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1) VYHLÁŠENÉ VÝZVY – MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s 

Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s. vyhlásila 1.9.2020 v pořadí již 16. výzvu v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 29.4.2021 

do 12:00.  

 

16. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, O.P.S. – IROP – CYKLODOPRAVA – (IV.)  

Oblast: VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD“ 

Žadatel: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 
kraji, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky 
obcí.  

Předmět a účel podpory:  - Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a 
chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením 
C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami 
- Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a 
chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním 
značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, 
škol a za službami 
- Je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. 
stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba 
doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické 
dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), 
vždy při současné výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření 
pro cyklisty. 

Min. způsobilé výdaje: 100 000 Kč 

Max. způsobilé výdaje: 4 570 798,28 Kč 

Max. podíl dotace v % 95 % 

Bližší informace: http://zubrizeme.cz/irop-16-vyzva-mas-zubri-zeme-cyklodoprava/ 

Sběr žádostí: Do 29. 4. 2021 (termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí 
Programového výboru MAS ze dne 16.12.2020 změněn z 5.1.2021 12:00 
hodin na 29.4.2021 12:00 hodin, změna nabývá účinnosti od 17.12.2020) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) VYHLÁŠENÉ VÝZVY – KRAJ VYSOČINA 

 

 

VENKOVSKÉ SLUŽBY 

Oblast: Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov 

Žadatel: Obec do 500 obyvatel (dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2020) 

Předmět a účel podpory:  Podpora provozních nákladů souvisejících s vybranými veřejnými službami 
na venkově - "kamenná" prodejna potravin a smíšeného zboží, pojízdná 
prodejna, pobočka Pošty nebo Pošty Partner, knihovna, primární zdravotní 
péče, atraktivity cestovního ruchu (muzeum, galerie, rozhledna apod.) 

Min. dotace: 20 000 Kč 

Max. dotace: 50 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 70 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02819?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 26.04.2021 - 07.05.2021 

 

 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021  

Oblast: Zásobování pitnou vodou 
Odvádění a čištění odpadních vod 
Ochrana před povodněmi nebo suchem  

Žadatel: Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) 
Právnická osoba - svazek obcí 
Právnická osoba – obec 

Předmět a účel podpory:  Projektové dokumentace nebo generely zejména pro územní a stavební 
řízení v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod 
nebo s ochranou před povodněmi nebo suchem 

Min. dotace: 20 000 Kč 

Max. dotace: Maximální výše dotace požadované na jeden projekt, který je zároveň 
financován z dotačních programů v gesci MŽP nebo MZe, je 400 000 Kč (dále 
jen „projekt Kategorie I“). 
Maximální výše dotace požadované na jeden projekt, který je financován 
pouze z tohoto programu Fondu Vysočiny, je 300 000 Kč (dále jen „projekt 
Kategorie II“). 

Max. podíl dotace v % 85 % celkových nákladů u projektů Kategorie I 

65 % celkových nákladů u projektů Kategorie II 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02803?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 23.04.2021 - 06.05.2021 

 



 

 

 

BEZPEČNÁ SILNICE 2021 

Oblast: Doprava 

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  Program Bezpečná silnice 2021 podporuje investiční aktivity obcí 
prostřednictvím výstavby a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy. 

Min. dotace: 30 000 Kč 

Max. dotace: 100 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02800?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 15.03.2021 - 16.04.2021 

 

 

REGIONÁLNÍ KULTURA 2021 

Oblast: Kultura 

Žadatel: Fyzická osoba - podnikající 
Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace 
a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) 
Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) 
Právnická osoba - svazek obcí 
Právnická osoba - ostatní 
Příspěvková organizace obce nebo státu 
Právnická osoba – obec 

Předmět a účel podpory:  Program na podporu kulturních akcí 

Min. dotace: 10 000 Kč 

Max. dotace: 50 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 40 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02796?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 26.04.2021 - 07.05.2021 

 

 

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021  

Oblast: Kvalitní, bezpečná a efektivní zdravotní péče 
Obnova a rozvoj venkovského prostoru 

Žadatel: obce, svazky obcí 

Předmět a účel podpory:  V rámci programu jsou podporovány následující aktivity- - rekonstrukce či 
výstavba stomatologické ordinace pro nového či navazujícího poskytovatele 
zdravotních služeb, - vybavení stomatologické ordinace pro nového či 
navazujícího poskytovatele zdravotních služeb. 

Min. dotace: 10 000 Kč 



 

 

 

Max. dotace: 300 000 Kč pro obec či svazek obcí do 10 tis. obyvatel včetně,  
200 000 Kč pro obec či svazek obcí do 25 tis. obyvatel včetně,  
100 000 Kč pro obec či svazek obcí nad 25 tis. obyvatel.  

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02794?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 01.02.2021 - 31.10.2021 

 

 

OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021  

Oblast: Obnova a rozvoj venkovského prostoru 

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  V rámci programu je podporována obnova budov a další infrastruktury v 
majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní 
komunikace a chodníky, komunální technika, hasičské zbrojnice, veřejná 
zeleň). V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv 
na území obce. V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze 
v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být 
stavebně propojena s mateřskou obcí. 

Min. dotace: 30 000 Kč 

Max. dotace: 100 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02791?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 01.02.2021 - 25.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA 

 

MZE – PODPORA ODKUPU A SCELOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 

Oblast: Vodovody a kanalizace 

Žadatel: a) obce, 

b) svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým 

majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, 

neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za 

závazky svazku, 

c) vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové 

účasti měst a obcí.  

Předmět a účel podpory:  Podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské 
infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace 
vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. Program bude 
podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím 
(viz § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 274/2001 Sb.“) a to za 
účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod 
kontrolu měst a obcí České republiky. 

Alokace:  ve výši 300 mil. Kč z prostředků kapitoly MZe 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-
vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-420-podpora-
odkupu-a-scelovani/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html 

Sběr žádostí: od 15. února 2021 do 30. září 2022 nebo do vyčerpání alokace 

 

 

MZE – PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ 

A KANALIZACÍ III 

Oblast: Vodovody a kanalizace 

Žadatel: a) obce, 

b) svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým 

majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, 

neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za 

závazky svazku, 

c) vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové 

účasti měst a obcí.  

Předmět a účel podpory:  Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III 
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III 

Max. dotace: 50 mil. Kč 

Max. podíl dotace v % 70 % z uznatelných nákladů 



 

 

 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-
vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-410-podpora-
vystavby-a-technickeho/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html 

Sběr žádostí: od 1. dubna 2021 do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace 

 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ: PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY 

REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŮSOBNOSTI OBCÍ 2021 

Oblast: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí. 

Žadatel: Obce do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel 

členských obcí nepřesáhne 3 000 tisíc obyvatel. Obec musí být 

vlastníkem předmětného majetku a zřizovatelem školy nebo 

školského zařízení; DSO musí být zřizovatelem školy nebo školského 

zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o 

majetek vložený členskou obcí podle stanov svazku obcí. 

Předmět a účel podpory:  Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, 
modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či 
nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v 
působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), 
včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních prostor a 
prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, 
výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky. 
(Regulace sítě školských zařízení, resp. výstavba nových dosud 
neexistujících a rovněž velkých projektů je v kompetenci 
Ministerstva školství). 

Min. dotace: 600 tis. Kč 

Max. dotace: 20 mil. Kč 

Max. podíl dotace v % 90 

Bližší informace: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-
zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822 

Sběr žádostí: do 18. 4. 2021 

 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ: PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY KOMUNÁLNÍ INFRASTRUKTURY 

Oblast: Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury 

Žadatel: Obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolný svazek obcí (dále jen 

„DSO“), kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 

000. Žadatel je zároveň vlastníkem majetku, který je předmětem 

pořízení, obnovy či zhodnocení nebo se stane jeho vlastníkem na 

základě kupní smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí. DSO je 



 

 

 

vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený 

jeho členskou obcí podle stanov svazku obcí. 

Předmět a účel podpory:  Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů 
v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu 
bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční 
výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou 
budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele 
(případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti). 
Maximální podlahová plocha1 bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 
m2. 

Min. dotace: 600 tis. Kč. 

Max. dotace: 10 mil. Kč, přičemž obec nemůže podat více žádostí o dotaci v rámci 
této dotační výzvy 

Max. podíl dotace v % 90 

Bližší informace: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-
zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822 

Sběr žádostí: do 18. 4. 2021  

 

 

SFPI - PROGRAM VÝSTAVBA PRO OBCE  

Oblast: Státní fond podpory investic 

Žadatel: • Obce • Dobrovolné svazky obcí • Městská část hlavního města 

Prahy (je-li k tomu oprávněna) • Městský obvod nebo městská část 
u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny) 

Předmět a účel podpory:  Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů 
nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím 
investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé 
domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Nízký 
příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v NV č. 112/2019 
Sb. (dále jen NV) §2 písm. c) a d). 

Max. podíl dotace  Dotace až do výše způsobilých nákladů investičního záměru, nejvýše 
však do částky určené jako součin podlahové plochy sociálních bytů 
a průměrné ceny stavebních prací zveřejněné Českým statistickým 
úřadem za rok předcházející. 
Nízkoúročený úvěr může být poskytnut až do výše 100 % celkových 
způsobilých nákladů na výstavbu dostupných bytů. 

Bližší informace: https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/ 

Datum uzávěrky: Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. května 2019. 

Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 

dní před ukončením výzvy. 

 

 



 

 

 

SFPI – NÁJEMNÍ BYTY 

Oblast: Státní fond podpory investic 

Žadatel: Obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je 
pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném 
vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo 
stavební úpravy. 

Předmět a účel podpory:  Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na 
přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, 
zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a 
osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma 

Výše úvěru:  až 90 % rozhodných výdajů 

Bližší informace: https://sfpi.cz/najemni-byty/ 

 

 

SFPI – BROWNFIELDY 

Oblast: Státní fond podpory investic 

Žadatel: Oprávněným žadatelem je územní samosprávný celek (tj. obce, 
kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části 
statutárních měst, pokud to statut města umožňuje) a zároveň je 
jediným vlastníkem nebo budoucím jediným vlastníkem území se 
starou stavební zátěží. 

Předmět a účel podpory:  Využití podpory (úvěru, dotace nebo kombinace): 

• k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební 
úpravě, přístavbě nebo nástavbě stavby, která je součástí 
území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, 
pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, 
opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí, 

• k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební 
úpravě nebo jiné změně podzemní stavby, která je 
součástí území se starou stavební zátěží, 

• k odstranění, částečnému odstranění, opravě nebo jiné 
změně zařízení, které je součástí území se starou 
stavební zátěží, 

• k provedení stavby včetně jejího zařízení na území se 
starou stavební zátěží, 

• k terénní úpravě nebo úpravě zeleně na území se starou 
stavební zátěží, 

• k odstranění nebo částečnému odstranění pozemní 
komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení 
nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou 
stavební zátěží, 

• k vybudování, umístění nebo úpravě inženýrské sítě, 
účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, 
laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského 



 

 

 

mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou 
stavební zátěží, 

• podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou 
stavební zátěží nebo jeho části, má-li být toto území 
revitalizováno. 

 

Výše podpory (úvěru, 

dotace nebo kombinace): 

v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč 

Bližší informace: https://sfpi.cz/brownfieldy/ 

Datum uzávěrky: 30. dubna 2021 

 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIV. PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 7/2020: PAKT STAROSTŮ PRO KLIMA A ENERGII 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny 

Předmět a účel podpory:  a. Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii 

a klima (Sustainable Energy and Climate Action 

Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace 

b. Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž 

účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je 

energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů 

energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky 

a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované 

prohlídky a dny otevřených dveří aj.) 

c. Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka 

obce nebo městské části (dle typu žadatele) na plný nebo 

částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či 

aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření 

 

Min. dotace: 250 tis. Kč 

Max. dotace: 2 mil. Kč. 

Max. podíl dotace v % U aktivity a) a b) – míra podpory na jeden projekt max. 80 % z 
celkových způsobilých výdajů 
U aktivity c) – míra podpory na jeden projekt max. 50 % z celkových 
způsobilých výdajů 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87 

Datum uzávěrky: 30. 7. 2021 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace 

 

 



 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 1/2021: PILÍŘE EVVO 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Školy, veřejná správa, veřejnost 

Předmět a účel podpory:  Příprava, koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních 
vzdělávacích a osvětových programů a akcí celorepublikového, 
případně nadregionálního významu a dosahu. 

Min. dotace: 500 tis. Kč 

Max. dotace: 3 mil. Kč 

Max. podíl dotace v % 70 % z celkových způsobilých výdajů 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=88 

Datum uzávěrky: 31. 5. 2021 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 2/2018: ZDROJE PITNÉ VODY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních 
samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50 
% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty 

Předmět a účel podpory:   1. Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné 
vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu 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. 
2. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné 
vody pro zásobování obyvatelstva. 

Min. dotace: 100 000 Kč 

Max. dotace: 3 000 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 60-80 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=55 

Datum uzávěrky: 30. 6. 2021 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 9/2019: VÝSADBA STROMŮ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace 
projektu, s výjimkou politických stran a hnutí. 

Předmět a účel podpory:  Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů 

Min. dotace: 20 000 Kč 



 

 

 

Max. dotace: 250 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 100 % ze způsobilých výdajů 

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

Datum uzávěrky: 30. 4. 2021 nebo vyčerpání alokace 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 12/2019: DOMOVNÍ ČISTÍRNY 

ODPADNÍCH VOD 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obce 

Předmět a účel podpory:  
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. 

Min. dotace: od 100 tisíc korun na jednu čistírnu 

Max. dotace: do 240 tisíc Kč na jednu čistírnu 

Max. podíl dotace v % až 80 % způsobilých výdajů na projekt 

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

Datum uzávěrky: 30. 6.  2021 

 

 

OPŽP – 152. VÝZVA ENERGETICKÉ ÚSPORY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Vlastníci veřejných budov 

Předmět a účel podpory:  Popis podporovaných aktivit:  
a) 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 přehřívání),  
• 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.  
b) 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 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. 

Max. podíl dotace v % 80-95 % 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=163 

Datum uzávěrky: 31. 5. 2021 

 



 

 

 

4) NADAČNÍ FONDY 

 

 

NADACE ČEZ – PODPORA REGIONŮ  

Oblast: Podpora regionů 

Žadatel: Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby 
se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná podmínkami. 

Předmět a účel podpory:  
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně 
prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za 
účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob 
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných 
hasičů, či životního prostředí 

Max. dotace: Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena. 

Bližší informace: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-
rizeni/podpora-regionu-110046#infoContent 

Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají v průběhu celého roku. 

 

 

 

NADACE ČEZ – ORANŽOVÝ PŘECHOD 

Oblast: Podpora zvyšování bezpečnosti chodců formou instalace osvětlení 
přechodů pro chodce. 

Žadatel: Příjemcem nadačního příspěvku mohou být obce, města, nebo 
městské obvody či městské části hlavního města Prahy, které splňují 
kritéria daná Podmínkami grantového řízení Oranžový přechod 

Předmět a účel podpory:  
Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu 
zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro 
chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud 
neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i 
extravilánu. 

Max. dotace: Maximální výše nadačního příspěvku je 120 000 Kč. 

Bližší informace: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-
rizeni/oranzovy-prechod-110065#infoContent 

Datum uzávěrky: 30. dubna 2021 

 

 



 

 

 

NADACE ČEZ – ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ 

Oblast: Podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a 
víceúčelových či jiných hřišť. 

Žadatel: Příjemcem nadačního příspěvku mohou být právnické osoby se 
sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami 
grantového řízení Oranžové hřiště. 

Předmět a účel podpory:  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. 

Max. dotace: Maximální výše nadačního příspěvku je 2 000 000 Kč. Náklady na 
projektovou dokumentaci Oranžového hřiště nesmí přesáhnout 
15% z celkové výše nadačního příspěvku. 

Bližší informace: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-
rizeni/oranzove-hriste-110045#infoContent 

Datum uzávěrky: Žádosti přijímají v průběhu celého roku. 

 

 

NADACE PARTNERSTVÍ – ALEJ SVOBODY ´21 

Oblast: Výsadba stromů 

Žadatel: VÝZVA JE URČENA PRO OBCE, KTERÉ MAJÍ: 

• zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě 
stromů; 

• zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 
stromů; 

• zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu. 

Předmět a účel podpory:  Nadace Partnerství hledá obec, se kterou společně vysadí tradiční 
Alej svobody'21 u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a 
Mezinárodního dne studentstva. 

Bližší informace: https://www.sazimebudoucnost.cz/cs/Alej-svobody 

Datum uzávěrky: do 31. 5. 2021 

 

 

NADACE PARTNERSTVÍ – SÁZÍME BUDOUCNOST: GRANTY NA VÝSADBY STROMŮ  

Oblast: Výsadba stromů 

Žadatel: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, 
družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí 

Předmět a účel podpory:  Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné 
krajiny se zastavěným územím, která přispívá k adaptaci na 
změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší 
veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, 



 

 

 

v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, 
povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a 
realizaci konkrétních projektů. 

Min. dotace: 10 000 Kč 

Max. dotace: 60 000 Kč 

Bližší informace: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty 

Datum uzávěrky: Projekty odeslané do 31. května 2021 budou zařazeny do 
internetového hlasování Stromy místo letáků, kde podporu získají 
projekty s nejvyšším počtem hlasů. Projekty, odeslané od 1. června 
do 31. července 2021, a projekty, které nezískají podporu v 
internetovém hlasování, bude hodnotit odborná grantová komise. Z 
nich budou podpořeny projekty posouzené grantovou komisí jako 
nejkvalitnější. 

 

 

 


