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1) VYHLÁŠENÉ VÝZVY – MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.
7. VÝZVA MAS – IROP – ZLEPŠOVÁNÍ SCHOPNOSTI REAKCE NA MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI

Oblast:
Žadatel:

Předmět a účel podpory:

IZS
Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných
hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) JPO
II a III ze SO ORP Tišnov (Nedvědice), Bystřice nad Pernštejnem
(Bystřice n. P, Dalečín, Dolní Rožínka, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S.,
Vír) a Žďár nad Sázavou.
AKTIVITA TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM:
Podporovány jsou aktivity zaměřené na posílení vybavení základních
složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými
prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v
exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám
klimatu a novým rizikům. Pořízení specializované techniky a věcných
prostředků pro: ─ odstraňování důsledků nadprůměrných
sněhových srážek a masivních námraz (ORP Bystřice n. P., ORP Žďár
n. S.), ─ pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi
(ORP Bystřice n. P., ORP Žďár n. S.), ─ pro výkon činností spojených s
extrémním suchem (ORP Bystřice n. P., ORP Tišnov).
AKTIVITA STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU:
Podporovány jsou aktivity zaměřené na stavby, stavební úpravy,
úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základních složek
IZS za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné
události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné
události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k
mimořádné události.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

100 000
3 894 730
95
http://zubrizeme.cz/irop-7-vyzva-mas-zubri-zeme-hasici-i/
15.8. 2018 12:00

8. VÝZVA MAS – IROP – PODPORA INFRASTRUKTURY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Oblast:
Žadatel:

Předmět a účel podpory:

Sociální
Aktivita ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
• Kraje, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo
zakládané kraji, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, Nestátní
neziskové organizace, Církve a Církevní organizace.
Aktivita SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
• Obce, Nestátní neziskové organizace, Církve a Církevní organizace.
AKTIVITA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: ─ nákup pozemku, staveb,
zařízení a vybavení, automobilu ─ výstavba a stavební úpravy, které
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu
a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb
sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na
vybudování zázemí pro: ─ centra denních služeb, ─ denní stacionáře,
─ týdenní stacionáře, ─ domovy pro osoby se zdravotním
postižením, ─ chráněné bydlení, ─ azylové domy, ─ domy na půl
cesty, ─ zařízení pro krizovou pomoc, ─ nízkoprahová denní centra,
─ nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ─ noclehárny, ─
terapeutické komunity, ─ sociální poradny, ─ sociálně terapeutické
dílny, ─ centra sociálně rehabilitačních služeb, ─ pracoviště rané
péče, ─ intervenční centra, ─ zařízení následné péče, ─ podpora
samostatného bydlení, ─ pečovatelská služba, ─ osobní asistence, ─
odlehčovací služby, ─ sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, ─ sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi, ─ kontaktní centra, ─ terénní programy, ─ tísňová péče, ─
průvodcovské a předčitatelské služby. Podporované sociální služby
nemohou být určeny výlučně pro seniory.
AKTIVITA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ: ─ pořízení bytů formou výstavby
nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytů, bytových domů či
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení
včetně pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení
musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve
specifických pravidlech výzvy.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

100 000
2 105 263
95
http://zubrizeme.cz/irop-8-vyzva-mas-zubri-zeme-socialniinfrastruktura-ii/
31.7. 2018 12:00

9. VÝZVA MAS – IROP – INVESTICE DO ZÁZEMÍ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ
Oblast:
Žadatel:

Sociální

Předmět a účel podpory:

1. Vznik nového sociálního podniku
- založením nového podnikatelského subjektu,
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není
sociálním podnikem.

Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové
organizace; církve; církevní organizace.

2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání
žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a
zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku,
- zavedení nových technologií výroby,
- zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

100 000
2 421 052

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:

95
http://zubrizeme.cz/irop-9-vyzva-mas-zubri-zeme-socialni-podnikyi/
15.8. 2018 12:00

Datum uzávěrky:

3. VÝZVA MAS - PRV
Oblast:
Žadatel:

Předmět a účel podpory:

FICHE 13

Posilování ekologické stability lesů
Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního
toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci
PUPFL.
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho
části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části
nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
Dotaci lze poskytnout na tyto investiční výdaje: výstavba a oprava
retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin; preventivní

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich
povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace
koryta, zabezpečení břehů; protierozní opatření na drobných
vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení a stabilizace strží,
zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh a projekční a průzkumné
práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně
však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
50 000
5 000 000
100
http://zubrizeme.cz/prv-3-vyzva/
9.8.2018

2) VYHLÁŠENÉ VÝZVY – KRAJ VYSOČINA

PRAVIDLA RADY KRAJE VYSOČINA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI
NEPROFESIONÁLNÍHO UMĚNÍ

Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory:
Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

Kultura, Památková péče
Obec

10 000, 30 0000, 60 000
50-60
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
31.12.2018

DOTACE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2018
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory:
Min. dotace:
Max. dotace:

Cílem je zvýšení stability lesa, podpora biodiverzity a snížení
ohrožení lesa kůrovci.

5 000

Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

není vyžadován minimální podíl příjemce dotace (více v zásadách)

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
30.9.2018

3) STÁTNÍ DOTACE - MINISTERSTVA

IROP VÝZVA Č. 4 AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ
Infrastruktura, informační systémy
Oblast:
Obec, kraj
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

vytvoření podpůrných služeb elektronického podání,
vytvoření samoobslužných míst proúplné elektronické
podání,
elektronizace
formulářů
veřejné
správy,
implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení
eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím
kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na
národní a regionální úrovni.
Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání
údajů jako součást referenčního rozhraní informačních
systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v
návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím
funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro
odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o
subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.
3 000 000
120 000 000
85 (EU), 5 (státní rozpočet)
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1653
30. 6. 2019

IROP VÝZVA Č. 45 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO
ROZVOJE „INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“
Oblast:
Žadatel:

Infrastruktura
Obec

Předmět a účel podpory: Aktivita Územní plány

a) Zpracování územních plánů
b) Zpracování změn územních plánů
Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou
působností, které měly územní plán financovaný z oblasti
intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla pětiletá doba
udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení realizace
projektu. Tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn
územních plánů. Pokud ORP financovala územní plán z
oblasti intervence 5.3 IOP, může financovat změnu tohoto
plánu ze specifického cíle 3.3 IROP.
Aktivita Regulační plány
Zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které
nenahrazují územní rozhodnutí.
Aktivita Územní studie
Zpracování územních studií:
a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na
veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství,
b) zaměřených na řešení krajiny.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

Není stanovena
Není stanovena
95
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2669
31. 10. 2022

IROP VÝZVA Č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Infrastruktura, Doprava
Oblast:
Kraj, Obec, Ostatní
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Výstavba a modernizace

přestupních terminálů a
samostatných parkovacích systémů
Zavedení
nebo
modernizace
dopravní
telematiky
(inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou
dopravu
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro
pěší
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro
cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním
dopravním prostoru pozemních komunikací

Min. dotace:
Max. dotace:

Není stanovena
99 000 000

Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

95
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2732
31. 10. 2022

IROP VÝZVA Č. 55 KULTURNÍ DĚDICTVÍ „ INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“
Kultura
Oblast:
Ostatní, Nezisková organizace, Obec, Kraj
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Aktivita Muzea

- Zvýšení ochrany sbírkových fondů
- Konzervování-restaurování sbírkových předmětů
- Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
- Odstraňování přístupových bariér
- Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů
- Zabezpečení a osvětlení objektů
- Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a
depozitářů
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů
sociálního, technického a technologického zázemí

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2799
31.10. 2022

IROP VÝZVA Č.58 „ INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ –
INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI“
Vzdělávání, Infrastruktura
Oblast:
Ostatní, Neziskové organizace, Obec, Kraj
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení

za účelem
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově
dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin
a mateřských škol v území, kde je prokazatelný
nedostatek těchto kapacit.
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
- mateřských škol zapsaných do školského rejstříku, všech
zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených
pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
- dětských skupin,
- služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu
(vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku
(do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní

výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnost,
- spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní
vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra,
předškolní kluby).

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

Není stanoveno
Není stanoveno
85
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2865
31.10.2022

IROP VÝZVA Č. 62 „SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“
Infrastruktura, Sociální, Bydlení
Oblast:
Ostatní, Nezisková organizace, Obec, Kraj
Žadatel:
Předmět a účel podpory: a) Deinstitucionalizace sociálních služeb

- budování
zázemí pro sociální služby definované zákonem o
sociálních službách (více viz text výzev a Specifická
pravidla). Podporované služby nemohou být určeny
výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a
vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb,
obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny
stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro
seniory.
c) Rozvoj komunitních center - výstavba, rekonstrukce a
úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit
komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v
projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro
zajištění provozu zařízení.
d) Sociální bydlení - pořízení bytů, bytových domů,
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního
vybavení.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

Není stanovena

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2930
31.10.2022

IROP VÝZVA Č. 66 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY
ITI
Infrastruktura, Vzdělávání
Oblast:
Kraj, Obec, Nezisková organizace, Ostatní
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Podporované aktivity:

- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné
obory).
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury
ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
- Zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně
vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek
těchto kapacit.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3062
31.10.2022

IROP VÝZVA Č. 67 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY
IPRU
Infrastruktura, Vzdělávání
Oblast:
Kraj, Obec, Nezisková organizace, Ostatní
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Podporované aktivity:

- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné
obory).
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury
ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
- Zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně
vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek
těchto kapacit.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3063

Datum uzávěrky:

31.10.2022

IROP VÝZVA Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO
VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Infrastruktura, Vzdělávání
Oblast:
Ostatní, Nezisková organizace, Obec, Kraj
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání.

- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově
dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin
a mateřských škol v území, kde je prokazatelný
nedostatek těchto kapacit.
Aktivita Infrastruktura základních škol, Infrastruktura
středních škol a vyšších odborných škol.
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné
obory).
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury
ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
- Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně
vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek
těchto kapacit.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

Není stanovena
99 000 000
95
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3265
31.10.2022

IROP VÝZVA Č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – INTEGROVANÉ PROJEKTY
CLLD
Infrastruktura
Oblast:
Ostatní, Obec, Kraj
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém.

- Posílení vybavení základních složek integrovaného
záchranného systému technikou a věcnými prostředky k
zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se
změnám klimatu a novým rizikům.
Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému.
- Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na

přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

Není stanovena
99 000 000
95
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3266
31.10.2022

IROP VÝZVA Č. 71 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE – INTEGROVANÉ
PROJEKTY CLLD
Sociální, Infrastruktura
Oblast:
Ostatní, Nezisková organizace, Obec, Kraj
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Dotace na zřizování nových či rekonstrukce

stávajících
zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra
duševního
zdraví,
stacionáře
se
zaměřením
na
psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s
rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních
komunitních týmů.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

Není stanovena
40 000 000
95
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3392
31.10.2022

IROP VÝZVA Č. 75 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE II
Sociální, Infrastruktura
Oblast:
Ostatní, Nezisková organizace, Obec, Kraj
Žadatel:
Předmět a účel podpory: a) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících

zařízení
pro poskytování komunitní péče:
- Centra duševního zdraví;
- stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby;
- psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.
b) Vybavení mobilních týmů:
- podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních
týmů.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

1 000 000
40 000 000
85
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3621
15.7. 2020

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 14/2016 ÚZEMNÍ STUDIE
KRAJINY

Životní prostředí
Oblast:
Obec
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Cílem Výzvy je

podpora zpracování Územních studií
krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní
dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k
řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního
plánování.
Podporované aktivity:
Podpora pořizování územních studií krajiny. Předmětem
podpory je poskytnutí prostředků na kofinancování
projektů podpořených ze SC 3.3. Integrovaného
regionálního operačního programu.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

10
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3021
31.12.2019

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 3/2017: NELEGÁLNÍ

SKLADY

ODPADŮ

Životní prostředí
Oblast:
Obec
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Cílem výzvy

je minimalizace nepříznivých účinků
uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a
životní prostředí. Minimalizace environmentálních rizik staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré ekologické
zátěže,
management
chemických
látek,
prevence
průmyslových havárií.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

100 000
40 000 000
80
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3417
31.12.2020

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 15/2017 – PODPORA OBCÍ
V NÁRODNÍCH PARCÍCH

Životní prostředí, Infrastruktura, Cestovní ruch
Oblast:
Ostatní, Nezisková organizace, Obec
Žadatel:
Předmět a účel podpory: 5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a

vybavenosti

obcí.
5. 5. B Snížení světelného znečištění.
5. 5. C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a
studií.
5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na
národní parky.
5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech
životního prostředí.
5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP
2014 - 2020.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

85
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3709
21.12.2018

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 17/2017 DOMOVNÍ ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD

Životní prostředí
Oblast:
Obec, Nezisková organizace
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Cílem Výzvy je prevence

či omezení znečištění
povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů
prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50
EO, a to v oblastech, kde není z technického či
ekonomického hlediska výhledová možnost připojení
nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

240 000
80
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2811
30.6. 2019

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 20/2017 – LIKVIDACE
NEPOTŘEBNÝCH VRTŮ

Životní prostředí
Oblast:
Ostatní, Obec
Žadatel:
Předmět a účel podpory:

Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují
všechny následující podmínky:
- jejich původním účelem byl průzkum, jímání či
monitorování podzemní vody,
- nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné,
- nejsou již ani jinak využitelné,
- představují riziko ohrožení životního prostředí.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

90
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3887
20.12. 2019

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 21/2017 PODPORA
ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ DOPRAVY

Životní prostředí
Oblast:
Ostatní, Obec
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví

obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z
dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to
prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním
pohonem.
Předmětem podpory předkládané Výzvy je nákup nových
vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu
na tyto alternativní pohony:
- CNG;
- Plug-in hybrid;
- Hybrid;
- Elektromobil.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3886
27.9. 2018

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 3/2017: NELEGÁLNÍ SKLADY
ODPADŮ

Životní prostředí
Oblast:
Obec
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Cílem výzvy

je minimalizace nepříznivých účinků
uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a
životní prostředí. Minimalizace environmentálních rizik staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré ekologické
zátěže,
management
chemických
látek,
prevence
průmyslových havárií.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

100 000
40 000 000
100
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3417
31.12.2020

OP TECHNICKÁ POMOC - VÝZVA Č. 3 PODPORA KAPACITY PRO IMPLEMENTACI ISIF
NA NIŽŠÍ NEŽ NÁRODNÍ ÚROVEŇ

Informační systémy
Oblast:
Obec, kraj, příspěvkové organizace
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Provozní náklady související s

přípravou, řízením,
prováděním a aktualizováním integrované strategie (ITI).
Jedná se např. o provozní náklady, personální náklady z
hlediska mezd a s nimi souvisejících zákonných odvodů,
včetně výměny zkušeností a dobré praxe, náklady na styk s
veřejností, finanční náklady, náklady související s
monitorováním a hodnocením strategie a náklady na
vytvoření kvalitních pracovních podmínek a zajištění
odpovídajícího technického a materiálního vybavení (IT
vybavení, atp.). Dále bude podporováno zpracování dílčích
strategických dokumentů a analýz pro ITI, metodická
podpora a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými
nositeli integrovaných nástrojů ITI (sdílená webová
platforma, pracovní skupiny, semináře). Zajištění chodu
regionální stálé konference (zejm. činnost sekretariátu včetně
personálního zajištění, zajištění zasedání regionálních stálých
konferencí, příprava odborných podkladů pro zasedání,
studie, analýzy).
Zajištění činnosti na ukončování ROP od 1. 1. 2016 (zejména
personální zajištění, provozní náklady, atd.).

Min. dotace:

Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

100
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1794
30. 9. 2023

OP VVV VÝZVA Č. 02_17_051 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÉ LOKALITY (SVL)
Vzdělávání, Sociální
Oblast:
Obec, Kraj
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Povinné aktivity:

1) Žadatel kategorie I
- Aktivita č. 1: Řízení projektu
V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést tuto
povinnou aktivitu, a to jako samostatnou klíčovou aktivitu.
Popis obsahu této aktivity je uveden v kapitole 5.2.4
Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část.
- Aktivita č. 2: Podpora obce při zavádění inkluzivního
vzdělávání
Žadatel je povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu
uvedenou v kapitole 5.2.4.1 Pravidel pro žadatele a
příjemce - specifická část.
- Dále je žadatel povinen realizovat min. 1 typovou
podaktivitu z povinně volitelné aktivity č. 4 nebo 5.
2) Žadatel kategorie II
- Aktivita č. 1: Řízení projektu
V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést tuto
povinnou aktivitu, a to jako samostatnou klíčovou aktivitu.
Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro
žadatele a příjemce - obecná část, viz kapitola 5.2.4.
- Aktivita č. 3: Podpora kraje při zavádění inkluzivního
vzdělávání
Žadatel je povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu
uvedenou v kapitole 5.2.4.1 Pravidel pro žadatele a
příjemce - specifická část.
- Dále je žadatel povinen realizovat min. 1 typovou
podaktivitu z povinně volitelné aktivity č. 4 nebo 5.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

3 000 000
50 000 000
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3694
29.12.2018

OP VVV VÝZVA Č. 02_17_047 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II
Vzdělávání
Oblast:
Nezisková organizace, Obec
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Rozvoj a aktualizace MAP

- Cílem aktivity je prohloubení
procesu společného plánování v území včetně procesu
strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství,
jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán.
Evaluace a monitoring MAP - Cílem aktivity je monitoring
realizace projektu, naplňování cílů místního akčního plánu
včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného
MAP.
Implementace MAP - Cílem je podpora spolupráce (škol,
školských
zařízení,
místních
knihoven,
muzeí,
mimoškolních
vzdělávacích
a
kulturních
center
zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit
naplánovaných v místním akčním plánu. Realizované
aktivity
jsou
komplementární
s
aktivitami
škol
podporovanými
z
výzev
Podpora
škol
formou
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I a
Šablony II.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

3 000 000

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3905
31.10.2018

OP ZAMĚSTNANOST IMPLEMENTACE DOPORUČENÍ GENDEROVÉHO AUDITU U
ZAMĚSTNAVATELŮ MIMO PRAHU
Oblast:
Žadatel:

Vzdělávání, Lidské zdroje, Sociální
Ostatní, Firma (0 – 250 a více zaměstnanců), Nezisková
organizace, Obec, Kraj

Předmět a účel podpory:

Hlavní podporované aktivity:
- Průběžné informování zaměstnanců o opatřeních
zaváděných v rámci projektu.
- Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce.
- Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v
rámci organizace.
- Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace
ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování
pracovního a soukromého života (úprava pravidel pro
vnitřní i vnější komunikaci, přístup zaměstnanců k
benefitům, nábor, propouštění a povyšování zaměstnanců,
apod.).
- Aktivity směřující k vyrovnanému zastoupení žen a mužů

ve vedoucích funkcích.
- Vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování
rovnosti žen a mužů v organizaci.
- Zavádění opatření usnadňujících zaměstnancům sladění
práce s rodinným a soukromým životem.
- Zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z
mateřské / rodičovské dovolené.
- Zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců
(dětského koutku).
Doplňkové aktivity (jejichž náklady nesmí přesahovat 30 %
přímých nákladů projektu):
- Profesní vzdělávání osob vracejících se po mateřské /
rodičovské dovolené.
- Vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí žen
a mužů, prevenci diskriminace a možností slaďování
pracovního a soukromého života.
- Profesní vzdělávání zaměstnanců/kyň za účelem snížení
horizontální a vertikální segregace práce v podniku

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

1 000 000
8 000 000
85
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3481
21.12.2018

OP ZAMĚSTNANOST INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE ÚZEMÍ – IPRÚ PRŮBĚŽNÁ
VÝZVA

Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory:

Min. dotace:
Max. dotace:

Sociální
Kraj, Družstvo, Firma (0 – 250 a více zaměstnanců),
Nezisková organizace, Obec
Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu s
příslušnou schválenou strategií IPRÚ. Aktivity musí
směřovat ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním
vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se mohly lépe
uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Pro sociální
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených je hlavní podpora jejich přístupu ke
společenským zdrojům jako je zaměstnávání, vzdělávání,
bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana i možnost
uplatňovat svá práva. Podpora sociálního začleňování musí
být v souladu s komplexním regionálním/místním rozvojem,
ke kterému přispívají strategie IPRÚ vytvářené na
partnerském principu.
5 mil.
25 mil.

Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

85 - 100
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2363
14. 12. 2018

OP ZAMĚSTNANOST INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory:

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

Sociální, Lidské zdroje, Vzdělávání
Družstvo, Firma (0 – 250 a více zaměstnanců), Nezisková
organizace, Obec
Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení
zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky
neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k
zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu
realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.
Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí
být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci výzvy není
povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny
projektu.
V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity:
- poradenské a informační činnosti a programy v oblasti
zaměstnávání;
- bilanční a pracovní diagnostika;
- motivační aktivity;
- rekvalifikace;
- rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění
na trhu práce;
- podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
- zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná
pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
- podpora flexibilních forem zaměstnání;
- doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených
osob na trh práce;
- realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti.
5 mil.
25 mil.
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2364
14. 12. 2018

OP ZAMĚSTNANOST INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) PRŮBĚŽNÁ VÝZVA
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory:

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

Sociální, Lidské zdroje, Vzdělávání
Družstvo, Firma (0 – 250 a více zaměstnanců), Nezisková
organizace, Obec
Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu s
příslušnou schválenou strategií ITI. Aktivity musí směřovat
ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním
vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se mohly lépe
uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Pro sociální
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených je hlavní podpora jejich přístupu ke
společenským zdrojům jako je zaměstnávání, vzdělávání,
bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana i možnost
uplatňovat svá práva. Podpora sociálního začleňování musí
být v souladu s komplexním regionálním/místním rozvojem,
ke kterému přispívají strategie ITI vytvářené na partnerském
principu.
5 mil.
25 mil.
85 - 100
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2365
14. 12. 2018

OP ZAMĚSTNANOST INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ (IPRÚ)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory:

Vzdělávání, Sociální
Družstvo, Firma (0 – 250 a více zaměstnanců), Nezisková
organizace, Občan, Obec
Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení
zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky
neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k
zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu
realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.
Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí
být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci výzvy není
povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny
projektu.
V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity:
- poradenské a informační činnosti a programy v oblasti
zaměstnávání;
- bilanční a pracovní diagnostika;

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

- motivační aktivity;
- rekvalifikace;
- rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění
na trhu práce;
- podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
- zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná
pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
- podpora flexibilních forem zaměstnání;
- doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených
osob na trh práce;
- realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti.
5 mil.
25 mil.
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2362
14. 12. 2018

OP ZAMĚSTNANOST VÝZVA PRO MAS NA PODPORU STRATEGIÍ KOMUNITNĚ
VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Sociální, Lidské zdroje
Oblast:
Ostatní, Nezisková organizace, Obec
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech. Jedná se např. o podporu
komunitních center, sociálního podnikání, podporu cílových
skupin na trhu práce, příměstské tábory pro děti atd.

Min. dotace:
Max. dotace:

Podporovanými aktivitami jsou:
- Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených
či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím
poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím
dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
- Podpora komunitní sociální práce a komunitních center.
- Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti.
- Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání.
- Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na
místní úrovni.
400 000
10 000 000

Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2439
31. 12. 2021

OP ZAMĚSTNANOST VÝZVA PRO PROJEKCI PODPORUJÍCÍ IMPLEMENTACI
STRATEGICKÉHO RÁMCE ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR PRO OBDOBÍ 2014 - 2020
Infrastruktura
Oblast:
Obec, kraj, DSO, asociace a sdružení obcí a krajů
Žadatel:
Předmět a účel podpory: - Dokončení podpory plošného procesního modelování agend

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a
následná realizace doporučených změn.
- Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání
analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných
studií a kapacit ve veřejné správě a justici.
- Podpora snižování administrativní a regulační zátěže,
posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů
regulace včetně zhodnocení korupčních rizik.
- Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné
správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení
přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami,
ke službám a informacím veřejné správy.
- Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
- Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího
řízení, včetně environmentálního managementu.
- Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových
programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských
zdrojů ve veřejné správě.
- Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné
správě.
- Profesionalizace státní služby.
5 000 000
400 000 000
100
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1615
31. 12. 2019

OP ŽP – 52. VÝZVA, PO 4, SC 4.3 – POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY
Oblast:
Žadatel:

Životní prostředí
Obec

Předmět a účel podpory:

Zpracování plánu ÚSES (včetně aktualizace stávajícího).
Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování
územního systému ekologické stability.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

250 000
85
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3410
7.1. 2019

OP ŽP – 72. VÝZVA, PO 1 , SC 1.1 SNÍŽIT MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ DO
POVRCHOVÝCH I PODZEMNÍCH VOD Z KOMUNÁLNÍCH ZDROJŮ A VNOS ZNEČISŤUJÍCÍCH
LÁTEK DO POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

Životní prostředí, Infrastruktura
Oblast:
Ostatní, Obec, Kraj
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Odstraňování příčin nadměrného zatížení

povrchových vod
živinami (eutrofizace vod) - je podporována zejména u
vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích
do těchto nádrží.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

50 000
85
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3762
18.9. 2018

OP ŽP – 87. VÝZVA, PO 4, SC 4.2 – POSÍLIT BIODIVERZITU
Oblast:
Žadatel:

Životní prostředí
Firma (0-250 a více zaměstnanců), Nezisková organizace,
Občan, Obec, Kraj

Předmět a účel podpory:

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a
degradace ekosystémových služeb. Prevence šíření a
omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich
sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a
koncepčních podkladů a nástrojů).

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

100 000
85
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3144
2.1. 2020

OP ŽP – 88. VÝZVA, PO 4, SC 4.3 – POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY
Oblast:
Žadatel:

Životní prostředí
Firma (0-250 a více zaměstnanců), Nezisková organizace,
Občan, Obec, Kraj

Předmět a účel podpory:

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných
prvků a struktur:
- založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
- zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES,
realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
- liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy,
založení nebo obnova krajinného prvku),
výsadby
posilující
ekologicko-stabilizační
funkce
významných krajinných prvků.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

100 000
100
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3145
2.1.2020

SFŽP VÝZVA Č. 1/2016 PU NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁPŮJČKY SFŽP
Životní prostředí
Oblast:
Ostatní, Obec, Kraj, Firma (0 – 250 a více zaměstnanců)
Žadatel:
Předmět a účel podpory:

Cílem Výzvy je poskytnutí půjčky na posílení vlastních
zdrojů
žadatelů
na
realizaci
vybraných
projektů
podpořených v programu OP ŽP Specifický cíl 3.2 Zvýšit
podíl materiálového a energetického využití odpadů.

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Min. podíl
spolufinancování v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2719
31. 12. 2018

SFŽP VÝZVA Č.2/2016 PU NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁPŮJČKY SFŽP
Oblast:
Žadatel:

Životní prostředí
Obec, Kraj

Předmět a účel podpory:

Min. dotace:
Max. dotace:
Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci
projektů podpořených v rámci OPŽP , prioritní osy 1,
specifický cíl 1.1 a 1.2, jejichž záměrem je zlepšení stavu
povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek
jakostní pitné vody pro obyvatelstvo.

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2825
31.12.2018

SFŽP VÝZVA Č. 3/2016 PU NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁPŮJČKY SFŽP
Životní prostředí
Oblast:
Kraj, Obec, Nezisková organizace, Ostatní
Žadatel:
Předmět a účel podpory: Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů

na realizaci
projektů podpořených v rámci OPŽP , prioritní osy 5,
specifický cíl 5.1, jejichž záměrem je dosažení úspor
energie v budovách veřejného sektoru.

Max. podíl dotace v %
Bližší informace:
Datum uzávěrky:

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2826
31.12.2018

