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

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: 2.1.2020 - (pozor změna! – termín ukončení příjmu žádostí 
o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 
17.9.2019 změněn z 25.9.2019 20:00 hodin na 2.1.2020 12:00 
hodin, změna je účinná od 20.9.2019!) 



 

 

 

2) VYHLÁŠENÉ VÝZVY – KRAJ VYSOČINA 

 

 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II. 

Oblast: Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství 

Žadatel: Vlastníci lesa nebo právnické či fyzické osoby, na které se podle § 58 odst. 1 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vztahují 
práva a povinnosti vlastníka a hospodaří v souladu s právními předpisy 
upravujícími hospodaření v lesích. 

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: 10 000,- Kč 

Max. dotace: 500 000,- Kč 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02744?kat=999&s=aktivni 

Datum uzávěrky: Termín podání žádosti: 02.09.2019 - 30.09.2019 

 

 



 

 

 

3) STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA 

 

 

PROGRAM VÝSTAVBY – NÁJEMNÍ BYTY (ÚVĚRY) 

Oblast: Státní fond rozvoje bydlení 

Žadatel: Obce, právnické a fyzické osoby 

Předmět a účel podpory:  Nová výstavba nebo stavební úpravy stávajících budov, kterými 
vzniknou nájemní byty pro vymezenou skupinu obyvatel – seniory 
(65+), zdravotně či příjmově vymezené občany, pro osoby, které 
byly o bydlení připraveny živelní pohromou a zletilé osoby mladší 
30 let. 
- novostavba bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty, 
- stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud 
určených k jiným účelům 
než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě), 
- nástavba či přístavba, kterou vznikne nájemní byt (neplatí pro 
rodinné domy), 
- stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k 
bydlení v bytovém domě, 
kde dosud žádný byt k bydlení nebyl, 
- stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením 
vznikne alespoň 1 další 
nájemní byt způsobilý k bydlení. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace  Nízkoúročený úvěr: 
- až do 90 % rozhodných výdajů, 
- rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, 
nesmí však překročit 10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru, 
- do rozhodných výdajů může být zahrnuto také max. 70 % hodnoty 
stávající budovy dle ceny zjištěné znalcem. 

Bližší informace: http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-vystavby/ 

Datum uzávěrky: Program je otevřen. Žádosti do programu jsou přijímány 

kontinuálně. 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAM PANEL 2013+ 

Oblast: Státní fond rozvoje bydlení 

Žadatel: Vlastníci bytových domů: družstva, společenství vlastníků, fyzické a 
právnické osoby, města či obce. 

Předmět a účel podpory:  pro poskytování úvěrů na opravy a modernizace bytových domů 
bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové)  

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace  Nízkoúročený úvěr: 
- až do 90 % rozhodných výdajů 
- úroková sazba minimálně ve výši referenční sazby EU 

Bližší informace: http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/ 

Datum uzávěrky: Program je otevřen. Žádosti do programu jsou přijímány 

kontinuálně. 

 

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. 

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


 

 

 

 

IROP VÝZVA Č. 75 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE II 

Oblast: Integrovaný regionální operační program 

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 

Bližší informace: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-75-
Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece 

Datum uzávěrky: 15.7. 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 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 6/2019: OZDRAVNÉ POBYTY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: • Mateřské školy 
• Lesní mateřské školy 
• Základní školy 
• Gymnázia 
• Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině 

Předmět a účel podpory:  
Zajištění ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem 
pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší 
stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s 
vyhovující kvalitou ovzduší. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 70 Kč na osobohodinu ekologického výukového programu, nejvýše 
400 000 Kč na jednoho žadatele 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=73 

Datum uzávěrky: Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2019 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2019 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 5/2019: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V 

CHKO 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: • Obce a městské části 
• Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí 
• Obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské 

části 

Předmět a účel podpory:  
Na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení v obcích, 
jejichž katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných 
oblastí a zároveň mají počet obyvatel nižší než 100 tisíc.  

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % Až 2 miliony Kč, maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=72 

Datum uzávěrky: 31. 10. 2019 



 

 

 

 PROGRAM EFEKT (MPO)- OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2020  

Oblast: Průmysl a obchod 

Žadatel: • obce a městské části; • příspěvkové organizace zřizované 

obcí nebo městskou částí; • obchodní korporace se 100% 
podílem obce nebo městské části. 

Předmět a účel podpory:  
Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení 
nebo optimalizaci řídícího systému VO v obcích. Výdaje na 
optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že 
optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. 

Min. dotace:  

Max. dotace: 2 mil. 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039 

Datum uzávěrky: 31. 10. 2019 

 

 

 

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

KRAJINY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb. 

Předmět a účel podpory:  Cílem Výzvy je podpoření zpracování Územních studií krajiny, 
které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty 
umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s 
využitím koordinační úlohy územního plánování. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 10 % z celkových způsobilých výdajů 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=234 

Datum uzávěrky: 31.12.2019 

 

 

 

 



 

 

 

SZIF -TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Oblast: Zemědělství 

Žadatel: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří 
jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně 
sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se 
školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním 
polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými 
obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. Držitelem 
lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je 
vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka 
lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

Předmět a účel podpory:  Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů 
práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím 
využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, 
omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a 
technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do 
produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem 
racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské 
využití lesů. 

Min. dotace: 10 000,- 

Max. dotace: 10 000 000,- 

Max. podíl dotace v % 50 % způsobilých výdajů 

Bližší informace: https://www.szif.cz/cs/prv2014-861 

 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-
na-obdobi-2014/aktuality/prehled-kroku-k-predkladani-zadosti-
o.html 

Datum uzávěrky: Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu 
farmáře v termínu od 8. října 2019 do 29. října 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: - 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 % 80 

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

Datum uzávěrky: 31.12.2020 

 

 

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

NEPOTŘEBNÝCH VRTŮ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: obce, svazky obcí, kraje či státní příspěvkové organizace, které mají 
takové vrty ve správě 

Předmět a účel podpory:  Příspěvky míří na likvidaci vrtů, jejichž původce neexistuje nebo 
není známý. Jde o hydrogeologické vrty, tedy takové, které byly 
vybudovány za účelem průzkumu, jímání či monitorování 
podzemní vody, avšak nyní již nejsou potřebné a nejsou ani jinak 
využitelné. Zároveň představují riziko pro životní prostředí, 
zejména pro jakost či množství podzemních vod.  

Min. dotace:  

Max. dotace: horní hranice omezena pouze procentem z celkových způsobilých 
výdajů na projekt 

Max. podíl dotace v % až 90 procent investičních nákladů 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=45 

Datum uzávěrky: 20.12. 2019 

 

 



 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - VÝZVA Č. 11/2018 VOZIDLA NA 

ALTERNATIVNÍ POHONY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: ▪ Uzemní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. 
m. Prahy 

▪ Svazky obcí 
▪ Státní příspěvkové organizace 
▪ Veřejné výzkumné instituce 
▪ Příspěvkové organizace obcí a krajů 
▪ Společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či kraji 

Předmět a účel podpory:  Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního 
leasingu na tyto alternativní pohony: 

• CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou 
jednotku na zemní plyn, 

• plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými 
jednotkami, které má elektrický pohon a lze jej dobíjet z 
externího zdroje, 

• hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem 
vybavené elektromotorem, 

• elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem. 
Spolu s nákupem nebo pronájmem vozidel lze čerpat příspěvek i na 
pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, 
tzv. smart wallboxů. 

Min. dotace: 20 000,- 

Max. dotace: 1 000 000,- 

Max. podíl dotace v % do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše 
fixní částky dle typu vozidla 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=64 

Datum uzávěrky: 30.9.2019 

 

 

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 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=1976 

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

 

 

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 % Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. 

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

Datum uzávěrky: 2.1.2020 

 

 

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

ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ  

Oblast: Životní prostředí 

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

− státní podniky, − státní organizace, … 

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. 85 % celkových způsobilých výdajů 

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: Životní prostředí 

Žadatel: Obec 

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

Min. dotace: Minimální výše způsobilých 
realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

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

Datum uzávěrky: 2.1.2020 

 

  

OPŽP – 130. VÝZVA, POSÍLIT BIODIVERZITU 

Oblast: Životní prostředí 

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

výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), • státní podniky, • státní 
organizace… 

Předmět a účel podpory:  speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, 
písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a 
druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních 

druhů), • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a 

jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť, • opatření na 
podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně 
ovlivněném prostředí včetně opatření k omezení ohrožujících 

faktorů, • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu 

populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť, • jako součást 



 

 

 

realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení 
efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k 

ochraně druhů a stanovišť, osvěta, • interpretace hodnot PP a PR 
v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. 
naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové 
chodníky) a/nebo naučné tabule. 

Min. dotace: Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez 
DPH) 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1745 

Datum uzávěrky: 31.10.2019 

 

 

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

Oblast: Životní prostředí 

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:  Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim 
krajiny. 

Min. dotace: Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez 
DPH) 

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 ad. 
 

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 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. 

Max. podíl dotace 25 % celkových způsobilých výdajů na projekt 

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

Datum uzávěrky: Do vyčerpání alokace 340 mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

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

