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Aktuálně vyhlášené výzvy 

 

Národní program Životní prostředí: Obnova infrastruktury po požáru 

Na co lze získat dotaci 

Mimořádná výzva je určena pro zlepšení životního prostředí na území zasaženém požárem ve dnech 
24. 7. – 12. 8. 2022. Částkou 100 mil. korun bude podpořena obnova poškozených nebo zničených 
prvků a související infrastruktura. Žadatelé získají až 15 mil. korun. Dotace bude žadatelům vyplácena 
zálohově. 

Podporované aktivity: 

- Obnova veřejně přístupných míst v obcích poškozených v důsledku požáru, včetně zakládání 
zeleně. 

- Obnova komunikací, stávajících cest, stezek a pěšin propojujících stávající prvky návštěvnické 
infrastruktury poškozených v důsledku požáru, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce 
stávajícího mobiliáře. 

- Sanace skalních masivů destabilizovaných v důsledku požáru. 
- Obnova odpadové infrastruktury – zejména obnova sběrných dvorů, kompostáren, kontejnerů 

na svoz a sběr odpadů apod. 
- Obnova hasičské techniky. 
- Obnova zdrojů pitné vody poškozených v důsledku požáru. 
- Odstranění požárem poškozených lesních porostů v nezbytném pásu u katastrů obcí. 
- Zpracování odpadů vzniklých v důsledku likvidace požáru, a to včetně jejich dopravy. 
- Preventivní opatření spočívající ve zkapacitnění vodních nádrží vč. budování nových vodních 

nádrží, posílení vodovodních řadů apod. 
- Odstranění suchých lesních porostů v nezbytném pásu u katastrů obcí. 

Kdo může žádat 

Obce, jejichž katastrální území zasahuje do území NP České Švýcarsko, Správa NP České Švýcarsko, 
Ústecký kraj (obnova krajské komunikace). 

Podmínkou přijatelnosti projektu je skutečnost, že opatření má přímou souvislost s požárem a jeho 
důsledky ve dnech 24. 7. – 12. 8. 2022 nebo se jedná o preventivní opatření v rámci zajištění požární 
bezpečnosti. 

Výše a podíl dotace 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 10 tis. Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 15 mil. Kč. 

Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů. 

Podpora je poskytována formou 100% zálohové platby. 

Na program bylo celkem vyčleněno 100 mil. Kč. 

Termín výzvy 

1. 9. 2022 - 31. 10. 2022. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=112 
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Připravované výzvy 

 

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách     PŘEDBĚŽNÉ INFO 

Na co lze získat dotaci 

Cílem programu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných 
v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom 
spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. 

Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, 
popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Možno 
použít na: 

- dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, mosty, lávky, propustky),  
- veřejné osvětlení,  
- infrastruktura cestovního ruchu,  
- veřejné budovy (kulturní domy, školy, školky, budovy se sídlem obecních úřadů),  
- sportovní infrastruktura (venkovní sportoviště, tělocvičny, včetně zázemí – šatny) atd. 

Kdo může žádat 

Obec, kraj. 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace dle velikosti obce: 

- obec do 3 tis. obyvatel: až do výše 70 % 

- obec od 3 001 do 10 tis. obyvatel: až do výše 60 % 

- obec nad 10 tis. obyvatel: až do výše 50 % 

- kraj až do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.  

Termín výzvy 

Předběžně podzim dle prostředků státního rozpočtu. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní dotace. 

Odkaz 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu 

 

Integrovaný záchranný systém                                  PŘEDBĚŽNÉ INFO 

Na co lze získat dotaci 

Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, stanice 
základních složek IZS, vzdělávací a výcviková střediska složek IZS a informační technologie IZS. 

Podporované aktivity: 

- Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky.  
- Stanice základních složek IZS - stavby, rekonstrukce, modernizace vč. pořízení technického 

a technologického vybavení objektů složek IZS.  
- Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS - modernizace a výstavba vzdělávacích 

a výcvikových středisek pro základní složky IZS včetně pořízení technického a technologického 
vybavení s cílem vytvořit podmínky pro kontinuální rozvoj lidských zdrojů.  
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- Informační technologie IZS. 

Kdo může žádat 

Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS 
ČR,  Ministerstvo vnitra-Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, organizační složky státu a 
jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.. 

Výše a podíl dotace 

Dotace pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace: 85 % EU, 15 % státní ropočet. 

Termín výzvy 

Předběžně 13. 9. 2022. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program. 

Odkaz 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-irop-2021-2027 

 

Obnova lesních porostů po kalamitách                                 PŘEDBĚŽNÉ INFO 

Na co lze získat dotaci 

Podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu 
škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy, tedy klimatickými a dalšími faktory 
(bořivý vítr, mokrý sníh, požár, sucho apod.) a vybranými biotickými činiteli (houbové patogeny, hmyzí 
škůdci, hrabošovití hlodavci). 

Podpora je poskytována na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let 
určených k rekonstrukci, přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění 
vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu 
sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů. 

Kdo může žádat 

Vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesních pozemků, tzn. včetně měst a obcí - vlastníků lesů. 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace až 100 % způsobilých výdajů. Výdaje projektu v rozmezí 75 tis. – 40 mil. Kč.  

Termín výzvy 

4. 10. 2022 - 25. 10. 2022. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo zemědělství, Program rozvoje venkova. 

Odkaz 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-841?setCookie=true# 
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Sbírky na pomoc obcím a obyvatelům 

 

Sbírka Donio 

Finance z této sbírky budou využity především na pomoc obyvatelům obcí zasažených požárem v NP 
České Švýcarsko. Případně na pomoc oblasti NP České Švýcarsko a přilehlým obcím a pro dobrovolné 
hasiče. 

https://www.donio.cz/ceskesvycarsko?fbclid=IwAR0_3cGwm3An8UWwI7PwtSZj4kswdaiJv1h8EIDq0k

z3thvF2fW74BV1uHQ 

 

Sbírka Nadace Partnerství 
Nadace Partnerství vybrané finance zašle přímo Národnímu parku České Švýcarsko. Se správou parku 
spolupracuje více než dekádu v oblastech ochrany přírody a udržitelné turistiky. 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Ceske-Svycarsko 

 

Diecézní charita Litoměřice 

Sbírka na pomoc lidem, kterým ničivý živel zasáhl do života. Nabízí materiální, humanitární i krizovou 
pomoc. 

https://www.dltm.cz/charita-pomaha-hrensku 
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Další podpora 

 

Mimořádná okamžitá pomoc pro postižené obyvatele (Úřad práce) 
Dávka mimořádné okamžité pomoci (MOP) je dávka jednorázová a pokrývá hned několik životních 
situací. Mimo jiné ji ÚP ČR může poskytnout klientovi, kterého postihla vážná mimořádná událost 
a jeho sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Výše poskytnuté 
podpory může dosáhnout až 15násobku životního minima, tedy 69 300 Kč. Lidé, které postihl ničivý 
požár, mohou také požádat v rámci MOP o příspěvek na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. 
Jedná se např. o zaplacení správního poplatku při ztrátě osobních dokladů, za vydání duplikátu rodného 
listu atd. 

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/up-cr-je-pripraven-pomoci-obyvatelum-i-obcim-z-hrenska 

 

Nefinanční podpora oživení cestovního ruchu (CzechTourism) 

Informační kampaň na podporu turismu a návratu návštěvníků do Českého Švýcarska. Prostřednictvím 
webu (www.kudyznudy.cz) a sociálních sítí (Facebook, LinkedIn) agentury CzechTourism jsou 

prezentována a propagována místa v Českém Švýcarsku, která nebyla zasažena požárem a mají 
turistický potenciál. 

https://www.kudyznudy.cz/aktuality/15-tipu-na-neznama-mista-ceskeho-svycarska-1 

 

Nefinanční podpora oživení cestovního ruchu (České Švýcarsko o.p.s.) 
Destinační a rozvojová agentura České Švýcarsko o.p.s. spustí na podzim kampaň na restart cestovního 
ruchu po požáru a podporu mimosezóny prostřednictvím svých a externích kanálů: 
www.ceskesvycarsko.cz, FB České Švýcarsko - excelentní destinace, IG Bohemian Switzerland a pomocí 
dalších offline a online kanálů. 

https:// www.ceskesvycarsko.cz 

 

Ubytovací vouchery na podporu cestovního ruchu    PŘEDBĚŽNÉ INFO 

Ústecký kraj společně s o.p.s. České Švýcarsko připravuje ubytovací vouchery na podporu mimosezóny 
a také koncept dopravy zdarma pro ubytované v destinaci České Švýcarsko pro restart cestovního 
ruchu po ničivém požáru. 

https:// www.kr-ustecky.cz 

 

 

 

 


