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

 

 

1. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – OPŽP – VÝSADBA DŘEVIN – (I.) 

Oblast: Výsadba dřevin v extravilánu obcí na nelesní půdě na území CHKO 
Žďárské vrchy a zároveň území v působnosti MAS Zubří země, o.p.s. 
Na území MAS zasahuje CHKO Žďárské vrchy do katastrálních 
území: Krásné nad Svratkou, Spělkov, Daňkovice, Borovnice u 
Jimramova, Javorek, Líšná, Nový Jimramov, Jimramov, Jimramovské 
Pavlovice, Věcov, Roženecké Paseky, Koníkov, Odranec, Kuklík, 
Studnice u Rokytna, Kadov u Sněžného, Rokytno na Moravě, Tři 
Studně, Vlachovice u Rokytna, Jiříkovice u Nového Města na 
Moravě, Maršovice u Nového Města na Moravě, Radňovice, Nové 
Město na Moravě, Pohledec, Zubří u Nového Města na Moravě, 
Vojtěchov u Lísku, Míchov, Lhota u Lísku, Rovné, Divišov, Olešná na 
Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě a okrajově 
Kundratice u Rozsoch. 

Žadatel: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s 
výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní 
organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 
podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, 
příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace1 (obecně prospěšné společnosti, 
nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské 
společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní 
společnosti a družstva a fyzické osoby. 

Předmět a účel podpory:  Výsadby na nelesní půdě zahrnující: 
- 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: 100 000,- Kč 

Max. dotace: 7 546 000 ,- Kč 

Max. podíl dotace v % 85 

Bližší informace: http://zubrizeme.cz/1-vyzva-opzp-vysadba-drevin/ 

Datum uzávěrky: 28.6.2019 



 

 

 

2. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – OPŽP – SÍDELNÍ ZELEŇ – (I.) 

Oblast: Území v působnosti: MAS Zubří země, o.p.s. (celé území) 

Žadatel: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s 

výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné 

výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a 

inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními 

subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké 

školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace 

(obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, 

spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické 

osoby podnikající. 

Předmět a účel podpory:  Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně 

přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch): 

- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, 
sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a 
zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i 
solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením 
zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a 
realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, 

• jako součást realizace zeleně obnova a zakládání 
doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého 
charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – 
tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, 
částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou 
vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s 
realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují 
retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok 
srážkové vody), 

• jako součást realizace zeleně opatření na podporu 
biodiverzity. 

 

Min. dotace: 100 000,- Kč 

Max. dotace: 7 000 000,- Kč 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: http://zubrizeme.cz/opzp-2-vyzva-mas-zubri-zeme-sidelni-zelen-i/ 

Datum uzávěrky: 25.9.2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – OPŽP – PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ - (I.) 

Oblast: Území v působnosti: MAS Zubří země, o.p.s. (celé území) 

Žadatel: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s 

výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní 

organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 

podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a 

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 

pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, 

příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, 

nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, 

nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské 

společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní 

společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby 

nepodnikající.  

Předmět a účel podpory:  - podpora opatření zamezujících vodní erozi 
• opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému 

odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.) 
• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, 

terasy, svodné příkopy apod.) 
• preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů 

apod.) 
- podpora opatření zamezující větrné erozi 

• obnova či zakládání větrolamů 

Min. dotace: 100 000,- Kč 

Max. dotace: 3 000 000,- Kč 

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: http://zubrizeme.cz/opzp-3-vyzva-mas-zubri-zeme-protierozni-
opatreni-i/ 

Datum uzávěrky: 25.9.2019 



 

 

 

 

 

 

 10. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ - IROP - TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY 

Oblast: Území v působnosti: MAS Zubří země, o.p.s. (celé území) 

Žadatel: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo 

zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících. 

Předmět a účel podpory:  1) Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako 
významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry 
odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle 
ČSN 73 6425–2. 
2) Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných 
parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících 
multimodalitu. 
3) Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných 
parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, 
který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční 
prostor původně přístupný automobilové dopravě. 

 
Není možná kombinace uvedených aktivit v jedné žádosti o 
podporu. 

Min. dotace: 100 000,- Kč 

Max. dotace: 4 900 000,- Kč 

Max. podíl dotace v % 95 

Bližší informace: http://zubrizeme.cz/irop-10-vyzva-mas-zubri-zeme-terminaly-a-
parkovaci-systemy/ 

Datum uzávěrky: 10.7.2019 



 

 

 

 

 

 11. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY 

Oblast: Území v působnosti: MAS Zubří země, o.p.s. (celé území) 

Žadatel: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo 

zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících. 

Předmět a účel podpory:  1) Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. 
třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší 
dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro 
chodce a míst pro přecházení 

2) Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro 
pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

3) Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro 
chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a 
tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší 

4) Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a 
pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní 
komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních 
systémů). 

Dále je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba 
doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo 
výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek 
nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy. 

Min. dotace: 100 000,- Kč 

Max. dotace: 2 000 000,- Kč 

Max. podíl dotace v % 95 

Bližší informace: http://zubrizeme.cz/irop-11-vyzva-mas-zubri-zeme-bezpecnost-
dopravy/ 

Datum uzávěrky: 10.7.2019 



 

 

 

 

 

12. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – IROP –CYKLODOPRAVA 

Oblast: Území v působnosti: MAS Zubří země, o.p.s. (celé území) 

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:  

1) 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; 

2) 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;                                                                                                                                                

3) 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. 

Je možná kombinace uvedených aktivit. 

Min. dotace: 100 000,- Kč 

Max. dotace: 4 900 000,- Kč 

Max. podíl 

dotace v % 

95 

Bližší 

informace: 

http://zubrizeme.cz/irop-12-vyzva-mas-zubri-zeme-cyklodoprava/ 

Datum 

uzávěrky: 

10.7.2019 



 

 

 

 

 

13. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Oblast: Území v působnosti: MAS Zubří země, o.p.s. (celé území) 

Žadatel: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace 

zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, 

církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové 

organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v 

oblasti základního vzdělávání a další subjekty podílející se na 

realizaci vzdělávacích aktivit. 

Předmět a účel podpory:  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury 
základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení 
inženýrských sítí 

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně 
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 
• pořízení vybavení budov a učeben 
• pořízení kompenzačních pomůcek 
• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 

Min. dotace: 100 000,- Kč 

Max. dotace: 2 500 000,- Kč 

Max. podíl dotace v % 95 

Bližší informace: http://zubrizeme.cz/irop-13-vyzva-mas-zubri-zeme-infrastruktura-
zakladnich-skol/ 

Datum uzávěrky: 10.7.2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

14. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - (III.) 

Oblast: Území v působnosti: MAS Zubří země, o.p.s. (celé území) 

Žadatel: 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 

Předmět a účel podpory:  • 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. 

Min. dotace: 100 000,- Kč 

Max. dotace: 3 500 000,- Kč 

Max. podíl dotace v % 95 

Bližší informace: http://zubrizeme.cz/irop-14-vyzva-mas-zubri-zeme-socialni-
infrastruktura-iii/ 

Datum uzávěrky: 10.7.2019 



 

 

 

2) VYHLÁŠENÉ VÝZVY – KRAJ VYSOČINA 

 

OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019 

Oblast: Regionální rozvoj  

Žadatel: Obec 

Předmět a účel 

podpory:  

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění životních 
podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských 
území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve 
venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským 
charakterem, které stojí mnohdy na pokraji zájmu obecních samospráv. 

Min. dotace: 30 000  

Max. dotace: 127 000 

Max. podíl dotace v % 50-60 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02714?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: 28.6.2019 

 

JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019 

Oblast:  

Žadatel:  

Předmět a účel podpory:   

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace:  

Datum uzávěrky: Sběr žádostí září 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) STÁTNÍ DOTACE - MINISTERSTVA 

 

IROP VÝZVA Č. 4 AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ 

Oblast: Infrastruktura, informační systémy 

Žadatel: Obec, kraj 

Předmět a účel podpory:  Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy 

vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, 

vytvoření samoobslužných míst pro úplné 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. 

Min. dotace: 3 000 000 

Max. dotace: 120 000 000 

Max. podíl dotace v % 85 (EU), 5 (státní rozpočet) 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1653 

Datum uzávěrky: 30. 6. 2019 

 

 

IROP VÝZVA Č. 75 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE II 

Oblast: Sociální, Infrastruktura 

Žadatel: Ostatní, Nezisková organizace, Obec, Kraj 

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: 1 000 000 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1653


 

 

 

Max. dotace: 40 000 000 

Max. podíl dotace v % 85 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3621 

Datum uzávěrky: 15.7. 2020 

 

 

MMR – REGENERACE BROWNFIELDŮ PRO NEPODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ 

Oblast:  

Žadatel: Obec, Kraj 

Předmět a účel podpory:  Cílem výzvy, resp. podprogramu je regenerovat území, na němž se 
nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze 
definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně 
využít v dalším rozvoji obce. Podprogram je určen pro objekty typu 
brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského 
charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.. 

Min. dotace: 300 000 

Max. dotace: 30 000 000 

Max. podíl dotace v % 70 

Bližší informace: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-

regionu/Podpora-revitalizace-uzemi/Regenerace-brownfieldu-

pro-nepodnikatelske-vyuziti 

Datum uzávěrky: 31.5.2019 

 

 

 

MMR – TVORBA STUDIÍ A ANALÝZ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ VYBRANÝCH BROWNFIELDŮ  

Oblast:  

Žadatel: Obec, Kraj 

Předmět a účel podpory:  Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit vypracování podkladů 
pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých 
brownfieldů, které jsou doporučeny k financování usnesením Vlády 
ČR č. 503/2017 ze dne 10. července 

Min. dotace:  

Max. dotace: 2 000 000 

Max. podíl dotace v % 85 

Bližší informace: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-

regionu/Podpora-revitalizace-uzemi/Tvorba-studii-a-analyz-

moznosti-vyuziti-vybranych 

Datum uzávěrky: 31.5.2019 



 

 

 

 

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

KRAJINY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obec 

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 % 10 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3021 

Datum uzávěrky: 31.12.2019 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 2/2019: PAKT STAROSTŮ PRO 

KLIMA A ENERGII 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obce, dobrovolné svazky obcí a městské části 

Předmět a účel podpory:  Dotaci můžete získat na zpracování Akčního plánu pro 

udržitelnou energii a klima, případně na jeho aktualizaci. 

Podpořeny budou rovněž organizace Místních dnů pro klima 

a energii, jejichž účelem je zvýšení veřejného povědomí o 

tématech, jako je energetická efektivita, využívání 

obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a 

propojení energetiky a změny klimatu. Podporu bude možné 

využít i na zřízení nového pracovního místa pro pracovníka 

obce či městské části, který se bude věnovat přípravě a 

následné realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a 

klima. 

Min. dotace: 250 000,- Kč 

Max. dotace: 2 000 000,- Kč 



 

 

 

Max. podíl dotace v % 50-80 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-

vyzvy/?id=68 

Datum uzávěrky: 30.9.2019 

 

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:     
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. 

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: 18.12.2020 

 

 

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

ODPADŮ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obec 

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: 100 000 



 

 

 

Max. dotace: 40 000 000 

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3417 

Datum uzávěrky: 31.12.2020 

 

 

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

ODPADNÍCH VOD 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obec, DSO, spolky, obchodní společnosti s většinou podílem 

obcí 

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: 240 000 

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=42 

Datum uzávěrky: 30.6. 2019 

 

 

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

NEPOTŘEBNÝCH VRTŮ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Ostatní, Obec 

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:  

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=42
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=42


 

 

 

Max. podíl dotace v % 90  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3887 

Datum uzávěrky: 20.12. 2019 

 

 

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

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obec, DSO, příspěvkové organizace územních samosprávních 

celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a 

městy 

Předmět a účel podpory:  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. 

Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů 

pitné vody pro zásobování obyvatelstva. 

Min. dotace: 100 000 

Max. dotace: 3 000 000 

Max. podíl dotace v % 60-80 

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

Datum uzávěrky: 18.12.2020 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 14/2016: ÚZEMNÍ STUDIE 

KRAJINY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obce s rozšířenou působností 

Předmět a účel podpory:  Studie pomohou zmapovat aktuální rizika v krajině, doporučí, 

jak zlepšit vodní režim v krajině, protipovodňovou ochranu, 

ale navrhnou například i vhodné řešení ochrany proti erozi. 

Tyto a další výstupy, které územní studie přinesou, navíc 

mohou obce použít pro snadnější zdůvodnění čerpání 

prostředků z veřejných rozpočtů. 

Územní studie krajiny musí být pořízena v souladu s 

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


 

 

 

metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj a 

Ministerstva životního prostředí z letošního února 2016 pod 

názvem – „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod 

obce s rozšířenou působností“. Podmínkou pro poskytnutí 

podpory je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 

specifického cíle 3.3. Integrovaného regionální operačního 

programu. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-

vyzvy/?id=29 

Datum uzávěrky: 31.12.2019 

 

 

 

OP TECHNICKÁ POMOC - VÝZVA Č. 3 PODPORA KAPACITY PRO IMPLEMENTACI ISIF 

NA NIŽŠÍ NEŽ NÁRODNÍ ÚROVEŇ 

Oblast: Informační systémy 

Žadatel: Obec, kraj, příspěvkové organizace 

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 % 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1794 

Datum uzávěrky: 30. 9. 2023 

 

 

OP ZAMĚSTNANOST VÝZVA PRO PROJEKCI PODPORUJÍCÍ IMPLEMENTACI 

STRATEGICKÉHO RÁMCE ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR PRO OBDOBÍ 2014 - 2020 

Oblast: Infrastruktura 

Žadatel: Obec, kraj, DSO, asociace a sdružení obcí a krajů 

Předmět a účel podpory:  - Dokončení podpory plošného procesního modelování agend 

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. 

Min. dotace: 5 000 000 

Max. dotace: 400 000 000 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1615 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2019 

 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1794
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1615


 

 

 

OP ŽP – 52. VÝZVA - POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Orgány veřejné správy 

Předmět a účel podpory:  Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných 

prvků a struktur. 

• 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 % 85 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=56 

Datum uzávěrky: 2.1.2020 

 

 

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

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: 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: 100 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 85 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=3144 

Datum uzávěrky: 2.1. 2020 

 

 

OPŽP – 114. VÝZVA – PO3, SC 3.2 ZVÝŠIT PODÍL MATERIÁLOVÉHO A 

ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ  

Oblast:  

Žadatel: Kraj, obec, DSO,… 



 

 

 

Předmět a účel podpory:  Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, 
které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat 
příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke 
zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr 
odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů 
a tzv. „door-to-door“ systém. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 85 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/vyzvy/114-vyzva 

Datum uzávěrky: 2.12.2019 

 

 

OPŽP – 115. VÝZVA, PO4, SC 4.4 – ZLEPŠIT KVALITU PROSTŘEDÍ V SÍDLECH 

Oblast:  

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce 
znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou 
stabilitu. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: https://www.opzp.cz/vyzvy/115-vyzva 

Datum uzávěrky: 2.1.2020 

  

 

OPŽP – 118. VÝZVA, PO3, SC 3.3 – REKULTIVOVAT STARÉ SKLÁDKY  

Oblast:  

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  V rámci podporované aktivity budou podporovány pouze projekty 

rekultivace starých skládek rozkládajících se na zvláště 

chráněných územích (stará skládka – tj. skládka, na kterou byl 

ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz 

skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo 

nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 

238/1991 Sb.). Podporovány budou pouze takové projekty, které z 

provedené analýzy rizik prokážou přijatelnou míru rizika dle 

Metodického pokynu MŽP Analýza rizik kontaminovaného území. 

Min. dotace: 500 000 



 

 

 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 85 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=121 

Datum uzávěrky: 1.7. 2019 

 

 

OPŽP – 131. VÝZVA, PO 4, SC 4.3 – POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY  

Oblast:  

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní 

režim krajiny. 

Min. dotace: 250 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 75-100 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=142 

Datum uzávěrky: 31.10.2019 

 

 

OPŽP – 132. VÝZVA, PO4, SC 4.4 – ZLEPŠIT KVALITU PROSTŘEDÍ V SÍDLECH  

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu 

(s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, 

veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, 

veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, 

školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně 

prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, 

spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, 

fyzické osoby podnikající. 

Předmět a účel podpory:  Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků 

veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch): 

o zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, 

zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, 

průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, 

skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými 

založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či 

výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních 

ploch a prvků, o jako součást realizace zeleně obnova a 



 

 

 

zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě 

blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních 

biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních 

sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na 

srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně 

provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň 

zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují 

odtok srážkové vody), o jako součást realizace zeleně 

opatření na podporu biodiverzity. 

Min. dotace: 250 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=143 

Datum uzávěrky: 31.10.2019 

 

 

OPŽP – 134. VÝZVA, PO 3, SC 3.2 – ZVÝŠIT PODÍL MATERIÁLOVÉHO A 

ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s 

odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných 

surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s 

odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, 

podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně 

sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ 

systém. 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=139 

Datum uzávěrky: Příjem od 2.9. 2019 do 1.9. 2020 

 

 

 

 



 

 

 

1/2017 INOVATIVNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE - SNÍŽIT ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA A 

ROZVÍJET SYSTÉMY JEJICH ŘÍZENÍ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, 

státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, 

veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké 

školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve 

a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti 

a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající 

Předmět a účel podpory:  Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky 

obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s 

vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z 

povrchových a podzemních zdrojů. 

Max. podíl dotace v % 25 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=146 

Datum uzávěrky: Do vyčerpání alokace 340 mil. Kč 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA - POŘÍZENÍ NEBO REKONSTRUKCE CISTERNOVÉ 

AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY 

Oblast: Hasičský záchranný sbor České republiky 

Žadatel: obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen 

„SDH“) obce, která: a) je v rámci plošného pokrytí území kraje 

jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo 

JPO III, b) není vybavena cisternovou automobilovou 

stříkačkou (dále jen „CAS“) s kabinou osádky se sedadly pro 

nejméně 6 osob vyrobenou v roce 2004 a později 

Předmět a účel podpory:  Dotace se poskytuje na: 

a) pořízení nové CAS 

b) rekonstrukci CAS 32 – T 815 v souladu technicko-

přejímacími podmínkami 

c) rekonstrukci CAS 32 – T 815 na provedení speciální 

redukované pro šest osob. 

Max. podíl dotace v % 50-70% (rekonstrukce, nová CAS) 

Bližší informace: https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-

pozarni-techniky-649464.aspx 

Datum uzávěrky: 14.6.2019 

 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=146


 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA - POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU 

Oblast: Hasičský záchranný sbor České republiky 

Žadatel: Žadatelem o dotaci v rámci této výzvy může být pouze obec 

zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) 

obce, která: 

a) je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární 

ochrany (dále jen „jednotky 

PO“) zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V, 

b) není vybavena dopravním automobilem (dále jen „DA“) 

nebo osobním automobilem s 

kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným 

zvláštním výstražným 

zařízením (dále jen „OA“), vyrobeným v roce 2004 a později. 

Předmět a účel podpory:  1) Dotace se poskytuje na: DA vyrobený na podvozku 

kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený 

provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v 

provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro 

nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem 

nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení. Dotace může 

dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 450 tis. 

Kč. 2) Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné 

posuzovat individuálně formou mimořádné konzultace na 

MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS 

kraje. 

Max. podíl dotace v % až 70 % nákladů akce, maximálně však 450 tis. Kč 

Bližší informace: https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-

pozarni-techniky-649464.aspx 

Datum uzávěrky: 14.6.2019 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA - STAVBA NEBO REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE 

Oblast: Hasičský záchranný sbor České republiky  

Žadatel: 1) Žadatelem o dotaci v rámci této výzvy může být pouze 

obec, která splňuje následující podmínky:  

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen 

„SDH“) obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje 

jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO 

III nebo JPO V,  

b) dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci 

požární zbrojnice z rozpočtu Ministerstva vnitra,  

c) budova rekonstruované požární zbrojnice je v majetku obce 



 

 

 

zřizující jednotku SDH obce,  

d) pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jsou v majetku 

obce, nebo je smluvně upraven závazek tak, aby po dokončení 

stavby, byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka, a to 

kupní smlouvou, která bude uzavřena do 30 dní po nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí,  

e) na stavbě ani na pozemku nevázne zástavní právo a věcné 

břemeno neomezuje činnost jednotky SDH obce. 

Předmět a účel podpory:  Dotace se poskytuje na rekonstrukci anebo výstavbu nové 

požární zbrojnice. 

Max. podíl dotace v % až 50 % nákladů akce, - minimálně však 450 000,- Kč, - 

maximálně však 4 500 000,- Kč. 

Bližší informace: https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-

pozarni-techniky-649464.aspx 

Datum uzávěrky: 14.6.2019 

 


