opatření by měla cílit především na
snižování energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení, zvyšování účinnosti svítidel, vhodnou
volbu světelných zdrojů, s přidanou hodnotou využívání inovativních technologických prvků.
Kdo může žádat
Obce a městské části, jejich příspěvkové organizace nebo jimi 100% vlastněné obchodní společnosti.
Výše a podíl dotace
Max. 5 mil. Kč, max. 50 %.
Termín výzvy
16. 10. 2020 – 30. 11. 2020.

Poskytovatel, program
Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT.
Odkaz
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/110765

Zpracování místní energetické koncepce
Na co lze získat dotaci
Zpracování místní energetické koncepce města nebo obce.
Kdo může žádat
Obec, město, dobrovolný svazek obcí.
Výše a podíl dotace
Max. 4 mil. Kč, max. 50 %.
Termín výzvy
1. 9. 2020 – 30. 6. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT.
Odkaz
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/120030

Domovní čistírny odpadních vod
Na co lze získat dotaci
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.
Výše a podíl dotace
100 – 240 tis. Kč na jednu čistírnu dle kapacity, dotace až 80 %.
Termín výzvy
2. 3. 2020 – 30. 6. 2021
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77

Stabilizování a sanace svahových nestabilit
Na co lze získat dotaci
Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou
evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.
Kdo může žádat
Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní
neziskové organizace aj.
Výše a podíl dotace
Dotace až 85 %.
Termín výzvy
15. 10. 2020 – 17. 12. 2020.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152

Preventivní protipovodňová opatření
Na co lze získat dotaci
Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Budování a modernizace
systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, budování
a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní
úrovni (včetně např. modernizace / digitalizace obecního rozhlasu), tvorba digitálních povodňových
plánů.
Kdo může žádat
Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní
neziskové organizace aj.
Výše a podíl dotace
Dotace až 85 %.
Termín výzvy
15. 10. 2020 – 17. 12. 2020.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=155

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
Na co lze získat dotaci
Výstavba, obnova, rekonstrukce, oprava apod. rybníků a malých vodních nádrží. Cílem je zlepšit
technický stav těchto objektů pro retenci a akumulaci vody v krajině, vytvoření zásob užitkové vody
apod.
Kdo může žádat
Obce a svazky obcí (v podprogramu 129 393), Lesy ČR a povodí (v podprogramu 129 392).
Výše a podíl dotace
Dotace až 2 mil Kč (rekonstrukce, odbahnění) / až 10 mil. Kč (výstavba, obnova); dotace až 70 %.
Termín výzvy
19. 10. 2020 – 29. 1. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo zemědělství, národní program Dotace ve vodním hospodářství (podprogram 129 393).
Odkaz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobnevodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-podpora-opatreni/

Podpora obcí v národních parcích

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Rozvoj infrastruktury, podpora osvěty a šetrného turismu či modernizace pouličního osvětlení.
Prostředky lze využít také ke zpracování rozvojových studií nebo ke spolufinancování nákladných
projektů z Operačního programu Životní prostředí.
A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí. B – Snížení světelného znečištění. C –
Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií. Podpora informačních center orientovaných na
národní parky. E – Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí. F –
Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP.
Kdo může žádat
Oblast A-D – všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních
samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí. Oblast E – správy národních parků
a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta. Oblast F – všechny výše uvedené subjekty za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci
v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP.
Výše a podíl dotace
Dotace dle oblasti: A až 3 mil. Kč, B až 2 mil. Kč, C-E až 1 mil. Kč. Míra podpory až 85 %.
Termín výzvy
11. 11. 2020 – 12. 4. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=85

Odstraňování bariér

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Investiční a neinvestiční záměry při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů
a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí
a měst.
Odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov,
bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace
zdvižných a transportních technologií a systémů.
Kdo může žádat
Obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního
rozvojového programu mobility pro všechny
Výše a podíl dotace
Dotace až 50 %. Lze spolufinancovat z rozpočtu kraje.
Termín výzvy
23. 10. 2020 – 8. 1. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2021.
Odkaz
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovanibarier-v-budovach-pro-(1)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Demolice budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu bude
následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit
jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné
znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.
Kdo může žádat
Obec, která má ve svém katastru či správním obvodu sociálně vyloučenou lokalitu.
Výše a podíl dotace
Dotace až 10 mil. Kč. Míra podpory až 70 % (liší se dle velikosti obce).
Termín výzvy
30. 10. 2020 – 15. 1. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí, Podpora revitalizace území 2021.
Odkaz
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi2020-(1)/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních
komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny,
a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo
plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy. Například: chodníky, bezbariérová
nástupiště MHD, autobusové zálivy, přechody pro chodce, světelná signalizace, měřiče rychlosti aj.
Kdo může žádat
Obce a jejich organizační složky.
Výše a podíl dotace
Dotace až 20 mil. Kč. Míra podpory až 85 %.
Termín výzvy
Do 29. 1. 2021.
Poskytovatel, program
Státní fond dopravní infrastruktury.
Odkaz
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

Cyklostezky a cyklopruhy

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
Kdo může žádat
Obce, jejich organizační složky a příspěvkové organizace, svazky obcí, kraje, správa a údržba silnic.
Výše a podíl dotace
Dotace až 85 %.
Termín výzvy
Do 1. 2. 2021.
Poskytovatel, program
Státní fond dopravní infrastruktury.
Odkaz
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

Města a obce – připravované

Firmy – aktuálně vyhlášené
Odborné vzdělávání zaměstnanců
Na co lze získat dotaci
Profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání. Zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo
změnu stávající kvalifikace zaměstnanců. Například jazykové kurzy, řidičská oprávnění, profesní
průkazy atd.
Kdo může žádat
Firmy, OSVČ, neziskové organizace.
Výše a podíl dotace
500 tis. – 6 mil. Kč, dotace až 100 %.
Termín výzvy
Do 30. 11. 2020.
Poskytovatel, program
Úřad práce ČR, program POVEZ II.
Odkaz
https://www.uradprace.cz/povez-ii

COVID – Sport II

NOVÉ

Podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské
činnosti kvůli mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kdy s účinností od 10. března 2020
byly zakázány sportovní apod. akce s účastí přesahující 100 osob, přičemž omezení trvá v důsledku
následně vydávaných opatření a nařízení, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu, dosud
a podle veškerých prognóz bude do konce roku 2020 i nadále trvat. O dotaci se žádá za zrušené
sportovní akce, které se měly konat v období od 12. března 2020 do 31. července 2020.
-

-

Podpora A: podpora podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských
soutěží nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních
pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her
zařazených do olympijského programu.
Podpora B: podpora podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní
akce. Sportovní akcí se rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování
sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území ČR, oficiálně
oznámená v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou
sportovních klubů či pro širokou veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý ročník
dané akce. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení.

Výše a podíl dotace
Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 10 mil. Kč.
Termín výzvy
Od 10. 11. 2020
Poskytovatel
Národní sportovní agentura

Odkaz
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-vypsani-programu-covid-sport-2/

COVID – Cestovní ruch

NOVÉ

Podpora cestovních kanceláří: do výše 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů
Podpora cestovních agentur:
- 500 Kč za zrušený zájezd z důvodu pandemie, pokud byl zájezd zakoupen v období od 1. 12.
2019 do 1. 10. 2020
- za zrušený lázeňský pobyt, pokud nemohl být tento pobyt zrealizován z důvodu Covid
opatření
Podpora příjezdových cestovních agentur: dotace ve výši až 50 000 Kč za podmínky, že příjmy z této
činnosti v roce 2020 jsou o 50 % nižší oproti roku 2019, agentura působí na českém trhu déle než
3 roky, tržby v roce 2019 min. 1 mil. Kč
Podpora průvodců v cestovním ruchu: dotace 40 000 Kč, plus 10 000 Kč, pokud poskytují výchovně
vzdělávací služby, nebo vzdělávají kurzy, případně se rekvalifikují.
Termín výzvy
11. 11. 2020 – 11. 1. 2021
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odkaz
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu

Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB)
Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do
500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce
a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů,
jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur,
pořízení zásob, materiálu apod. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč.
Doba ručení max. 3 roky.
Výše a poskytnutí záruk
-

až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců

Termín výzvy
18. 5. 2020 – 30. 6. 2024.
Poskytovatel
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
Odkaz
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Dotační program COVID – Nájemné II
Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít
provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.
Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Participace pronajímatele ve
formě jakékoli slevy na nájemném není požadována. Pokud se žadatel do systému registroval již
v první výzvě, nová registrace není nutná.
Výše a podíl dotace
Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.
Termín výzvy
21. 9. 2020 – 21. 1. 2021.
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odkaz
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

COVID – Kultura II
Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále
podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve
spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10.
března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
limitovány, přesunuty nebo zrušeny.
-

Jednorázová podpora je určená pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění,
konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby
veřejnosti. U subjektů podnikajících v kultuře se jedná o podporu na pokrytí marně vynaložených
výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.

-

Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje
za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20.
listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od
1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

Výše a podíl dotace
50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za
kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, maximální výše dotace 10 mil. Kč. Jednorázová
podpora pro umělecké a odborně technické profese v kultuře je ve výši 60 000 Kč.
Termín výzvy
Od 15. 10. 2020.
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury
Odkaz
https://www.mpo.cz/kultura

COVID - Bus
Celková nebo dílčí podpora je určena podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě na
kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu. Žádost je
možné podávat elektronicky od 26. 10. 2020. Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 12.
března do 30. června. Výše podpory je nastavena tak, aby kromě kompenzace za uvedené období
pomohla překonat změny na trhu až do druhého čtvrtletí 2021. Žádost lze podat, i pokud byla vozidla
provozována pouze v části tohoto období.
Výše a podíl dotace
Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní
prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu).
Termín výzvy
Od 26. 10. 2020.
Poskytovatel
Ministerstvo dopravy
Odkaz
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-COVIDBUS,-z

Záruka COVID Plus (EGAP)
Program Covid Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování
provozu a případný rozvoj exportních firem. Podmínkou pro získání záruk je minimální počet
250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20
procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra. Žadatelem o záruku je
komerční banka, nikoli firma.
Výše a podíl dotace
Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 %
ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 procent, minimální podíl banky je 20 %.
Termín výzvy
Do 18. 12. 2020.
Poskytovatel
Exportní pojišťovna EGAP.
Odkaz
https://eol.egap.cz/Covid

Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP)
Cílem balíčku opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících
šíření virové infekce je:
-

zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří
v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele

-

výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová
rizika

-

zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů
ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit
případné cashflow problémy vývozce.

Odkaz
https://www.egap.cz/

Velký liberační balíček
Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční. Podnikatelé, jejichž
převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově
automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo
v období nouzového stavu.
Poskytovatel
Ministerstvo financí, Finanční zpráva
Odkaz
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676

Program Antivirus
Nárok na kompenzaci mají firmy v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru
a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění. Dále musí zaměstnavatel striktně
dodržovat ZP, odvádět odvody a vyplácet mzdy. Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí
mu být dána výpověď.
ANTIVIRUS A: překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení
provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného
zdraví. Uzavřené firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále
zůstává příspěvek od státu ve výši 80 % náhrad mezd.
ANTIVIRUS B: překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost
s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich
významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.
Termín výzvy
Antivirus A: do 31. 12. 2020.
Antivirus B: do 31. 12. 2020.
Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz
https://www.mpsv.cz/antivirus

Krizové ošetřovné pro zaměstnance
Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu
ošetřování/péče:
-

o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. jde
o děti narozené 15. 10. 2010 a později),

-

o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez
omezení věku,

-

o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů
a obdobných zařízení,

-

o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky a rodiče dětí, kterým byla uzavřena školka
z důvodu mimořádných opatření při epidemii.
Termín výzvy
Od 2. 11. 2020
Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Firmy – připravované
AGRICOVID
Program je určen pro producenty potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování,
jako jsou školní jídelny nebo restaurace. Ti, kterým se meziroční celkové příjmy propadnou o více než
čtvrtinu, budou mít nárok na finanční pomoc od Ministerstva zemědělství.
Výše a podíl dotace
Maximální podpora u jednoho podniku nesmí dle schválených pravidel přesáhnout 800 tisíc EUR.
Termín výzvy
Schváleno EK, příjem žádostí koncem r. 2020.
Poskytovatel
Ministerstvo zemědělství
Odkaz
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-zemedelstviproducentum-potravin.html

OSVČ – aktuálně vyhlášené
Kompenzační bonus pro OSVČ, DPČ a malé s.r.o.

NOVÉ

Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční
správa 500 korun denně. Aplikaci lze využít pro podání žádosti o kompenzační bonus za ty kalendářní
dny v rámci prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 a druhého bonusového období
od 5. 11. do 21. 11. 2020, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.
Žádat mohou aktivní OSVČ s živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým
přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky,
anebo o rodinná s.r.o. Dohodáři musí prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným
rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců. Bonus si budou
moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku
vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu
2020 s možností jeho automatického prodloužení. Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude
převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Vedle
přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří
jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli
jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za
rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský
subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.
Termín výzvy
Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona, formuláře jsou již
připravené k vyplnění
Poskytovatel
Ministerstvo financí
Odkaz
https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus

Ošetřovné pro OSVČ - výzva říjen 2020

NOVÉ

Zmírnění negativních dopadů na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) spojených s
nutností péče OSVČ o děti nebo osoby závislé (alespoň v I stupni – lehká závislost) na péči druhé
osoby, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.
Termín výzvy
9. 11. 2020 – 9. 12. 2020
Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

COVID – Cestovní ruch

NOVÉ

Podpora cestovních kanceláří: do výše 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů
Podpora cestovních agentur:
- 500 Kč za zrušený zájezd z důvodu pandemie, pokud byl zájezd zakoupen v období od 1. 12.
2019 do 1. 10. 2020
- za zrušený lázeňský pobyt, pokud nemohl být tento pobyt zrealizován z důvodu Covid
opatření
Podpora příjezdových cestovních agentur: dotace ve výši až 50 000 Kč za podmínky, že příjmy z této
činnosti v roce 2020 jsou o 50 % nižší oproti roku 2019, agentura působí na českém trhu déle než
3 roky, tržby v roce 2019 min. 1 mil. Kč
Podpora průvodců v cestovním ruchu: dotace 40 000 Kč, plus 10 000 Kč, pokud poskytují výchovně
vzdělávací služby, nebo vzdělávají kurzy, případně se rekvalifikují.
Termín výzvy
11. 11. 2020 – 11. 1. 2021
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odkaz
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu

Dotační program COVID – Nájemné II
Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít
provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.
Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Participace pronajímatele ve
formě jakékoli slevy na nájemném není požadována. Pokud se žadatel do systému registroval již
v první výzvě, nová registrace není nutná.
Výše a podíl dotace
Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.
Termín výzvy
21. 9. 2020 – 21. 1. 2021.
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odkaz
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

COVID – Kultura II
Příspěvek na činnost umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům
podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací
kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince
2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny.

-

Jednorázová podpora je určená pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění,
konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby
veřejnosti. U subjektů podnikajících v kultuře se jedná o podporu na pokrytí marně vynaložených
výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.

-

Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje
za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20.
listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od
1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

Výše a podíl dotace
50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za
kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, maximální výše dotace 10 mil. Kč. Jednorázová
podpora pro umělecké a odborně technické profese v kultuře je ve výši 60 000 Kč.
Termín výzvy
Od 15. 10. 2020.
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury
Odkaz
https://www.mpo.cz/kultura
COVID - Bus
Celkové nebo dílčí Podpora je určena podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě na
kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu. Žádost je
možné podávat elektronicky od 26. 10. 2020. Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 12.
března do 30. června. Výše podpory je nastavena tak, aby kromě kompenzace za uvedené období
pomohla překonat změny na trhu až do druhého čtvrtletí 2021. Žádost lze podat, i pokud byla vozidla
provozována pouze v části tohoto období.
Výše a podíl dotace
Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní
prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu)
Termín výzvy
Od 26. 10. 2020.
Poskytovatel
Ministerstvo dopravy
Odkaz
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-COVIDBUS,-z

Velký liberační balíček
Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční. Podnikatelé, jejichž
převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově
automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo
v období nouzového stavu.

Poskytovatel
Ministerstvo financí, Finanční zpráva
Odkaz
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676

OSVČ – připravované
AGRICOVID
Program je určen pro producenty potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování,
jako jsou školní jídelny nebo restaurace. Ti, kterým se meziroční celkové příjmy propadnou o více než
čtvrtinu, budou mít nárok na finanční pomoc od Ministerstva zemědělství.
Výše a podíl dotace
Maximální podpora u jednoho podniku nesmí dle schválených pravidel přesáhnout 800 tisíc EUR.
Termín výzvy
Schváleno EK, příjem žádostí koncem r. 2020.
Poskytovatel
Ministerstvo zemědělství
Odkaz
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-zemedelstviproducentum-potravin.html

