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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 

Max. dotace: 7 546 000 

Max. podíl dotace v % 85 

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

Datum uzávěrky: 28.2.2019 



 

 

 

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: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/dotace/?kat=5 

Datum uzávěrky: 28.6.2019 

 

MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019 

Oblast: Regionální rozvoj  

Žadatel: Obec, DSO 

Předmět a účel podpory:  Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora 
uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na 
místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní 
Agendy 21 (dále jen MA21) a popularizace a propagace konceptu 
udržitelného rozvoje, MA21, Zdraví 21 a Zdraví 2020, na úrovni obcí, 
měst, mikroregionů, MAS, škol v Kraji Vysočina a nestátních 
neziskových organizací v Kraji Vysočina a to z důvodu zájmu Kraje 
Vysočina o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, 
který vychází ze schválené Deklarace Zdravého kraje a realizace 
Projektu Zdravý Kraj Vysočina. 

Min. dotace: 10000 

Max. dotace: 90000 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/dotace/?kat=5 

Datum uzávěrky: 10.5.2019 

 



 

 

 

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 proúplné 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 

Max. dotace: 40 000 000 

Max. podíl dotace v % 85 

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


 

 

 

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 – PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA  

Oblast:  

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  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. 

 
- Podpora obnovy místních komunikací  
- Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
- Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury  
- Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  
- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov  
- Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů  
- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
- Podpora dostupnosti služeb  
- Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

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

regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-

Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova 



 

 

 

Datum uzávěrky: 28.2. 2019 

 

MMR – ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V BUDOVÁCH DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A 

V BUDOVÁCH MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ  

Oblast:  

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů 

s pečovatelskou službou 

Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: 

- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, 

- odstraňování bariér uvnitř budov, 

- bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných 

prostorách, 

- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií 

a systémů. 

Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách 

městských a obecních úřadů 

Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: 

-odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, 

- odstraňování bariér uvnitř budov,  

-bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných 

prostorách, 

- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií 

a systémů. 

 

Min. dotace: 100 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 50 

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

regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-

(5)/Odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko 

Datum uzávěrky: 28.2. 2019 

 



 

 

 

MMR – OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÝCH POHROMÁCH 

V ROCE 2018 

Oblast:  

Žadatel: Obec, Kraj 

Předmět a účel podpory:   

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace:  

Datum uzávěrky: 28.2. 2019 

 

MMR –  ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU 

Oblast: Cestovní ruch  

Žadatel: Obec, Kraj 

Předmět a účel podpory:  Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění 

stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. 

Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky 

cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a 

atraktivity. 

 

DT č.1 – Podpora nadregionálních aktivit 

DT č.2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu 

DT č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu  

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-

program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2019-

Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk 

Datum uzávěrky: 15.2. 2019 do 12:00 

 

MZE -  129 662 – ÚDRŽBA A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH KULTURNÍCH PRVKŮ VENKOVSKÉ 

KRAJINY 

Oblast:  

Žadatel: Obec 

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 max. 3 metrů od 

objektu v návaznosti na předmět dotace. 

Min. dotace: 15 000 

Max. dotace: 200 000  

Max. podíl dotace v % 70 

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-2/ 

Datum uzávěrky: 22.2.2019 

 

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 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, Nezisková organizace 

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: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2811 

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:  

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. 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 % 100 

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

Datum uzávěrky: 31.12.2020 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 9/2018 PODPORA OBCÍ 

V NÁRODNÍCH PARCÍCH 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních 

parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území 

národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 85 

Bližší informace: https://www.mzp.cz/cz/zivot_v_obcich_vyzva 



 

 

 

Datum uzávěrky: 20.12.2019 

 

 

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 

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


 

 

 

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 

 

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 

 

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


 

 

 

OPŽP – 104. VÝZVA, PO 3, 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 %  

Bližší informace: https://www.opzp.cz/vyzvy/104-vyzva 

Datum uzávěrky: 28.2.2019 

 

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 

  

SFŽP VÝZVA Č. 12/2017 – DEŠŤOVKA  

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Kraj, Obec, Nezisková organizace, Ostatní 

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 % 50 

Bližší informace: https://www.mzp.cz/cz/destovka_vyzva_dodatek 

Datum uzávěrky: Do vyčerpání alokace 240 mil. Kč 

 


