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

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

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

do 12:00.  

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

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

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

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

Min. způsobilé výdaje: 100 000 Kč 

Max. způsobilé výdaje: 4 570 798,28 Kč 

Max. podíl dotace v % 95 % 

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

Sběr žádostí: Do 29.4.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) VYHLÁŠENÉ VÝZVY – KRAJ VYSOČINA 

 

 

OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021 

Oblast:  

Žadatel: Právnická osoba – 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,- 

Max. dotace: 100 000,- 

Max. podíl dotace v % 60 

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

Sběr žádostí: 01.02.2021 - 25.06.2021 

 

 

PAMÁTKY 2021 

Oblast:  

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

Předmět a účel podpory:  Program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování 
předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek 

Min. a max. dotace: Podprogram A 

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden 

projekt je 10 000 KČ, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 

350 000 Kč.  

Podprogram B 

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden 

projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 



 

 

 

40 000 Kč. 

Max. podíl dotace v % Podprogram A 

obce 50 % celkových nákladů projektu 

ostatní vlastníci 60 % celkových nákladů projektu (50 % vlastník + 10 % 

spoluúčast obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází). 

Bez finanční spoluúčasti obce není možné dotaci poskytnout. 

Podprogram B 

40 % celkových nákladů projektu 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02789?kat=999&s=aktivni 

Sběr žádostí: 25.01.2021 - 15.02.2021 

 

 

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021 

Oblast: Zdravotní péče a prevence zdraví 

Žadatel: Právnická osoba - svazek obcí 
Právnická osoba – obec 

Předmět a účel podpory:  Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajištění dostupnosti 
primární ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství u registrujících 
poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Kraje Vysočina. 
V těchto obcích je mnohdy zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo 
hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela. Program si klade za 
cíl získat nové poskytovatele zdravotních služeb nebo navazující 
poskytovatele zdravotních služeb na území dané obce nebo sdružení obcí 
prostřednictvím spolufinancování vybavení ordinace. 

Min. dotace: 10 000,- 

Max. dotace: Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je: 

• 300 000 Kč pro obec či svazek obcí do 10 tis. obyvatel včetně,  

• 200 000 Kč pro obec či svazek obcí do 25 tis. obyvatel včetně,  

• 100 000 Kč pro obec či svazek obcí nad 25 tis. obyvatel.  
 

Max. podíl dotace v % 50 

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

Sběr žádostí: 01.02.2021 - 31.10.2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dotační programy KV – v přípravě: 

 

SPORTOVIŠTĚ 2021 

Oblast:  

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

Předmět a účel podpory:  Účelem poskytnutých finančních prostředků je modernizace zařízení pro 
sportovní a tělovýchovné aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro 
sportovní vyžití obyvatel regionu. 

Alokace: 2 500 000 Kč 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02813?kat=999&s=aktivni 

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

od 15.03.2021 do 25.03.2021 

 

 

INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021 

Oblast: Cestovní ruch 

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

Předmět a účel podpory:  Program na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu: 
a) Podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje 
Vysočina, b) Podpora zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a 
stezek. 

Alokace: 1 200 000 Kč 
 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02812?kat=999&s=aktivni 

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

duben 2021 

 

 



 

 

 

ODPADY 2021 

Oblast: Odpadové hospodářství 

Žadatel: Právnická osoba – obec 

Předmět a účel podpory:  Předcházení vzniku odpadu, třídění využitelných složek odpadu a využívání 
recyklovaných materiálů 

Alokace: 2 000 000 Kč 
 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02811?kat=999&s=aktivni 

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

10–25.3. 2021 

 

POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021 

Oblast:  

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

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. 

Alokace: 200 000 Kč 
 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02809?kat=999&s=aktivni 

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

březen 2021 

 

ÚZEMNÍ PLÁNY 2021 

Oblast:  

Žadatel: Právnická osoba – obec 

Předmět a účel podpory:  Podpora zpracování prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné 
jednání celého správního území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Alokace: 1 300 000 Kč 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02806?kat=999&s=aktivni 

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

03/2021–04/2021 

 

 



 

 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021 

Oblast:  

Žadatel: Právnická osoba - svazek obcí 
Příspěvková organizace kraje 
Příspěvková organizace obce nebo státu 
Právnická osoba – obec 

Předmět a účel podpory:  Program je zaměřen na zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem 
na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování 
informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v 
oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina 
(rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím 
datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA). 

Alokace: 4 300 000 Kč 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02805?kat=999&s=aktivni 

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

březen - duben 2021 

 

 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021 

Oblast:  

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

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

Alokace: 9 000 000 Kč 

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

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

19. 4. – 3. 5. 2021 

 

 

STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021 

Oblast:  

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

Předmět a účel podpory:  Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů, 
výstavba nebo intenzifikace kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, výstavba 
nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a 
souvisejících vodních děl 



 

 

 

Alokace: 42 000 000 Kč 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02802?kat=999&s=aktivni 

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

15. 3. – 29. 3. 2021 

 

 

CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021 

Oblast:  

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

Předmět a účel podpory:  Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora: Podprogram A) 
zpracování projektové dokumentace realizace cyklostezek, resp. cyklotras vč. 
studií proveditelnosti; Podprogram B) údržba, opravy, rekonstrukce a 
výstavba zejména účelových komunikací nebo stavebních objektů 
podmiňujících jejich funkci v rámci prioritně značené sítě cyklotras a 
cyklostezek; Podprogram C) budování a obnova specifické veřejné 
infrastruktury pro terénní cyklistiku (singletraily, pumptracky atp.). 

Alokace: 8 500 000 Kč 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02801?kat=999&s=aktivni 

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

březen 2021 

 

 

BEZPEČNÁ SILNICE 2021 

Oblast:  

Žadatel: Právnická osoba – obec 

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

Alokace: 1 000 000 Kč 

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

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

březen - duben 2021 

 

 



 

 

 

AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021 

Oblast:  

Žadatel: Právnická osoba – obec 

Předmět a účel podpory:  Účelem dotačního programu je udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek 
požární ochrany obcí. 

Alokace: 4 400 000 Kč 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02799?kat=999&s=aktivni 

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

Březen 2021 

 

 

REGIONÁLNÍ KULTURA 2021 

Oblast:  

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

Předmět a účel podpory:  Program na podporu kulturních akcí 

Alokace: 1 000 000 Kč 

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

Předpokládaný termín 

sběru žádostí: 

duben - květen 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA 

 

MMR – REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VEŘEJNÝCH BUDOV 

Oblast: Podpora obnovy a rozvoje středně velkých obcí 

Žadatel: Obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel. 

Předmět a účel podpory:  Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých 
obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu 
obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen 
dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu 
předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských 
spolků při obnově a rozvoji obcí. 
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, 
jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není 
zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně 
využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. 

Min. dotace: 500 tis. Kč 

Max. dotace: 20 mil. Kč 

Max. podíl dotace v % 70 

Bližší informace: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-3-001-10-
000-obyvateli 

Datum uzávěrky: 5. března 2021, 12:00 hod. 

 

MMR – OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH V 

ROCE 2020 

Oblast: Podpora a rozvoje regionů 

Žadatel: Oprávněný žadatel o dotaci (dále jen „žadatel“) je obec, kraj, 

Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí. 

Předmět a účel podpory:  Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově 
základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních 
samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky 
pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality 
výkonu veřejné správy. 

Min. dotace: 500 tis. Kč 

Max. dotace: Součet požadovaných dotací v rámci vyhlášeného dotačního titulu 
může být maximálně 50mil. Kč pro jednoho žadatele. 

Max. podíl dotace v % • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % 
způsobilých výdajů, 

•obec od 3 001 do 10000: maximální výše dotace činí 60 % 
způsobilých výdajů,  

•obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % 
způsobilých výdajů 



 

 

 

Bližší informace: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-(1) 

Datum uzávěrky: 12. února 2021, 12:00 hod. 

 

 

PROGRAM VÝSTAVBA PRO OBCE – NA POŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH BYTŮ, SOC. DOMŮ A 

SMÍŠENÝCH DOMŮ 

Oblast: Státní fond podpory investic 

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

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

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

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

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

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

Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 

dní před ukončením výzvy. 

 

 

MZE – ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ PRO ROK 2021 

Oblast: Obnova kulturních a venkovských prvků 

Žadatel: Obec, vlastník pozemku, objektu, spolky, zájmový sdružení PO 

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. 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-(1)
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-(1)


 

 

 

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 
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 na samotný 
objekt, max. však 30 000 Kč. 

Min. dotace: 15 000 Kč 

Max. dotace: 200 000 Kč 

Max. podíl dotace 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-prvku-2021/ 

Sběr žádostí: od 1. 2. 2021 do 19. 2. 2021 včetně nebo do okamžiku, kdy celková 

požadovaná částka registrovaných žádostí dosáhne v součtu pro 

podprogram 40 milionů Kč. 

 

 

MZE – PODPORA ODKUPU A SCELOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A 

KANALIZACÍ  

Oblast: Vodovody a kanalizace 

Žadatel: a) obce, 
b) svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým 
majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, 
neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za 
závazky svazku, 
c) vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové 
účasti měst a obcí 

Předmět a účel podpory:  
Program slouží k podpoře odkupu vlastnických práv k 
vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a 
snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů  a 
kanalizací. 

Alokace: ve výši 300 mil. Kč 

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

vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-420-podpora-

odkupu-a-scelovani/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html 

Sběr žádostí: 15.2.2021 do 30.9 2022 nebo do vyčerpání alokace 

 



 

 

 

MZE – PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ – RYBNÍKY A VODNÍ NÁDRŽE 

Oblast: Vodovody a kanalizace 

Žadatel:  

Předmět a účel podpory:  
V rámci programu 129 280 je podporována výstavba nových, 
obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 
ha, dále také odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–
30 ha. Současně jsou vyčleněny finanční prostředky na 
odstraňování havarijních situací na rybnících a případných 
povodňových škod. 

Alokace: 400 mil. Kč 

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

vodnim-hospodarstvi/rybniky/ 

Datum uzávěrky: 29.1.2021; do 12 hodin 

 

 

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

Oblast: Životní prostředí 

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

Předmět a účel podpory:   
1. Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné 
vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci 
přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, 
dálkového přivaděče apod.), včetně instalace nezbytné 
technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající 
vodovod pro veřejnou potřebu. 
2. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné 
vody pro zásobování obyvatelstva. 

Min. dotace: 100 000,- Kč 

Max. dotace: 3 000 000,- Kč 

Max. podíl dotace v % 60-80 

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

Datum uzávěrky: 30.6.2021 

 

 



 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽP – VÝZVA Č. 3/2020: PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA – VH PROJEKTY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: - Obce/města 
- Dobrovolné svazky obcí 
- Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a 

městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty 
- Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 

% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty 

Předmět a účel podpory:  • 1.3. C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které 
budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze 
v souběhu s 1.6B 

• 1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren 
odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou 
podporovány) – projektová příprava projektů, které 
budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze 
v souběhu s 1.6B 

• 1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení 
vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné 
vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody 
– projektová příprava projektů, které budou předložené 
v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C 
a 1.3D 

 

Min. dotace:  

Max. dotace: Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z 
investičních nákladů na plánované opatření OPŽP. 

Max. podíl dotace v % 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené 
dotace 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=83 

Datum uzávěrky: 31.3.2021 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 7/2020: PAKT STAROSTŮ PRO 

KLIMA A ENERGII 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obce 
Městské části 
Dobrovolné svazky obcí 
Místní akční skupiny 

Předmět a účel podpory:  Na co můžete dotaci získat: 



 

 

 

Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable 
Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace 

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.) 

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 % 50-80 % 

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

Sběr žádostí: 8.2.2021 - 30.7.2021 

 

 

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

Oblast: Životní prostředí 

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

Předmět a účel podpory:  
Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů 

Min. dotace: 20 000 Kč 

Max. dotace: 250 000 Kč 

Max. podíl dotace v % 100 % ze způsobilých výdajů 

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

Datum uzávěrky: 30. 4. 2021 nebo vyčerpání alokace 

 

 

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

ODPADNÍCH VOD 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obce 

Předmět a účel podpory:  
Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren 
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v 
lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není 



 

 

 

technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se 
vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému 
bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví 
obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent 
z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města. 

Min. dotace: od 100 tisíc korun na jednu čistírnu 

Max. dotace: do 240 tisíc Kč na jednu čistírnu 

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

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

Datum uzávěrky: 30.6.2021 

 

 

OPŽP – 155. VÝZVA – ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A 

RIZIKA 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, 
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:  aktivita 3.4.2 – realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), 
analýzy rizik. Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a 
zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně 
kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a 
doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B dle metodického 
pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území. 

Max. podíl dotace v % 85 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=167 

Datum uzávěrky: 30. 6. 2021 

 

 

OPŽP – 146. VÝZVA – SNÍŽIT ENERGETICKOU NÁROČNOST VEŘEJNÝCH BUDOV A 

ZVÝŠIT VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Vlastníci veřejných budov 

Předmět a účel podpory:  Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných 
budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC: 

• zateplení obvodového pláště budovy, 
• výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 
• realizace opatření majících prokazatelně vliv na 



 

 

 

energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality 
vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace 
vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a 
větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření 
zabraňující letnímu přehřívání), 

• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla, 

• realizace systémů využívajících odpadní teplo, 
• výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu 

teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW 
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za 
účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, 
kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení 
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu 
využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, 

• instalace fotovoltaického systému, 
• instalace solárně-termických kolektorů 

 

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161 

Datum uzávěrky: 2.3.2021 

 



 

 

 

4) NADAČNÍ FONDY 

 

 

NADACE ČEZ – PODPORA REGIONŮ  

Oblast: Podpora regionů 

Žadatel: Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby 
se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami 
grantového řízení Podpora regionů pro rok 2021. 

Předmět a účel podpory:  
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně 
prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat 
podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s 
handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.  

Max. dotace: Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena. 

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

Datum vyhlášení: celoročně 

 

 

NADACE ČEZ – ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ 

Oblast: Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť. 

Žadatel: Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby 
se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami 
grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2021. 

Předmět a účel podpory:  
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu 
výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a 
víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost 
hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a 
sociálních zařízení. 

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

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

Datum vyhlášení: celoročně 

 

 

 

 



 

 

 

 

NADACE PARTNERSTVÍ – STROMY 2021 PRO JARNÍ A PODZIMNÍ VÝSADBU  

Oblast: Podpora výsadby stromů 

Žadatel: Právnické osoby v ČR 

Předmět a účel podpory:  
Podpora liniové výstavby stromů – především nových a 
obnovitelných alejí a stromořadí. 

Max. dotace: 150 000,- 

Bližší informace: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-
rizeni/stromy.html 

Datum vyhlášení: - pro jarní výsadbu: 3. února - 26. února 2021 
- pro podzimní výsadbu: 1. června - 30. července 2021   

 

 

NADACE ČEZ – ORANŽOVÝ PŘECHOD 2021 

Oblast: Osvětlování přechodů pro chodce 

Žadatel: Města a obce v ČR 

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,- 

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

Datum vyhlášení: 1. února - 30. dubna 2021 

 

 

 

 

 


