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

 

 

15. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ,O.P.S. – IROP – TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY (IV.) 

Oblast: Realizace projektu bude probíhat na území MAS vymezené ve schválené 
strategii CLLD (území MAS Zubří země o.p.s.). 

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:  Podporovaná aktivity: Terminály a (i samostatné) parkovací systémy. 
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 - Rekonstrukce, 
modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R 
jako prvků podporujících multimodalitu. 
Cílová skupina: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, 
uživatelé veřejné dopravy. 

Min. dotace: 100 000,- Kč 

Max. dotace: 5 500 000,- Kč 

Max. podíl dotace v % 95  

Bližší informace: http://zubrizeme.cz/irop-15-vyzva-mas-zubri-zeme-terminaly-a-parkovaci-
systemy/ 

Datum uzávěrky: 4.2.2020 
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 4. 2. 2020 ve 
12:00 hodin (pozor změna! termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl 
z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 9.1.2020 změněn 
z 14.1.2020 12:00 hodin na 4.2.2020 12:00 hodin, změna nabývá účinnosti 
od 9.1.2020) 

  

 

http://zubrizeme.cz/irop-15-vyzva-mas-zubri-zeme-terminaly-a-parkovaci-systemy/
http://zubrizeme.cz/irop-15-vyzva-mas-zubri-zeme-terminaly-a-parkovaci-systemy/


 

 

 

2) VYHLÁŠENÉ VÝZVY – KRAJ VYSOČINA 

 

 

OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020 

Oblast: Odbor regionálního rozvoje 

Žadatel: Obce 

Předmět a účel podpory:  Podporována je 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 tis. Kč  

Max. dotace: až 127 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 60 % obce do 300 obyvatel (včetně); 50 % obce nad 300 obyvatel 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02759?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 1. 2. 2020 – 26. 6. 2020 

 

 

 

PREVENCE KRIMINALITY 2020 

Oblast: Odbor sekretariátu hejtmana 

Žadatel: NNO, svazky obcí, obce, školy 

Předmět a účel podpory:  Realizace projektů na úrovni sociální prevence (sekundární a terciární 
prevence), které povedou například k omezení kriminality páchané na 
seniorech a zvlášť zranitelných skupinách obyvatel; k působení na skupiny 
obyvatel ohrožených kyberkriminalitou; ke snížení kriminality a přestupkové 
činnosti páchané recidivisty; k omezení kriminality spojené s podvody a 
úvěrovými podvody; k omezení násilné kriminality a kriminality páchané pod 
vlivem návykových látek. 

Min. dotace: 10 tis. Kč až 150 tis. Kč 

Max. dotace: 150 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 90 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02771?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 13. 1. - 30. 1. 2020 

 

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02771?kat=999&s=aktivni


 

 

 

PAMÁTKY 2020 

Oblast: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Žadatel: vlastníci kulturních památek 

Předmět a účel podpory:  Podpora obnovy kulturních památek (podprogram A) a zpracování 
předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek (podprogram B) 

Min. dotace: 10 tis. Kč 

Max. dotace: 350 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % A - 50 % obce,  40 % ostatní; B – 60 % 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02752?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 15. 1. 2020 – 15. 2. 2020 

 

 

CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020 

Oblast: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Žadatel: Podnikatelské subjekty, NNO, obce, svazky obcí 

Předmět a účel podpory:  A - Projektová dokumentace B - Cyklotrasy a cyklostezky - údržba, opravy, 
rekonstrukce, výstavba nových 

Min. dotace: 20 tis. Kč  

Max. dotace: 2 mil. Kč (dle podprogramu) 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02756?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 2. 3. - 13. 3. 2020 

 

 

INFRASTUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 - NOVÝ PROGRAM 

Oblast: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Žadatel: Podnikatelské subjekty, NNO, obce, svazky obcí, PO obcí 

Předmět a účel podpory:  A - Lyžařské běžecké trasy - strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras B 
- Doprovodná infrastruktura – obnova, rozšiřování a budování (naučné 
stezky, infopanely, odpočívky) 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 200 tis. Kč (dle podprogramu) 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02757?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 1. 4. - 8. 4. 2020 

 



 

 

 

POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020 

Oblast: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Žadatel: Obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, právnické osoby podnikatelské 
subjekty, NNO , školy 

Předmět a účel podpory:  Podpora pořadatelů krajských postupových a národních přehlídek (jimž 
předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění, 
které se konají v Kraji Vysočina 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 60 tis. Kč dle typu přehlídky 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02763?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 15. 1. 2020 – 31. 1. 2020 

 

POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 

Oblast: Odbor školství, mládeže a sportu 

Žadatel: NNO, školy 

Předmět a účel podpory:  Náklady související s organizací krajských a vyšších kol postupových soutěží a 
přehlídek pro děti a mládež v oblasti mimoškolních a volnočasových aktivit. 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 40 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02763?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 13. 1. 2020 – 31. 10. 2020 

 

SPORTOVIŠTĚ 2020 

Oblast: Odbor školství, mládeže a sportu 

Žadatel: NNO, svazky obcí, školy, obce 

Předmět a účel podpory:  Modernizace zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity - výstavba a 
údržba sportovišť včetně pořízení odpovídajícího sportovního vybavení; příp. 
samostatné pořízení sportovního vybavení. 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 100 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 40 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02769?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 13. 1. 2020 - 24. 1. 2020 

 

 



 

 

 

MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020 

Oblast: Odbor regionálního rozvoje 

Žadatel: NNO, svazky obcí, školy, obce, MAS 

Předmět a účel podpory:  Podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje, místní Agendy 21, Zdraví 
21 a Zdraví 2020, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol a nestátních 
neziskových organizací v Kraji Vysočina. Program je zaměřen na podporu 
aktivit, které mají přímou souvislost s naplňováním Kritérií MA 21 a 
Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina. 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 90 tis. Kč dle kategorie plnění Kritérií MA21 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02749?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 20. 1. 2020 - 7. 5. 2020 

 

STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020 

Oblast: Odbor životního prostředí a zemědělství 

Žadatel: Obce, svazky obcí, právnické osoby vlastnící vodovody a kanalizace (s min. 
75 % podílem obcí) 

Předmět a účel podpory:  Podprogram A Zásobování pitnou vodou; Podprogramu B Odvádění a čištění 
odpadních vod; Podprogramu C Ochrana před povodněmi nebo suchem 

Min. dotace: 50 tis. Kč 

Max. dotace: až 10 mil. Kč (dle podprogramu) 

Max. podíl dotace v % 75 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02770?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 13. 1. 2020 - 3. 2. 2020 

 

ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020 

Oblast: Odbor životního prostředí a zemědělství 

Žadatel: NNO, obce, svazky obcí, školy, příspěvkové organizace 

Předmět a účel podpory:  Podprogram A (Odpady): pořízení velkoobjemových sběrných nádob včetně 
úpravy ploch pod nádobami, pořízení kompostérů, výrobků z recyklovaných 
materiálů, stojanů a pytlů na využitelné složky odpadu apod.; Podprogram B 
(Ekologická výchova): environmentální vzdělávání, realizace přírodních 
zahrad, výsadba zeleně apod. 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 100 tis. Kč (dle podprogramu) 

Max. podíl dotace v % 50-75 (dle podprogramu) 



 

 

 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02778?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 15. 1. 2020 - 15. 2. 2020 

 

 

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – NOVÝ PROGRAM 

Oblast: Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní správy 

Žadatel: obce, svazky obcí 

Předmět a účel podpory:  Rekonstrukce, výstavba či vybavení stomatologické ordinace pro nového či 
navazujícího poskytovatele zdravotních služeb. 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 300 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02786?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 13. 1. 2020 – 31. 10. 2020 

 

 

NAŠE ŠKOLA 2020 

Oblast: Odbor regionálního rozvoje 

Žadatel: školy, obce 

Předmět a účel podpory:  Opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení sociálních zařízení, kuchyní 
a výdejen stravy základních škol 

Min. dotace: 30 tis. Kč  

Max. dotace: až 120 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02761?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: březen 2020 

 

 

JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020 

Oblast: Odbor školství, mládeže a sportu 

Žadatel: NNO, svazky obcí, školy, obce 

Předmět a účel podpory:  Podpora jednorázových volnočasových a sportovních aktivit pro děti, 
mládež, dospělé a seniory, které nenavazují na žádnou celoroční aktivitu 

Min. dotace: 10 tis. Kč  



 

 

 

Max. dotace: až 50 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 40 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02766?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: září 2020 

 

 

ÚZEMNÍ PLÁNY 2020 

Oblast: Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Žadatel: Obce 

Předmět a účel podpory:  První pořízení dokumentace návrhu územního plánu pro společné jednání 
dle stavebního zákona 

Min. dotace: 50 tis. Kč  

Max. dotace: až 250 tis. Kč (záleží na ceně ÚP) 

Max. podíl dotace v % 25-75 (záleží na ceně ÚP) 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02747?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: březen – duben 2020 

 

 

BEZPEČNÁ SILNICE 2020 

Oblast: Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Žadatel: Obce 

Předmět a účel podpory:  Podpora zvýšení bezpečnosti silničního provozu: podprogram A - osvětlení 
nových nebo stávajících přechodů pro chodce; podprogram B - výstavba 
nebo modernizace zastávek veřejné linkové dopravy (nástupiště, přístřešek, 
čekárna) 

Min. dotace: 30 tis. Kč  

Max. dotace: až 200 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: březen – duben 2020 

 

 



 

 

 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020 

Oblast: Odbor životního prostředí a zemědělství 

Žadatel: Obce, svazky obcí, právnické osoby vlastnící vodovody a kanalizace (s min. 
75 % obcí) 

Předmět a účel podpory:  Podprogram A: Podpora přípravy zajištění dodávky pitné vody; Podprogram 
B: Podpora přípravy snížení množství znečištění vypouštěného do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů; Podprogram C: 
Podpora přípravy zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem 

Min. dotace: 20 tis. Kč  

Max. dotace: až 300 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02767?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě) 
Sběr žádostí: březen - duben 2020 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020 

Oblast: Odbor informatiky 

Žadatel: Obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO 

Předmět a účel podpory:  Zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost 
prostředků ICT (4 podprogramy) A – Elektronické služby veřejné správy; B – 
Kybernetická bezpečnost; C – Síťová infrastruktura, D – Digitální gramotnost 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 250 tis. Kč (dle podprogramu) 

Max. podíl dotace v % 60 - 75 % (dle podprogramu) 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02755?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: březen – duben 2020 

 

AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 

Oblast: Požární ochrana 

Žadatel: Obce 

Předmět a účel podpory:  Udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí (vybavení 
neinvestičního charakteru, pohonné hmoty, lékařské prohlídky, technické 
prohlídky, opravy techniky a zařízení apod.) 

Min. dotace: 15 tis. Kč  

Max. dotace: až 45 tis. Kč (dle kategorie JPO) 

Max. podíl dotace v % 100 



 

 

 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02777?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: březen 2020 

 

 

TECHNICKÉ VYBAVAVENÍ JEDNOTEK POŽ. OCHRANY OBCÍ 2020 

Oblast: Požární ochrana 

Žadatel: Obce 

Předmět a účel podpory:  Nákup technického zařízení (elektrocentrály) do vybavení jednotek požární 
ochrany za účelem udržení a rozvoje jejich akceschopnosti pro obce s JPO II, 
III a V. 

Min. dotace: 25 tis. Kč  

Max. dotace: až 35 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02785?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: květen 2020 

 

 

VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 

Oblast: Odbor regionálního rozvoje 

Žadatel: Obce do 5 000 obyvatel. Prodejna musí být umístěna v sídle do 400 obyvatel. 

Předmět a účel podpory:  Spolufinancování provozních nákladů vzniklých provozováním prodejny 
potravin případně prodejny smíšeného zboží. 

Min. dotace: 20 tis. Kč  

Max. dotace: až 50 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 70 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02762?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: květen 2020 

 

 

 

 



 

 

 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 

Oblast: Odbor životního prostředí a zemědělství 

Žadatel: vlastníci lesa (právnické a fyzické osoby) 

Předmět a účel podpory:  Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování 
ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, 
sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného 
reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní 
porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z 
důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského 
průmyslu. 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 500 tis. Kč, sazbová dotace 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02775?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě) 
 Sběr žádostí: březen 2020 

 

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 

Oblast: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Žadatel: vlastníci objektů na území PR a PZ 

Předmět a účel podpory:  Podpora obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a 
zón 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 100 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02751?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: březen 2020 

 

EDICE VYSOČINY 2020 - NOVÝ PROGRAM 

Oblast:  

Žadatel: Města, obce, spolky, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, 
občané 

Předmět a účel podpory:  Ediční počiny odborné a populárně naučné povahy o významných 
osobnostech, historických událostech a kulturním dědictví Kraje Vysočina 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 100 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 50 



 

 

 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02746?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: červen 2020 

 

REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 

Oblast: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Žadatel: Fyzické a právnické osoby podnikající, obce, svazky obcí, příspěvkové 
organizace obcí 

Předmět a účel podpory:  Podpora akcí v oblasti kultury 

Min. dotace: 10 tis. Kč  

Max. dotace: až 50 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 40 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02750?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: (v přípravě)  
Sběr žádostí: květen 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA 

 

MMR – PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 

Oblast: Podpora venkova 

Žadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí 

Předmět a účel podpory:  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
• Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  
• Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku Podpora dostupnosti služeb  
• Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji 

obcí 
Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí 
do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit 
atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude 
podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. 

Min. dotace: Dle jednotlivých dotačních titulů (100 až 5 mil. Kč) 

Max. dotace: Dle jednotlivých dotačních titulů (100 až 5 mil. Kč) 

Bližší informace: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-
regionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obnovy-a-rozvoje-
venkova 

Datum uzávěrky: 17. února 2020 

 

MMR – PODPORA REGENERACE BROWNFIELDŮ PRO NEPODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ 

Oblast: Podpora revitalizace území 

Žadatel: Obec, kraje 

Předmět a účel podpory:  Revitalizace a výstavba, Revitalizace a rekonstrukce, Revitalizace 
-cílem výzvy, resp. podprogramu je regenerovat území, na němž 
se nachází objekty 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 bude sloužit široké veřejnosti 
(např. obecní dům, obřadní síň, školská zařízení, knihovna, 
hasičárna, parkoviště, garáže ad.) 

Min. dotace: 300 tis. Kč 

Max. dotace: 30 mil Kč 

Max. podíl dotace v % 50-70 dle velikosti žadatele 

Bližší informace: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-
regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Regenerace-brownfieldu-
pro-nepodnikatelske-vyuziti 

Datum uzávěrky: 11. května 2020 



 

 

 

 

 

MMR – DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH 

Oblast: Podpora revitalizace území 

Žadatel: Obec, kraje 

Předmět a účel podpory:  Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit demolice budov dříve 
využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem 
vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby 
jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a 
zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací. 

Min. dotace: 300 tis. Kč. 

Max. dotace: 10 mil. Kč 

Max. podíl dotace v % 50-70 dle velikosti žadatele 

Bližší informace: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-
regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Demolice-budov-v-
socialne-vyloucenych-lokalitach 

Datum uzávěrky: 14. února 2020 

 

 

MMR – ÚZEMNÍ PLÁN 

Oblast: Podpora územně plánovacích dokumentů obcí 

Žadatel: Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu 
a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou 
příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP 
nebo z Programu rozvoje venkova), která nemá žádný územní plán, 
nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, 
schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce. 

Předmět a účel podpory:  Hlavním cílem programu Podpora územně plánovacích činností 
obcí (dále jen „program“) je přispět ke koncepčnímu územnímu 
rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování 
územních plánů. 

Min. dotace:  

Max. dotace: 400 tis. Kč 

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-uzemniho-
planovani-a-architektonickych-u/Uzemni-plany-pro-obce/Uzemni-
plan-2020 

Datum uzávěrky: 11. února 2020 

 



 

 

 

PROGRAM VÝSTAVBA PRO OBCE – NA POŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH BYTŮ, SOCIÁLNÍCH 

DOMŮ A SMÍŠENÝCH DOMŮ 

Oblast: Státní fond rozvoje bydlení 

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). 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

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: http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/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. 

 

 

MZE- ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ PRO ROK 2020 

Oblast: Zemědělství 

Žadatel: Obce a města 

Předmět a účel podpory:  Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů 
kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) 
v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 
001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní 
části obce do 500 obyvatel. 
Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží 
muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a 
hřbitovní zdi. 
Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit 
k podnikatelské činnosti. 
Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním 
okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti 

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce/


 

 

 

max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za 
způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši 
max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, max. však 
30 000 Kč. 

Min. dotace: 15 000 Kč 

Max. dotace: 200 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-
udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-
kulturnich-a-3/ 

Datum uzávěrky: od 3. 2. 2020 do 21. 2. 2020 včetně nebo do okamžiku, kdy celková 
požadovaná částka registrovaných žádostí dosáhne v součtu pro 
podprogram 129 662 35 milionů Kč (podle toho, co nastane dříve) 

 

 

MZE - PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ 

Oblast: Zemědělství 

Žadatel: Obce a města 

Předmět a účel podpory:  • Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění 
rybníků a vodních nádrží. 

• Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních 
nádržích. 

Min. dotace: dle velikosti vodní plochy 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 80-100 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-
vodnim-hospodarstvi/rybniky/ 

Datum uzávěrky: 31.3.2020 

 

 

MZE - ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY V LESÍCH 

Oblast: Zemědělství 

Žadatel: vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa 
(zejm. nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa) podle § 58 odst. 1 
zákona č. 289/1995 Sb. (dále jen „vlastník lesa“) ke dni příjmu 
žádosti 

Předmět a účel podpory:  Poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v lesích. 



 

 

 

Min. dotace: výše příspěvku v rámci jedné žádosti není nižší než 5 000 Kč 

Max. dotace: maximální výši finančního příspěvku činí součet objemu 
jehličnatého dříví z nahodilé těžby za kalendářní čtvrtletí a sazby 
finančního příspěvku pro příslušné čtvrtletí 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-
a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/vyzva-k-podavani-
zadosti-o-poskytnuti.html 

Datum uzávěrky: 28. 2. 2020 

 

 

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

ODPADŮ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: - kraje, dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
- obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“)  
- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Obec, která není ORP, je oprávněným 
příjemcem pouze tehdy, pokud původce nevyhovujícího stavu 
neexistuje nebo není znám. 

Předmět a účel podpory:  • Odstraňování nelegálních skladů odpadů; 

•  Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních 
sanačních zásahů, kde není původce znám nebo neexistuje, ale 
i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné 
opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen 
konat), sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační 
zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící 
riziko vzniku ekologické havárie). 

Min. dotace: 100 000 

Max. dotace: 40 000 000 

Max. podíl dotace v % Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových 
způsobilých výdajů (CZV), z toho: max. 80 % formou dotace a 
zbývající podíl do 100% CZV formou zvýhodněné půjčky. 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=31 

Datum uzávěrky: 31.12.2020 

 

 

 



 

 

 

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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - VÝZVA Č. 4/2019: VODOVODY A 

KANALIZACE 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obce a města, Dobrovolné svazky obcí, Městské části hl. města 
Prahy, Příspěvkové organizace, Obchodní společnosti ovládané z 
více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty 
Zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % 
obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty Obchodní 
společnosti, příspěvkové organizace, zájmová sdružení musí být 
zároveň vlastníkem kanalizace nebo vodovodu. 

Předmět a účel podpory:  • Výstavba kanalizace 

• Výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV (s kapacitou nad 50 
EO vč. decentralizovaných řešení kromě domovních čistíren) 

• Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 

• Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody 

• Výstavba úpraven vody 

• Posílení akumulace pitné vody 

Min. dotace:  

Max. dotace: max. 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu, Pro 
samostatně podané projekty zaměřené na zlepšení dodávek pitné 



 

 

 

vody je max. výše podpory 50 mil. Kč na jeden projekt 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=70 

Datum uzávěrky: Žádosti je možné podávat od 01. 11. 2019 do 31. 01. 2020. 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 7/2019: PŘÍRODNÍ ZAHRADY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: • Obce, 
• předškolní zařízení mateřské školy, 
• lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny, 
• základní školy, 
• střední školy, 
• domy dětí a mládeže, 
• příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící 

v oblasti EVVO, 
• nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO. 

Předmět a účel podpory:  1. Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním 
stylu pro předškolní děti. 

2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní 
mateřské školy. 

3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků 
základních a středních škol a organizací působících 
v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním 
prostředí. 

Min. dotace: 100 000,- 

Max. dotace: 500 000,- 

Max. podíl dotace v % maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=74 

Datum uzávěrky: Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020, 10:00 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020 

 

 

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

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Všechny typy subjektů 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,- 



 

 

 

Max. dotace: 250 000,- 

Max. podíl dotace v % maximální míra podpory je 100 % ze způsobilých výdajů 

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

Datum uzávěrky: do 31. 8. 2020, nejpozději však do 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 procent způsobilých výdajů na projekt 

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

Datum uzávěrky: Příjem žádostí: 2.3.2020 - 30.6.2021 

 

 

OPŽP – 126. VÝZVA– ZVÝŠIT PODÍL MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ 

ODPADŮ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků): pouze 
veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, 
městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené 
městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace 
vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty). 

Předmět a účel podpory:  výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 
odpadů: 

o výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) 
sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek, 



 

 

 

zařízení technologií pro odvodnění čistírenských 
kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů 
z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu 
odpadů, 

o systémy pro separaci a oddělený sběr 
komunálního odpadu), 

výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a 
související infrastruktury: 

o výstavba/modernizace bioplynových stanic, 
o výstavba a modernizace zařízení na energetické 

využití ostatních odpadů nevhodných 
k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na 
SKO), 

o výroba paliv z ostatních odpadů, 
výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými 
odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování): 

o nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů 
zdravotnických) v zařízeních, u nichž bude 
vystupující odpad alespoň z 50 % využit 
materiálově nebo energeticky. 

Max. podíl dotace v % Max. 85 % celkových způsobilých výdajů 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené 
projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč. 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=129 

Datum uzávěrky: 3. 2. 2020 

 

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 

 

OPŽP – 137. VÝZVA -  REKULTIVACE STARÉ SKLÁDKY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Kraje, města a obce, města a pověřené obce, podnikatelské 



 

 

 

subjekty. 

Předmět a účel podpory:  V rámci podporované aktivity budou podporovány pouze projekty 
rekultivace starých skládek (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: 20 000,- 

Max. dotace: Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené 
projekty je vyhlášena ve výši 120 mil. Kč 

Max. podíl dotace v % Max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů. 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=149 

Datum uzávěrky: 30. 6. 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 je rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů 
přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými 
látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik. 

rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring 
průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí, 

 rekonstrukce stávajících a výstavby nových zařízení za účelem 
snížení emisí vznikajících průmyslovou činností a pořízení 
technologií ke snižování emisí vznikajících průmyslovou činností, 

 pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných 
těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti,  

 pořízení technologií a změny technologických postupů 
vedoucích ke snížení emisí pachových látek z průmyslové výroby, 

 snižování hluku z průmyslové výroby. 

Min. dotace: minimální výše půjčky: 35 % celkových způsobilých výdajů projektu 

Max. dotace: maximální výše půjčky: až do 100 % celkových způsobilých výdajů 
projektu; nejvýše však do výše limitu veřejné podpory 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2020 

 


