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

Ukončen příjem žádostí v rámci Programu rozvoje venkova – bylo do 7.4.2022. 

Vyhlášení dalších výzev v jiných operačních programech v roce 2022 MAS neplánuje.  

Důvodem je vyčerpání alokace přidělené na období 2014 – 2020 (resp. s přesahem do roku 2022). 

 

2) VYHLÁŠENÉ VÝZVY – KRAJ VYSOČINA 

 

POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2022 

Oblast: Mimoškolní aktivity  

Žadatel: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace 
a nadační fond, o.p.s., zapsaný spolek, ústav, ...) 
Příspěvková organizace kraje 
Příspěvková organizace obce nebo státu 

Předmět a účel podpory:  Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora rozvoje 
mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových 
soutěží a přehlídek. 

Min. dotace: 10 000 Kč na jeden projekt 

Max. dotace: u krajských kol 20 000 Kč 
u vyšších kol 40 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02847?kat=4&s=vse 

Sběr žádostí: 17.01.2022 - 31.10.2022 

 

ÚČAST NA MISTROVSTVÍ A POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ 2022 

Oblast: Mimoškolní aktivity  

Žadatel: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace 
a nadační fond, o.p.s., zapsaný spolek, ústav, ...) 
Příspěvková organizace kraje 
Příspěvková organizace obce nebo státu 

Předmět a účel podpory:  Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora rozvoje 
mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových 
soutěží a přehlídek. 

Min. dotace: 10 000 Kč na jeden projekt 

Max. dotace: u krajských kol 20 000 Kč 
u vyšších kol 40 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02847?kat=4&s=vse 

Sběr žádostí: 17.01.2022 - 31.10.2022 

 

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02847?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02847?kat=4&s=vse
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MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2030 V KRAJI VYSOČINA 2022 

Oblast: Kvalitní a dostupné veřejné služby 

Žadatel: PO – nestátní nezisková organizace, svazek obcí, obec, příspěvková 
organizace kraje, obce nebo státu  

Předmět a účel podpory:  Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora uplatňování 
principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa 
věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21 (dále jen MA21) a 
popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, MA21 a Zdraví 
2030, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol v Kraji Vysočina a 
nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina a to z důvodu zájmu Kraje 
Vysočina o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, který 
vychází ze schválené Deklarace Zdravého kraje a realizace Projektu Zdravý 
Kraj Vysočina. 

Min. dotace: 10 000 Kč na jeden projekt 

Max. dotace: dle kategorie 40-90 tis. Kč na jeden projekt 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02833?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 20.01.2022 - 07.05.2022 

 

OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2022 

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: 127 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02825?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 01.02.2022 - 24.06.2022 

 

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2022 

Oblast: Stomatologická péče 

Žadatel: PO – svazek obcí, obec 

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 
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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/FV02854?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 15.03.2022 - 31.10.2022 

 

 

EDICE VYSOČINY 2022 

Oblast:  

Žadatel: FO – podnikající, FO, PO – nestátní nezisková organizace, obchodní 
společnost, svazek obcí, obec, ostatní, Příspěvková organizace obce nebo 
státu 

Předmět a účel podpory:  Program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a 
krajinu Vysočiny. 

Min. dotace: V přípravě 

Max. dotace: V přípravě 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02845?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: červen 2022 (výzva: květen 2022) 

 

 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022 

Oblast: Vodní hospodářství 

Žadatel: PO – obchodní společnost, svazek obcí, obec  

Předmět a účel podpory:  Podpora zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou 
vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo 
suchem.  
Podprogramy:  
Zásobování pitnou vodou 
Odvádění a čištění odpadních vod 
Ochrana před povodněmi nebo suchem  

Max. podíl dotace v % V přípravě 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02840?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 19. 4. - 9. 5. 2022 (výzva: 15.3.2022) 
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INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2022 

Oblast: Sociální služby 

Žadatel: FO – podnikající, PO – nestátní nezisková organizace, svazek obcí, obec, 
Příspěvková organizace obce nebo státu  

Předmět a účel podpory:  Program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v 
zařízeních poskytujících sociální služby. 

Min. dotace: 40 000 Kč 

Max. dotace: 300 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 70 % (spoluúčast min. 30 %) 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02836?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 19.4. – 30.4. 2022 (výzva: březen 2022) 

 

 

VENKOVSKÉ SLUŽBY 2022 

Oblast: Venkovské služby  

Žadatel: Obec do  500 obyvatel k 1.1.2021 

Předmět a účel podpory:  Program bude podporovat spolufinancování provozních nákladů vzniklých 
provozováním vybraných služeb na území obce - prodejny potravin případně 
prodejny smíšeného zboží, pojízdné prodejny potravin nebo smíšeného 
zboží, pošty nebo pobočky pošty PARTNER, obecní knihovny, objektů a 
budov provozovaných jako atraktivita cestovního ruchu a prostor pro 
poskytování primární zdravotní péče. Podmínky programu se mohou ještě 
změnit na základě vyhodnocení programu "Obchůdek 2021+". 

Min. výše dotace  20 000 Kč 

Max. výše dotace 50 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 70 % (spoluúčast min. 30%) 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02828?kat=5&s=vse 

Sběr žádostí: 19. 4. – 29.4. 2022 (výzva: březen 2022) 

 

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02828?kat=5&s=vse
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3) STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA 

 

NPŽP – VÝZVA Č. 14/2021: EMISE ZE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ 

Oblast: Ovzduší 

Žadatel: Obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, 
dobrovolné svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, 
výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

Předmět a účel podpory:  1.  Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – 
olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry) 
2. Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke 
snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání 
odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového 
zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, 
ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze 
rovněž primární opatření snížení emisí zápachu 

Min. dotace: 100 tis. Kč 

Max. dotace: 10 mil. Kč 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=104 

Sběr žádostí: 15.1.2022 - 15.1.2023 

 

 

NPŽP – VÝZVA Č. 13/2021: PAKT STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ PRO KLIMA A ENERGII 

Oblast: Klima a energie 

Žadatel: Obce, 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 
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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=103 

Sběr žádostí: 14.2.2022 - 8.8.2022 

 

 

NPŽP – VÝZVA Č. 12/2021 – ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV  

Oblast: Veřejné budovy 

Žadatel: Obce, DSO, kraje ad.  

Předmět a účel podpory:  Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení 
energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, 
včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších 
pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu 
energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím 
obnovitelných zdrojů energie. 

Max. podíl dotace v % 40-100  

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102 

Sběr žádostí: 1.12.2021 - 30.9.2022 

 

 

NPŽP – VÝZVA Č. 11/2021 – ODSTRANĚNÍ ČERNÝCH SKLÁDEK  

Oblast: Černé skládky 

Žadatel: Obce s rozšířenou působností  

Předmět a účel podpory:  Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu 
odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to 
včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech 

Min. dotace: 50 000 

Max. dotace: 500 000 

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=101 

Sběr žádostí: 1.12.2021 - 30.6.2022 

 

 

NPŽP – VÝZVA Č.10/2021 – HOSPODAŘENÍ S VODOU V OBCÍCH  

Oblast: Hospodaření s vodou 

Žadatel: Obec, DSO, Kraj, státní podniky a státní organizace ad. 

Předmět a účel podpory:  Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se 
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srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se 
širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci 
Národního plánu obnovy. 

Min. dotace: Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 50-100 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100 

Sběr žádostí: 12.1.2022 - 31.8.2022 

 

 

NPŽP - VÝZVA Č.9/2021 – ZDROJE PITNÉ VODY  

Oblast: Zdroje pitné vody 

Žadatel: Obce, DSO, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy 
nebo jinými veřejnoprávními  

Předmět a účel podpory:  • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů 
vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových 
nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, 
skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.). 

•  Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo 
přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. 

Min. dotace: 200 000 

Max. dotace: 3 000 000 

Max. podíl dotace v % 70 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99 

Sběr žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 

 

 

NPŽP – VÝZVA Č. 7/2021 – DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

Oblast: Domovní ČOV 

Žadatel: Obce 

Předmět a účel podpory:  Soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 
50 EO[1] pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména 
rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v 
oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit 
nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. 

[1] Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za 
den. Počet EO napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV 
v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se 
o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve 
vlastnictví obce. 

Min. dotace: 150 000 (při kapacitě DČOV 1-15 EO) 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97#_ftn1
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97#_ftnref1
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Max. dotace: 300 000 (při kapacitě DČOV 16-50 EO) 

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97 

Sběr žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 

 

 

NPŽP – VÝZVA Č. 4/2021: VÝSADBA STROMŮ – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY 

Oblast: Výsadba stromů 

Žadatel: Subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou 

politických stran a hnutí. 

Předmět a účel podpory:  Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých 
stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích 
bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání.  

Min. dotace: 151 000 

Max. dotace: 250 000 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94 

Datum uzávěrky: 30.12.2023 

 

 

MPO:  REGENERACE A PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ – PŘEDBĚŽNÉ ŽÁDOSTI 

Oblast: Podnikání, Životní prostředí 

Žadatel: Města, městské části, obce a kraje 

Předmět a účel podpory:  Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na 
odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí 
převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro 
nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů. Není možná jen 
demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury. 

Min. dotace:  

Max. dotace: max. výše dotace na jeden projekt nesmí překročit částku 10 mil. EUR 

Max. podíl dotace v % Vše bude upřesněno ve výzvě 

Bližší informace: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-
brownfieldu/program-regenerace-brownfieldu-pro-podnikatelske-vyuziti--
266492/ 

Datum uzávěrky: 21.3.2022 zahájení příjmu do odvolání 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-brownfieldu-pro-podnikatelske-vyuziti--266492/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-brownfieldu-pro-podnikatelske-vyuziti--266492/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-brownfieldu-pro-podnikatelske-vyuziti--266492/
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NPŽP – VÝZVA Č. 1/2022: ZELENÁ STUHA 

Oblast: Zelená stuha 

Žadatel: Dotační výzva je určena pouze pro: 

• obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole 
soutěže Vesnice roku), 

• obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole 
soutěže). 

Předmět a účel podpory:  Výzva je určena pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a „Zelená stuha 
ČR". Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o 
zeleň a životní prostředí v malých obcích. 

Max. dotace: Obec oceněná titulem Zelená stuha – až 500 tisíc Kč 
Obec oceněná titulem Zelená stuha ČR – až 800 tisíc Kč + dalších 200 tisíc Kč 
na aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale 
Europe – Evropská kvetoucí sídla 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=106 

Datum uzávěrky: 30.12.2023 

 

 

MZE – PODPORA ODKUPU A SCELOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ 

Oblast: Infrastruktura vodovodů a kanalizací 

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. 

Max. podíl dotace v % Alokace (maximální celková finanční podpora na schválené projekty 
programu 129 420) je vyhlášena ve výši 300 mil. Kč z prostředků kapitoly 
MZe. 

Bližší informace: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-
a-obnovu-kulturnich-a-1/ 

Datum uzávěrky: od 15.2.2021 do 30.9 2022 nebo do vyčerpání alokace 
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MZE –BUDOVÁNÍ LESŮ ODOLNÝCH KLIMATICKÉ ZMĚNĚ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: vlastníci a držitelé lesů 

Předmět a účel podpory:  Výzva je zaměřena na zlepšování odolnosti a zároveň i stavu lesních 

ekosystémů obnovovaných po kůrovcové kalamitě ve smyslu pozměnění 

druhové, věkové a prostorové skladby na lesní porosty odolné vůči 

klimatické změně a tím i značným dílem zajištění trvale udržitelné 

kontinuity plnění funkcí lesa. Jedná se o podporu přirozené a umělé obnovy 

dřevin stabilních vůči klimatické změně, o jejich péči a výchovu. 

Max. podíl dotace v % sazba stanovená pro jednotlivé předměty finančního příspěvku, viz odkaz 

Bližší informace: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-plan-obnovy/x2-6-5-
budovani-lesu-odolnych-klimaticke/ 

Datum uzávěrky: Průběžná výzva do konce roku 2023 

 

 

SFPI – VÝSTAVBA PRO OBCE – DOTAČNÍ A ÚVĚROVÝ PROGRAM NA POŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH A 

DOSTUPNÝCH BYTŮ A SOCIÁLNÍCH, SMÍŠENÝCH A DOSTUPNÝCH DOMŮ 

Oblast: Bydlení  

Žadatel: Obec, svazek obcí 

Předmět a účel podpory:  • novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného domu;  
• stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, 

kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo 
sociální byt; 

• nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální byt; 
• stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k 

bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu; 
• modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne 

sociální dům nebo část smíšeného domu; 
• koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části smíšeného 

domu 

Max. podíl dotace v % až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru; 
nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové 
plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové 
plochy bytu 

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

Datum uzávěrky: Průběžná výzva od 7. 6. 2021 

 

 

MMR – UKRAJINA – ROZŠÍŘENÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT 

Oblast: Bydlení  

Žadatel: Obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace, hlavní 
město Praha, městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované 

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-plan-obnovy/x2-6-5-budovani-lesu-odolnych-klimaticke/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-plan-obnovy/x2-6-5-budovani-lesu-odolnych-klimaticke/
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organizace. 

Předmět a účel podpory:  Rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby 
bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině 
poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak. Rozšíření ubytovací 
kapacity lze provést prostřednictvím 
 1) bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou 
aktuálně neobyvatelné, 
 2) nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací 
jednotky, 
 3) mobilních nebo modulárních domů užívaných jako bytové nebo ubytovací 
jednotky. Program se nevztahuje na podporu rozšíření kapacit dočasného 
nouzového přístřeší ve smyslu usnesení vlády č. 207. 

Max. podíl dotace v % 85 

Min. dotace 40 000 Kč 

Max dotace Rozhodný je počet ubytovaných osob 
Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce 
dotace obdržet max. 120 tis. Kč z uznatelných výdajů akce. 
Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení 
může příjemce dotace obdržet max. 40 tis. Kč z uznatelných nákladů. 

Bližší informace: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-
ubytovacich-kapacit 

Datum uzávěrky: od 20. dubna 2022, 12:00 hod. do 31. května 2022, 12:00 hod. 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit
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4) NADAČNÍ FONDY 

 

NADACE ČEZ – KRIZOVÁ POMOC 2022  

Oblast: Krizová pomoc  

Žadatel: Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby 
se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami 
grantového řízení Krizová pomoc - Ukrajina. 

Předmět a účel podpory:  Krizový grant Ukrajina pomůže neziskovým organizacím a obcím 
postarat se o uprchlíky z Ukrajiny. 
Tělovýchovné jednoty, dobrovolní hasiči, sokolské organizace, 
další neziskové organizace a obce mají možnost v administrativně 
zjednodušeném procesu získat až 50 tisíc korun.  

Max. dotace: 50 000 Kč 

Bližší informace: https://www.nadacecez.cz/file/edee/2022/03/podminky-gr-
krizova-pomoc-ukrajina-2022_fin-20220301-120842.pdf 

Datum uzávěrky: 1. března – 2. května 2022 

 

 

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 těmito 
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/file/edee/2021/12/podminky-podpora-
regionu_2022-20211206-103903.pdf 

Datum uzávěrky: Žádosti přijímáme v průběhu celého roku. 

 

 

NADACE ČEZ – ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ 

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

Žadatel: Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby 
se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná těmito 
podmínkami. 
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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: 2 000 000 

Bližší informace: https://www.nadacecez.cz/file/edee/2021/02/oranzove-
hriste_podminky-grantoveho-rizeni.pdf 

Datum uzávěrky: Příjem v průběhu celého roku. 

 

 

NADACE ČEZ – ORANŽOVÝ PŘECHOD 

Oblast: Osvětlování 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: 120 000 Kč 

Bližší informace: https://www.nadacecez.cz/file/edee/2022/01/podminky-oranzovy-
prechod.pdf 

Datum uzávěrky: 1. 2. - 29. 4. 2022 

 

 

NADACE ČEZ – STROMY 2. KOLO 

Oblast: Životní prostředí 

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

Předmět a účel podpory:  Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního 
prostředí pomocí podpory výsadby stromů. V grantovém řízení 
bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném 
prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci 
a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. 
Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, 
liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, 
dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených 
bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či 
kulturně hodnotných lokalit. 
Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů 
dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných 
- kulovité, sloupovité, pyramidální). 



 

17 

 

Max. dotace: 150 000 Kč 

Bližší informace: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy-
102525#infoContent 

Datum uzávěrky: 1. 6. - 29. 7. 2022 

 

 

NADACE AGROFERT – OBECNÉ INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI  

Oblast:  

Žadatel: Individuální žadatel 

Předmět a účel podpory:  Nadace AGROFERT pomáhá především těm, kteří navzdory svému 
jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či sociálnímu) bojují 
a snaží se vést plnohodnotný život. 
I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc. 

• příspěvek na zdravotní a edukační pomůcky 
• příspěvek na odlehčovací a asistenční služby 
• příspěvek na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí 

studovat i navzdory svému hendikepu /NIKOLIV OVŠEM NA 
PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA PRO DĚTI INTEGROVANÉ DO 
BĚŽNÝCH TŘÍD/ 

 

Max. dotace: Výši příspěvku určuje nadace individuálně, nejčastěji se ale 
pohybuje kolem 25 000,- Kč. 

 Žádost lze podat 1x ročně. Platnost již přiznaného nadačního 
příspěvku je 12 měsíců ode dne schválení. 

Bližší informace: https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/obecne-individualni-
zadosti 

Datum uzávěrky: Není stanoveno. 

 

 

NADACE VIA – MÍSTO, KDE ŽIJI  

Oblast:  

Žadatel: Oprávněnými žadateli jsou neformální skupiny lidí, místní neziskové 
organizace založené na dobrovolnické práci a další organizace 
podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové 
organizace obcí, farní charity apod. 

Předmět a účel podpory:  Podporujeme aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde 
žijí. Naším cílem je, aby se lidé více zajímali o veřejný prostor, 
podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, navzájem si 
důvěřovali, přispívali k soběstačnosti místních společenství a 
vytvářeli si hlubší vztah ke krajině. 

Max. dotace: 20 000 - 100 000Kč 

Bližší informace: https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/ 

Datum uzávěrky: Celoroční program 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy-102525#infoContent
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy-102525#infoContent
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NADACE VIA – DOBRO-DRUZI  

Oblast: všeobecné 

Žadatel: Žáci druhého stupně základních škol a studenti středního stupně 
vzdělávání za podpory plnoletého patrona (pokud již sami nedosáhli 
plnoletosti), případně studenti vysokých škol.  
Do programu se může zapojit ten, kdo splňuje výše uvedené 
podmínky – např. školní třída, kamarádi, členové oddílu, návštěvníci 
nízkoprahového klubu apod. Týmy dětí do 18 let potřebují 
dospělého patrona, který bude projekt formálně zastupovat. Může 
to být například rodič, učitel, pracovník školy či vedoucí 
volnočasových aktivit. Bude ale skvělé, když vstupní dotazník vyplní 
kapitán týmu, nikoliv patron projektu.  
 

Předmět a účel podpory:  V programu Dobro-druzi mohou skupiny dětí od 2. stupně 
základní školy a studenti středních i vysokých škol pořádat za 
podpory Nadace Via benefiční akce pro osobu nebo organizaci, 
kterou si sami zvolí. Mohou také uspořádat sousedskou aktivitu, 
přispět k obnově krajiny nebo zkrášlit své okolí.  
Výběr necháme na vaší fantazii a schopnostech. Možná rádi 
zpíváte, tvoříte, sportujete nebo se staráte o přírodu. Nejlepší je 
pomáhat ve svém okolí. Ať už jde o benefici pro nemocného 
kamaráda nebo na podporu místní dobročinné organizace, sázení 
stromů kolem školy či uspořádání sousedského setkání, uděláte 
něco hezkého pro místo, kde žijete. Inspirovat se můžete níže 
uvedenými příklady. 

Max. dotace: 2 000 - 10 000Kč 

Bližší informace: https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/dobro-druzi/ 

Datum uzávěrky: Od 18.1.2022 do vyčerpání alokace 

 

 

NADACE PARTNERSTVÍ - SÁZÍME BUDOUCNOST: GRANTY DO 30 000 KČ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Oprávněnými žadateli jsou 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:  ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 
Zakoupení sazenic stromů a keřů; 
zakoupení nezbytného materiálu; 
doprava, nářadí a propagace; 
odborný dohled; 
následná péče po dobu 3 let. 

Min. dotace: 10 000 Kč 

Max. dotace: 30 000 Kč 

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/dobro-druzi/
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Bližší informace: https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/abf9c477-aa38-
4941-8daf-2bf402447e9b/sazime-budoucnost-30 

Datum uzávěrky: 31. 7. 2022 

 

 

NADACE PARTNERSTVÍ - SÁZÍME BUDOUCNOST: GRANTY DO 150 000 KČ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným 
vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a 
hnutí. 

Předmět a účel podpory:  ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 
Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo souvisejícího s 
výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy. 
Výdaje na zajištění zálivky. 
Výdaje na publicitu projektu. 

Min. dotace:  

Max. dotace: 150 000 Kč 

Bližší informace: https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/05d2139c-8e59-
482d-8432-de84e5b48046/sazime-budoucnost-150 

Datum uzávěrky: 31. 7. 2022 

 

 

NADACE PARTNERSTVÍ - SÁZÍME BUDOUCNOST S KB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: O grant mohou žádat pouze právnické osoby (spolky, ústavy, 
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, 
příspěvkové a neziskové organizace  

Předmět a účel podpory:  Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny 
prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících 
vodozádržné schopnosti alejí. Součástí projektů také mohou 
být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a 
pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu 
upravených míst, např. lavičky nebo informační panely. 

Min. dotace: 50 000 Kč 

Max. dotace: 400 000 Kč 

Bližší informace: https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/d9d2681f-6372-
44cd-9fa3-4dafacb1d697/sazime-budoucnost-kb 

Datum uzávěrky: 30. 6. 2022 

 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/abf9c477-aa38-4941-8daf-2bf402447e9b/sazime-budoucnost-30
https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/abf9c477-aa38-4941-8daf-2bf402447e9b/sazime-budoucnost-30
https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/05d2139c-8e59-482d-8432-de84e5b48046/sazime-budoucnost-150
https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/05d2139c-8e59-482d-8432-de84e5b48046/sazime-budoucnost-150
https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/d9d2681f-6372-44cd-9fa3-4dafacb1d697/sazime-budoucnost-kb
https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/d9d2681f-6372-44cd-9fa3-4dafacb1d697/sazime-budoucnost-kb
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NADACE PARTNERSTVÍ – ALEJ SVOBODY 22 

Oblast: Životní prostředí 

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:  Hledáme obec, se kterou společně vysadíme tradiční Alej 
svobody'22 u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a 
Mezinárodního dne studentstva. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Bližší informace: https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/d44f484b-ffe2-
4057-a632-269bcc53d6b2/alej-svobody-22 

Datum uzávěrky: 31. 5. 2022 

 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/d44f484b-ffe2-4057-a632-269bcc53d6b2/alej-svobody-22
https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/d44f484b-ffe2-4057-a632-269bcc53d6b2/alej-svobody-22

