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k datu vydání. Dotační tituly se však mohou měnit zejména s ohledem na možnosti státního rozpočtu. De-
tailní podmínky a pravidla jsou uvedeny v oficiální dokumentaci jednotlivých ministerstev či jiných vyhlašo- 
vatelů.
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Milí přátelé, 

národní dotace představují pro všechna města 
a obce v České republice unikátní možnost podpo-
ry projektů a záměrů ze státního rozpočtu. Například 
naše Ministerstvo pro místní roz-
voj ročně rozdělí stovky milionů 
korun na podporu bydlení, rozvoj 
venkovských oblastí a cestovního 
ruchu, pořízení územních plánů 
obcí nebo na podporu nestátních 
neziskových organizací. Naším cí-
lem je vytvářet v České republice 
konkurenceschopné regiony, vy- 
užít a maximalizovat jejich rozvojo-
vý potenciál, vyrovnávat regionální 
disparity a přispívat na potřebné 
projekty, které by bez veřejných 
dotací byly jen stěží proveditelné. 
Společně s Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj samozřejmě nabízejí fi-
nanční podporu z národních zdrojů 
na různé projekty v mnoha oblas-
tech také další resorty a instituce, 
které mapujeme a zpřehledňujeme 
pro své klíčové „zákazníky“, jimiž jsou města a obce. 

Jsem osobně velice ráda, že díky úzké spolupráci 
všech stran při tvorbě národních dotačních progra-
mů můžeme využívat podněty, které nám z území 
přicházejí. Jednotlivé programy se totiž snažíme při-

způsobovat poptávce z regionů, aby podpora z naší 
strany směřovala přímo tam, kde je nejvíce potřeba 
a kde není možné získat prostředky jinou cestou. Jsou 

to právě příjemci dotací, tedy sta-
rostové měst a obcí, zástupci jejich 
příspěvkových či partnerských or-
ganizací, kteří mohou jako jedni 
z příjemců využívat národní zdro-
je a využívat je k místnímu rozvoji.
 
Publikace, kterou právě držíte 
v ruce, srozumitelně shrnuje pře-
hled dotací z národních zdrojů 
podle oblastí podpory a podrob-
ně popisuje jednotlivé dotační 
programy. Jedná se tak o jakýsi 
návod pro starosty obcí a měst, 
kteří by rádi využili možností, které 
jim nabízí stát prostřednictvím ná-
rodních dotací. Pevně doufám, že 
osloví velký počet potenciálních 
žadatelů.
 

Národní zdroje představují příležitost proměnit naše 
obce a města a zpříjemnit životy lidem, kteří v nich žijí.

Karla Šlechtová 
ministryně pro místní rozvoj

Úvodní slovo ministryně pro místní rozvoj



Úvodní slovo předsedy Svazu měst a obcí

Milí čtenáři,

územní samosprávné celky jsou nejlépe hospodařícími 
subjekty veřejné správy. Obce, a užívám-
-li tento pojem, pak tím myslím všechny 
vísky přes města až po Prahu, jsou zá-
kladním kamenem našeho státu. Aby se 
v nich lidem dobře žilo, musí se rozvíjet 
a reagovat na aktuální potřeby svých 
obyvatel. Jednoduše: posouvat se dopře-
du. K tomu jsou mimo jiné třeba finanční 
prostředky. 

A právě možnostmi, kde a jak mohou 
obce čerpat národní zdroje, vás provede 
publikace, kterou právě držíte v rukou. 
Vydali jsme ji díky dotaci Ministerstva pro 
místní rozvoj. S ambicí poskytnout vám, 
městům a obcím, srozumitelného prů-
vodce jednotlivými tituly. V přehledných 
tabulkách tak najdete podporovanou 
oblast, odpovědné ministerstvo (vyhla-
šovatele), orientační termín příjmu žádostí, alokaci, 
oprávněné žadatele, míru dotace, typy podporovaných 
aktivit, podmínky přijatelnosti, případné poznámky 
a rovněž webovou adresu, kde lze zjistit podrobnosti. 

Vítám přitom, že i z těchto národních dotačních titulů je 
zřejmý zájem ministerstev naslouchat 
podnětům obcí. Že témata vypisova-
ných programů nejsou rozhodnutím 
svrchu a škrábnutím pera od úřednic-
kého stolu centrálních orgánů, ale sna-
hou o respektování skutečných potřeb 
územních samosprávných celků. Je to 
právě blízkost občanům a praktické 
znalosti, kterými obce disponují. Bu-
dou-li zvětralé, pórovité a nepevné, 
pak celý stát bude trpět těmito nedu-
hy, byť na první pohled může zářit les-
kem pozitivní finanční bilance. K čemu 
však je nablýskané pozlátko, pokud by 
chyběl reálný základ? Těší mě, že i tato 
publikace ukazuje, že tomu tak není. 
A že se díky ní dozvíte, kde vzít národní 
finanční prostředky k tomu, aby se li-
dem ve vaší obci žilo ještě lépe.

Vše dobré.
František Lukl

předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova     
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2.   Možnosti obcí z národních zdrojů 

2.1   Obecné informace k národním zdrojům
Při podpoře regionálního a místního rozvoje je v posledních letech kladen velký důraz na finanční prostředky 
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) alokovaných pro období 2014–2020. Ač je podpora re- 
gionálního rozvoje financovaná v největší míře právě z těchto fondů, významný vliv mají i dotační tituly finan-
cované z národních zdrojů. Podle propočtu Ministerstva pro místní rozvoj odpovídá alokace národních do-
tačních titulů zhruba 1/3 až 1/2 alokace ESIF na dané období.1

Regionální programy a národní dotační tituly jednotlivých ministerstev jsou nástroji, jejichž prostřednictvím státní 
správa plní své priority a cíle a zároveň může pozitivně ovlivňovat rozvoj na místní úrovni nebo vybraných regionů, 
především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. Prostřednictvím těchto titulů je možné 
podpořit aktivity, které není možné financovat ze strukturálních fondů EU. 

Každé ministerstvo vyhlašuje v průběhu roku několik speciálně zaměřených dotačních titulů. Celkově ministerstva 
zřizují více než 300 dotačních titulů. Nejvíce dotačních titulů je realizováno v gesci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (62 dotačních titulů), Ministerstva zemědělství (58 dotačních titulů) a Ministerstva kultury (50 dotač-
ních titulů). Základní informace o všech dotačních titulech státu (ale i krajů) obsahuje web www.risy.cz.
V této publikaci bylo z pohledu obcí identifikováno 89 nejvyužívanějších dotačních titulů a doplněno dal-
ších 110 titulů, které pro obce a jejich příspěvkové organizace mohou být také zajímavé. Nejvíce dotačních 
titulů určených pro obce vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí (24 dotačních titulů), Ministerstvo pro místní 
rozvoj (15 dotačních titulů). Dále jsou to Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury a Ministerstvo vnitra. Te-
matické zaměření je relativně široké a odpovídá věcnému zaměření vyhlašovatelů dotačních titulů. Přehledně jsou 
oblasti a témata podpory řazeny v rozcestníku dotacemi z národních zdrojů.

2.2   Metodika analýzy národních zdrojů
Primárním cílem publikace je shrnout všechny národní dotační možnosti do jednoho svazku tak, aby obce 
měly jasný přehled, kde a na jaké aktivity je možné čerpat finanční prostředky z národních zdrojů. Do publikace 
jsou zařazeny dotační tituly, v nichž může být příjemcem sama obec, nebo dotační tituly zajímavé z pohle-
du obce a jejích příspěvkových organizací. K vybraným dotačním titulům jsou pak přidány další doplňkové 
informace a doporučení tak, aby příprava a vlastní realizace projektového záměru obce proběhla co možná nej- 
efektivněji.
Informace o dotačních titulech vycházejí převážně z pracovní verze Akčního plánu Strategie regionál-
ního rozvoje České republiky 2017–2018, který pravidelně zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017–2018 je krátkodobým realizačním plánem Strategie re- 
gionálního rozvoje ČR 2014–2020, která je základním koncepčním dokumentem státu v oblasti regionální politi- 
ky. Snahou Akčního plánu je konkretizovat aktivity státu při realizaci cílů české regionální politiky v období 2017 
až 2018 a zpřehlednit finanční nástroje státu, jejichž prostřednictvím bude podpora regionálního rozvoje v daném 
období probíhat. Dále byly při zpracování využity veřejně dostupné zdroje a dokumenty k vyhlašovaným výzvám 
jednotlivých ministerstev za předchozí období. Informace byly konzultovány s jednotlivými ministerstvy.

Analyzovány byly dotační tituly:
- Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení,
- Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, 
- Ministerstva zemědělství a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,
- Ministerstva kultury, 
- Ministerstva vnitra, 
- Ministerstva práce a sociálních věcí, 

1 Zdroj: Akční plán Strategie regionálního rozvoje České republiky 2017–2018, Ministerstvo pro místní rozvoj, verze pro meziresortní 
připomínkové řízení. 

http://www.risy.cz
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- Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury,
- Ministerstva průmyslu a obchodu, 
- Ministerstva zdravotnictví, 
- Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury,
- Ministerstva financí,
- Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
- Ministerstva spravedlnosti,
- Ministerstva obrany, 
- Úřadu vlády.

Dotační tituly jsou řazeny dle jednotlivých ministerstev, respektive vyhlašovatelů. Informace o dotačních titulech 
státních fondů nebo rozvojové agentury jsou přiřazeny k věcně příslušným ministerstvům. V první části jsou vždy 
uvedeny dotační tituly, u kterých jsou explicitně uváděny obce mezi příjemci. Každý takový titul má zpracovanou 
tzv. kartu dotačního titulu, v níž jsou uvedeny podrobnější informace o dotačním titulu a také zdůrazněny infor-
mace týkající se podmínek přijatelnosti, míry dotace či územního zaměření. 

Druhá část obsahuje seznam a základní informace o dalších zajímavých titulech pro obce. V této části jsou 
uvedeny dotační tituly, u nichž mohou být žadateli i obce, ale nejsou explicitně uvedeny mezi příjemci (uvádí se 
např. obecné označení právnické osoby, vlastníci budov, vlastníci lesů, uživatelé honitby apod.) nebo jsou mezi 
žadateli příspěvkové organizace obcí (např. školy, knihovny) či jejich spolky nebo i jinak zajímavé tituly pro obce. 
Přehled konkrétních příjemců je součástí tohoto seznamu. 

Karta dotačního titulu je strukturována do následujících položek:

Téma uvádí zjednodušeně klíčové slovo, které daný dotační titul charakterizuje a slouží pro rychlou orientaci 
v rozcestníku dotací.

U názvu dotačního titulu se uvádí název programu či podprogramu, který je ministerstvy vyhlašován. U ně-
kterých titulů je přidáno i číselné označení.

Vyhlašovatelem je ve většině případů dané ministerstvo, ale může jít o příslušný státní fond či rozvojovou 
agenturu.

Web uvádí odkaz na webovou stránku, na níž lze nalézt bližší informace k danému dotačnímu titulu, např. vy-
hlašované výzvy nebo dokumentaci k předchozím výzvám.

Územní zaměření sleduje omezení potenciálních žadatelů z hlediska území. Ve většině případů jde o celé 
území ČR, v některých případech jsou ale tituly určeny třeba pouze pro záplavová území nebo nebo území se 
sociálně vyloučenou lokalitou, případně je realizace projektů omezena pouze na zahraničí (zahraniční rozvo-
jová pomoc). Některé dotační tituly jsou pak speciálně vyhlašovány pouze pro obce s rozšířenou působností, 
statutární města či obce oceněné v soutěžích.

Orientační termín příjmu žádostí vychází ze zkušenosti z předchozích let. Je zde uvedeno období, v němž 
byly žádosti běžně přijímány v předchozích letech. Dotační tituly bývají vyhlašovány většinou jedenkrát ročně 
v závislosti na státním rozpočtu.

Orientační výše alokace uvádí zpravidla výši alokace na rok 2017 a ve většině případů předpoklad alokace 
na rok 2018. U titulů, u nichž alokace na rok 2017 není známa nebo není k dispozici, je pro představu uvedena 
hodnota z předchozích let. Údaje vycházejí z pracovní verze Akčního plánu SRR a konkrétní výše závisí na stát-
ním rozpočtu v následujících letech.

V rámci oprávněných žadatelů je uveden výčet subjektů, které mohou v rámci daného dotačního titulu 
o dotaci žádat.
 
V položce míra dotace jsou uvedeny bližší informace k financování, např. forma podpory (dotace a úvěr), 
orientační výše dotace, orientační výše celkových způsobilých výdajů, případně horní a spodní limity.

Typy podporovaných aktivit specifikují, na jaké aktivity je možné čerpat finanční prostředky.



Národní dotační zdroje  9

Podmínky přijatelnosti – kde to bylo možné a vhodné, byly doplněny speciální podmínky, za kterých je mož-
né finanční příspěvek poskytnout. Tyto podmínky se mohou v čase měnit.

Poznámky – kde to bylo možné a vhodné, byly doplněny poznámky, které jsou z pohledu budoucího žadatele 
důležité před tím, než předloží žádost.

Dotační tituly financované z národních zdrojů bývají vyhlašovány většinou s roční periodicitou v souladu se stát-
ním rozpočtem. Informace v publikaci uváděné jsou orientační a mohou se v jednotlivých letech měnit, 
zejména v závislosti na státním rozpočtu či realizační fázi jednotlivých programů. Některý dotační titul 
tedy nemusí být v daném roce vyhlášen, naopak mohou přibývat další, reagující na aktuální vývoj a rozvo-
jové problémy ČR. Stejně tak podmínky mohou být každoročně upravovány, závazné informace je možné 
nalézt v dokumentech příslušných ministerstev. Je tedy nutné sledovat aktuální informace, které přísluš-
ná ministerstva zveřejňují. Publikace slouží hlavně pro získání rámcového přehledu o nabídce národních dotač-
ních titulů a navazuje na obdobné publikace mapující Evropské strukturální a investiční fondy.



10 Rozcestník dotacemi z národních zdrojů
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3.   Přehled národních dotačních titulů pro obce

3.1   Ministerstvo pro místní rozvoj 

3.1.1   Obce jako žadatelé 

Téma ÚZEMNÍ PLÁN

Název dotačního titulu Územní plán (program Podpora územně plánovacích činností obcí)

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/
Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-(1)

Územní zaměření celé území ČR mimo hl. město Praha a ORP

Orientační termín  
příjmu žádostí

říjen–prosinec

Orientační výše alokace
20 mil. Kč pro rok 2017

20 mil. Kč pro rok 2018 (předpoklad)

Oprávnění žadatelé
- obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizu-

jí územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu 
z IOP nebo Programu rozvoje venkova)

Míra dotace
- max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na 1 územní plán 
- maximálně však 400 000 Kč

Typy podporovaných 
aktivit

Územní plány:
- zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení ná-

vrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo
- vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený or-

gán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhod-
nocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení 
vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny 
nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

- úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání

Podmínky 
přijatelnosti

Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán nebo 
mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 
31. 12. 2020 (tj. územní plán schválený před 1. 1. 2007).

Poznámky

Při předložení žádosti je třeba, mimo jiné, mít již uzavřenou smlouvu se zhotovitelem/
projektantem územního plánu a schválené zadání územního plánu.
Ukončení akce nesmí nastat před datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukon-
čením akce/projektu se rozumí datum předání upraveného návrhu územního plánu 
projektantem/obcí pořizovateli pro potřeby veřejného projednání.
Termín realizace akce je ve výzvě také časově omezen. 
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Téma VÍTĚZOVÉ VESNICE ROKU

Název dotačního titulu
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-
-Dotace

Územní zaměření pouze pro obce oceněné v soutěži Vesnice roku

Orientační termín 
příjmu žádostí

říjen–prosinec 

Orientační výše alokace 30 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé

- obec, která získala ocenění Modrá, Bílá, Oranžová nebo Zlatá stuha v krajském kole 
soutěže Vesnice roku nebo se umístila na 1.–3. místě v celostátním kole soutěže 

- obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový doku-
ment

Míra dotace
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce.

Typy podporovaných 
aktivit

- obnova a údržba venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské 
vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské 
zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.)

- komplexní úprava veřejných prostranství
- obnova a zřizování veřejné zeleně
- rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení
- příprava a realizace propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti 

s umístěním v soutěži Vesnice roku

Podmínky  
přijatelnosti

Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce.

Poznámky
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup budov, technického vybavení apod. 
Povinná spoluúčast účastníka podprogramu na krytí nákladů realizace akce může být 
tvořena formou vlastní dodávky materiálů a dobrovolné práce občanů obce. 
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Téma VENKOVSKÁ ZÁSTAVBA A PROSTRANSTVÍ

Název dotačního titulu

Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
A – podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
B – podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Progra-
my-Dotace

Územní zaměření obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín 
příjmu žádostí

říjen–prosinec

Orientační výše alokace 178 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé

- obec do 3 000 obyvatel, nikoliv např. obcí zřízená právnická osoba (obec musí mít 
schválený strategický rozvojový dokument) 

- svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v přípa-
dě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního 
území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí 
schválený strategický rozvojový dokument

Míra dotace
- až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
- dolní limit dotace na jednu akci – 50 tis. Kč 
- horní limit dotace na jednu akci – 400 tis. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
- Podpora akcí s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž vý-

běru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace 
dětí a mládeže a které jsou zaměřené na:

- úpravu veřejných prostranství,
- obnovu a zřizování veřejné zeleně,
- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklo-

stezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
- Podpora akcí s výstupy sloužícími dětem a mládeži, které jsou zaměřené na: 

- interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, 
společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, 
topení, elektroinstalace, výměna oken a dveří apod.).

Podmínky 
přijatelnosti

A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
- Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení 

a relaxace v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně pří-
stupné a nesmí být zpoplatněno. 

- Součástí místa pasivního odpočinku může být například lavička/y,  stůl/stoly, stojan/y 
na kola, odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod. 

- Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní 
hry, míče, švihadla apod.).

B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
- Dotace nebude poskytována na obnovu a údržbu učeben v základních a mateř-

ských školách. Dotace nebude poskytována na obnovu a údržbu učeben určených 
pro školní družinu. Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení (např. 
nábytek, koberce, nástěnné hodiny, kuchyňské nádobí včetně drobných spotřebičů 
apod.).

Poznámky
Povinná spoluúčast účastníka podprogramu na krytí nákladů realizace akce může být 
tvořena formou vlastní dodávky materiálů a dobrovolné práce občanů obce. Poskytnutá 
dotace musí být vyčerpána v daném roce.
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Téma NADREGIONÁLNÍ AKCE

Název dotačního 
titulu

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Progra-
my-Dotace

Územní zaměření obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

říjen–prosinec

Orientační výše alokace 7 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé

- obec do 3 000 obyvatel, nikoliv např. obcí zřízená právnická osoba (obec musí mít 
schválený strategický rozvojový dokument) 

- svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích; svazek obcí musí mít 
zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový doku-
ment

Míra dotace
- až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
- horní limit dotace na jednu akci – 200 tis. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

Podpora akcí nadregionálního významu zaměřených na:
- prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
- výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
- podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu 

a rozvoj venkova.

Podmínky 
přijatelnosti

Uznatelné náklady jsou ty, které přímo souvisí s realizací akce (občerstvení s limitem 
300 Kč/osoba/den, pronájem prostor, techniky, lektorné apod.). Náklady na dopravu sou-
visející s realizací projektu jsou uznatelné max. do 50 %. Dotace nebude poskytována 
na pořízení a nákup hardwaru a softwaru a jejich příslušenství, na ubytování, vstupné, 
pronájmy kol, koloběžek apod.

Poznámky Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce.
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Téma SAKRÁLNÍ STAVBY

Název dotačního titulu
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Progra-
my-Dotace

Územní zaměření obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

říjen–prosinec

Orientační výše alokace 35 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé

- obec do 3 000 obyvatel, nikoliv např. obcí zřízená právnická osoba (obec musí mít 
schválený strategický rozvojový dokument)

- svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, 
že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území 
více obcí; svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schvá-
lený strategický rozvojový dokument

Míra dotace
- až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce 
- dolní limit dotace na jednu akci – 40 tis. Kč
- horní limit dotace na jednu akci – 300 tis. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

- obnova drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, 
které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce, např.:
- kaple, kaplička, márnice
- socha
- boží muka, kříž

- úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5 m 
od stavby, která je předmětem žádosti)

Podmínky 
přijatelnosti

Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb. Dotace nebude 
poskytována na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod. Povinná spolu-
účast účastníka podprogramu na krytí nákladů realizace akce může být tvořena formou 
vlastní dodávky materiálů a dobrovolné práce občanů obce.

Poznámky Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce.



Ministerstvo pro místní rozvoj  21

Téma MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Název dotačního titulu
Podpora obnovy místních komunikací
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Progra-
my-Dotace

Územní zaměření obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín 
příjmu žádostí

říjen–prosinec

Orientační výše alokace 250 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé
- obec do 3 000 obyvatel, nikoliv např. obcí zřízená právnická osoba 

(obec musí mít schválený strategický rozvojový dokument)

Míra dotace
- až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce 
- dolní limit dotace na jednu akci – 100 tis. Kč
- horní limit dotace na jednu akci – 1 mil. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

Obnova (oprava/rekonstrukce) místních komunikací a jejich součásti dle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
- všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné 

pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy),
- jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci
- dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace:

- kanalizace včetně úprav k odvádění vody, a to jen tehdy, slouží-li výlučně k odvá-
dění povrchových vod z této komunikace,

- galerie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí 
pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky.

Podmínky 
přijatelnosti

Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pas- 
portu komunikací).

Dotace není poskytována na:
- výstavbu nových místních komunikací,
- opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků,
- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení včetně sloupů 

těchto vedení,
- veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače.

Poznámky Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce.
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Téma OBNOVA MAJETKU PO POHROMÁCH

Název dotačního titulu

Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v daném 
roce
Dotační titul č. 1: Byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
Dotační titul č. 2: Nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Progra-
my-Dotace

Územní zaměření území postižené živelní pohromou

Orientační termín 
příjmu žádostí

říjen–prosinec

Orientační výše alokace 50 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé

- obce a kraje postižené živelní pohromou v daném roce, pokud pro jejich území 
v jejím důsledku podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území 
- byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (titul č. 1) 
- nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (titul č. 2)

Míra dotace

Dotační titul č. 1:
- obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až 

do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce,
- krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až 

do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.
V případě, že výše vlastních nákladů akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2016, 
může obec požádat o výjimku na úhradu 100 % vynaložených uznatelných přímých ná-
kladů. 

Dotační titul č. 2:
- obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až 

do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce,
- krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až 

do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. 
Horní limit dotace pro jednoho účastníka podprogramu může být z důvodu velkého 
počtu žádostí na základě doporučení hodnotitelské komise omezen.

Typy podporovaných 
aktivit

- rekonstrukce nebo oprava majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, 
popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohro-
mou zničený

- zejména obnova mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství 
a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní 
infrastruktury

Podmínky 
přijatelnosti

Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na pod-
poru obnovy bytového fondu ve vlastnictví obce ani k úhradě prvotních nákladů spo-
jených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě  
a zbytků zničených objektů.
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Téma CESTOVNÍ RUCH

Název dotačního titulu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-
-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016–2020)

Územní zaměření
Územní členění ve smyslu potenciálu cestovního ruchu je jiné než územní dimenze 
vycházející ze SRR.

Orientační termín  
příjmu žádostí

listopad–začátek ledna

Orientační výše alokace
300 mil. Kč pro rok 2017
250–350 mil. Kč pro rok 2018 

Oprávnění žadatelé

- samosprávné celky
- NNO v cestovním ruchu, geoparky
- destinační společnosti
- TIC
- podnikatelské subjekty

Míra dotace max. 50 %

Typy podporovaných 
aktivit

- rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
- oblasti podpory: 

- monitoring návštěvnosti
- navigační a informační systémy pro účastníky CR
- doplňkové služby tras, úprava lyžařských běžkařských tratí
- ekologicky šetrná doprava
- doprovodná infrastruktura CR v regionu (odpočívadla, veřejná hygienická zařízení 

– u atraktivit)

Podmínky 
přijatelnosti

- Program není určen na budování a vytváření občanské vybavenosti obcí.
- Výstupy musí být zaměřeny na návštěvníky v rámci CR. 
- Udržitelnost 3–5 let.
- Je vyžadováno dodavatelské plnění na všechny aktivity.
- Příjemce nesmí do akce zahrnout majetek, včetně pozemku a nemovitosti, který je již 

předmětem zástavy včetně bankovních záruk.
- Dotace je vyplácena na základě faktur.
- Stavební povolení je požadováno až po návrhu dotace (2. vlna předkládání), součástí 

žádosti o dotaci však musí být projekt a podrobný rozpočet.
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Téma DEMOLICE

Název dotačního titulu
Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Dotační titul č. 1: Podpora revitalizace území (117D08)
Dotační titul č. 2: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (117D081)

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Progra-
my-Dotace/

Územní zaměření

- dotační titul č. 1 – pouze pro obce ležící na území Moravskoslezského, Ústeckého 
a Karlovarského kraje

- dotační titul č. 2 – pro obce ležící na území České republiky vyjma krajů uvedených 
v dotačním titulu 1

Orientační termín  
příjmu žádostí

 říjen–prosinec 

Orientační výše alokace
130 mil. Kč pro rok 2017
100 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé

- obec, která má ve svém katastru území sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy so-
ciálně vyloučených lokalit v ČR

- obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má 
ve svém katastru území sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vylouče-
ných lokalit v ČR

Míra dotace
- do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
- dolní limit dotace na jednu akci – 300 tis. Kč
- horní limit dotace pro jednoho účastníka programu v rámci jedné výzvy – 5 mil. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

- Podpora demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality.
- Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně mož-

né výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (škol-
ské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). 

- Předmětem podpory jsou objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, kte-
ré se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení.

Podmínky 
přijatelnosti

- Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu. 
- Předmět podpory musí být ve výhradním vlastnictví Příjemce podpory bez omezení 

vlastnického práva. 
- Na objektu určeném k demolici a s ním spojeném pozemku nesmí váznout žádné 

závazky.
- Předmět podpory musí mít ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace platné 

Povolení odstranění stavby nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby.
- Účastník podprogramu musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizované-

ho území. Tento projekt musí být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací 
a musí být schválený nejvyšším orgánem obce (zastupitelstvem). Projekt musí ob-
sahovat harmonogram prací a aktivit následujících po realizaci dotované akce – de-
molici objektu, ekonomickou rozvahu, podklady (analýzy a průzkumy), na jejichž 
základě je dané využití daného prostoru navrhováno. Projekt je součástí hodnocení 
žádosti.

- Účastník podprogramu musí do 3 let od ukončení akce zrealizovat na daném úze-
mí aktivitu v souladu s předloženým Projektem následného využití revitalizovaného 
území.

Poznámky
Dotace bude vyplácena dílčím způsobem na základě předložených faktur, a to buď v re-
žimu ex post nebo ex ante dle uvážení účastníka programu.
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Téma REGENERACE SÍDLIŠŤ

Název dotačního titulu Regenerace sídlišť (program Podpora bydlení)

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/
Programy-podpory-bydleni

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín 
příjmu žádostí

říjen–polovina prosince

Orientační výše alokace 40 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé - obce

Míra dotace
- maximálně 70 % rozpočtových nákladů
- obec se podílí nejméně 30 % rozpočtových nákladů

Typy podporovaných 
aktivit

Revitalizace ucelených prostranství sídlišť s více než 150 byty, jejichž bytové domy 
byly postaveny v období od roku 1945 do roku 1990
- výstavba a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace či 

vybudování místních komunikací a cyklistických stezek včetně řešení bezpečnosti – 
retardéry, zpomalovací prvky; vybudování protihlukových stěn, vybudování odstav-
ných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně 
postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevně-
ných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťo-
vých vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým 
vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, realizace místních protipovodňo-
vých opatření, opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště (kamerové systémy) a s tím 
související projektové práce

- úprava veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť 
a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová stání včetně podzem-
ních, úpravy a budování veřejných sportovních a rekreačních ploch a s tím související 
projektové práce; jako doplňková aktivita budou podporovány úpravy ploch veřejné 
zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním

Podmínky 
přijatelnosti

- žádost o dotaci může podat pouze obec, na jejímž území se nachází sídliště o velikosti 
minimálně 150 bytů, jasně prostorově a funkčně vymezené územním plánem jako 
kompaktní ucelené území

- pozemek, na kterém bude provedena regenerace sídliště, je ve vlastnictví obce
- obec má platný územní plán, platný doklad o povolení stavby (popř. jiné rozhodnutí 

nebo opatření stavební povolení nahrazující) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

- obec má projekt regenerace sídliště schválený zastupitelstvem pro aktuální rok podá-
ní žádosti o dotaci a projekt je v souladu s platným územním plánem

- obec nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke 
státnímu rozpočtu nebo státním fondům

- dotaci nelze poskytnout na akci ukončenou před datem vydání Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace

- projekt včetně území nebo jeho části, na kterém je realizován, nesmí být financován 
nebo spolufinancován ze zdrojů EU

Poznámky
Stavební práce budou zahájeny do konce příslušného roku, kdy je dotace přidělena. Do-
taci lze poskytnout i na úpravy již zahájené, jsou-li splněny podmínky tohoto podprogra-
mu. Udržitelnost projektu je 5 let.
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Téma ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ 

Název dotačního titulu Technická infrastruktura

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Pro-
gramy-podpory-bydleni

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

Není blíže specifikováno

Orientační výše alokace Finanční prostředky pro rok 2017 a 2018 nejsou alokovány.

Oprávnění žadatelé - obce

Míra dotace

- Maximální výše dotace je 50 tis. Kč/byt následně postavený na pozemku zainvestova-
ném prostřednictvím tohoto podprogramu.

- Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla 
de minimis (Nařízení Komise EU č. 1407/2013).

- Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla de minimis ne-
smí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 eur 
v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, plat-
ným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.

Typy podporovaných 
aktivit

- Zasíťování pozemků pro budoucí bytovou výstavbu.

Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technic-
ká infrastruktura, kterou jsou:
- pozemní komunikace, tj.

- místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
- místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
- účelové komunikace;

- vodovod, tj.
- místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
- místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;

- kanalizace, tj.
- místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
- místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě,

pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí.

Podmínky 
přijatelnosti

- Pozemek, na kterém bude provedena výstavba technické infrastruktury, je ve vlastnic-
tví obce nebo je vztah k pozemku zajištěn smlouvou mezi obcí a vlastníkem pozemku.

- Na pozemku nevázne zástavní právo nebo exekuce ve prospěch třetí osoby.
- Na zainvestovaných stavebních pozemcích bude s pomocí dotace postaven odpo-

vídající počet rodinných nebo bytových domů (výstavba rodinných nebo bytových 
domů a technické infrastruktury může probíhat současně).

- Následná výstavba alespoň 70 % odpovídajícího počtu rodinných nebo byto-
vých domů musí být ukončena nejpozději do 5 let od ukončení výstavby technic-
ké infrastruktury.
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Téma PEČOVATELSKÝ BYT 

Název dotačního titulu Pečovatelský byt (program Podpora bydlení, podprogram Podporované byty)

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Územní zaměření celé území ČR

Web
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/
Programy-podpory-bydleni

Orientační termín  
příjmu žádostí

říjen–polovina prosince

Orientační výše alokace 140 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé - právnické osoby včetně obcí

Míra dotace

- Zpravidla maximálně 600 000 Kč na jeden byt.
- Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravi-

dla SGEI de minimis (Nařízení Komise EU č. 360/2012).
- Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla de minimis ne-

smí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 eur 
v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, plat-
ným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.

Typy podporovaných 
aktivit

Výstavba bytů pro osoby 65+ a osoby fyzicky závislé na jiné osobě
- podpora výstavby pečovatelských bytů k zajištění sociálního bydlení pro osoby 

z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a ne-
závislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální 
péče

- výstavbou se myslí:
- novostavba bytového domu
- stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům 

než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě
- nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přísta-

veb v rodinném domě
- stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý 

k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy
- stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žád-

ný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům
- cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v eko-

nomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem 
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 
0,75násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti; 0,8násobek 
v případě 2členné domácnosti (další koeficienty viz podprogram) a jejichž snížená 
soběstačnost je způsobená:
a) věkem – senioři ve věku 65 let a více (65+) nebo
b) zdravotním stavem, přičemž je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby

Podmínky  
přijatelnosti

- stavebně-technické uspořádání všech pečovatelských bytů splňuje technické poža-
davky upravitelného bytu (Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických poža-
davcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)

- podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2

- v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 
a 43 zákona o sociálních službách

- v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby
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Poznámky

Podmínky pro nakládání s PČB:
- Příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům 

než k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové 
skupiny po dobu 20 let.

- K podporovaným bytům nebo k bytovému domu s podporovanými byty postavenými 
nebo pořízenými z dotace bude zřízeno zástavní právo ve prospěch ministerstva.

- Příjemce dotace jako právnická osoba neuzavře nájemní smlouvu k podporovanému 
bytu:
- se statutárním orgánem této právnické osoby nebo jeho členem,
- s členem dozorčího nebo řídícího orgánu této právnické osoby, nebo
- se zakladatelem této právnické osoby.

- Nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření ná-
jemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit 
limit, který ke dni vyhlášení tohoto programu činí 57,20 Kč.

- Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, 
pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílo-
vém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt a nemá ani družstevní podíl 
v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají 
v podporovaném bytě bydlet.
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Téma KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ

Název dotačního titulu Komunitní domy seniorů (program Podpora bydlení, podprogram Podporované byty)

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Pro-
gramy-podpory-bydleni

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

říjen–polovina prosince

Orientační výše alokace 140 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé Právnické osoby včetně obcí

Míra dotace

- zpravidla max. 600 000 Kč na jeden byt
- Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravi-

dla SGEI de minimis (Nařízení Komise EU č. 360/2012).
- Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla de minimis ne-

smí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 eur 
v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, plat-
ným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.

Typy podporovaných 
aktivit

Výstavba domů pro osoby 60+
- Výstavba Komunitních domů seniorů pro zajištění sociálního nájemního bydlení pro 

osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti 
a nezávislosti a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sou-
sedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávis-
losti každého jedince. 

- Výstavbou se myslí:
- novostavba bytového domu;
- stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než 

k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě;
- stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení 

a k uzavření nájemní smlouvy.
- Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich prů-

měrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní 
smlouvy nepřesáhl 1násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti 
nebo 1,2násobek v případě 2členné domácnosti.

Podmínky
přijatelnosti

- V Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů.
- Komunitní dům seniorů musí splňovat technické parametry bezbariérového užívání 

staveb (Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečují-
cích bezbariérové užívání staveb).

- Stavebně-technické uspořádání všech bytů v Komunitním domě seniorů splňuje 
technické požadavky upravitelného bytu.

- Podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí překročit 45 m2.
- Plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel Komu-

nitního domu seniorů, minimálně však musí činit 40 m2 (doporučeno 4 m2 na byt – od 
roku 2018 závazná podmínka).

- Projektová dokumentace Komunitního domu seniorů musí obsahovat jasné vymeze-
ní sdílených prostor.

- V obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 
40, 41 a 43 zákona o sociálních službách.

- V Komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby.
- Z dotace lze financovat výstavbu celého objektu Komunitního domu seniorů včetně 

sdílených prostor.
- Sdílené prostory nesmí být po dobu platnosti podmínek, za kterých byla poskytnuta 

dotace, komerčně využívány.
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Poznámky

Podmínky pro nakládání s KoDuS:
- Příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům 

než k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové 
skupiny po dobu 20 let.

- K podporovaným bytům nebo k bytovému domu s podporovanými byty postavenými 
nebo pořízenými z dotace bude zřízeno zástavní právo ve prospěch ministerstva.

- Příjemce dotace jako právnická osoba neuzavře nájemní smlouvu k podporovanému 
bytu:
- se statutárním orgánem této právnické osoby nebo jeho členem,
- s členem dozorčího nebo řídícího orgánu této právnické osoby,
- se zakladatelem této právnické osoby.

- Nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření ná-
jemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit 
limit, který ke dni vyhlášení tohoto programu činí 57,20 Kč.

- Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, 
pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílo-
vém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt a nemá ani družstevní podíl 
v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají 
v podporovaném bytě bydlet.

Téma OLOVĚNÉ ROZVODY

Název dotačního titulu Olověné rozvody

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Pro-
gramy-podpory-bydleni

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

říjen–polovina prosince

Orientační výše alokace 6 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé
- vlastníci nebo spoluvlastníci domu či společenství vlastníků bytových jednotek (včet-

ně obcí)

Míra dotace

- Neinvestiční dotace ve výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. 
- Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pra-

vidla de minimis. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za 
období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 eur v přepočtu kursem 
devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení 
dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Typy podporovaných 
aktivit

- výměna olověných rozvodů vody v rodinných a bytových domech

Podmínky 
přijatelnosti

- V domě s domovními olověnými rozvody vody je zjištěno zvýšené množství olova 
vyšší než 10 µg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Odběry a hodnocení množství 
olova ve vodě provedla autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř podle Monitorin-
gu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními roz-
vody; seznam autorizovaných a akreditovaných laboratoří je uveden v Metodickém 
pokynu.

- Na výměnu olověných rozvodů vody je zpracováno technické řešení oprávněnou 
osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný 
položkový rozpočet.

- Žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě.
- Bytový dům je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele nebo je žadatelem SVJ; na 

budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne exekuce ve prospěch třetí 
osoby zajištění převodu nebo zajištění převodu práva.
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Téma BEZBARIÉROVOST BYTOVÝCH DOMŮ

Název dotačního titulu Bytové domy bez bariér

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Web
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/
Programy-podpory-bydleni

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín 
příjmu žádostí

říjen–polovina prosince

Orientační výše alokace 45 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé
- vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nebo společenství vlastníků bytových 

jednotek (včetně obcí)

Míra dotace

- max. 50 % nákladů na realizaci akce, maximálně však:
- 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
- 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;
- 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu 

k němu.
- Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pra-

vidla de minimis. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za 
období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 eur v přepočtu kursem 
devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení 
dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Typy podporovaných 
aktivit

- odstranění bariér v bytových domech při vstupu do domu a do výtahu 
- výstavba výtahu v bytových domech, které jím nejsou vybaveny

Podmínky 
přijatelnosti

- Bytový dům je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele nebo je žadatelem SVJ; na 
budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne exekuce ve prospěch třetí 
osoby zajištění převodu nebo zajištění převodu práva.

- Žadatel doloží investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový prů-
běh přípravy a realizace stavby a specifikuje zdroje financování.

- Projekt je zpracován oprávněnou osobou, řešení zahrnuje rozsah a technologický po-
stup úprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující 
podmínky poskytnutí dotace.

- Žadatel doloží, že v době podání žádosti není bytový dům vybaven výtahem nebo do 
bytového domu a k výtahu není umožněn bezbariérový přístup.

- Žadatel má platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu v platném znění.

- Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nákladů na pořízení nového výtahu 
a souvisejících stavebních prací, na stavební úpravy vstupu do bytového domu 
a přístupu k výtahu. Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu 
nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody.
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Téma NÁJEMNÍ BYTY (ÚVĚRY)

Název dotačního titulu Program výstavby – Výstavba nájemních bytů pro vymezenou cílovou skupinu

Vyhlašovatel Státní fond rozvoje bydlení

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

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín 
příjmu žádostí

Program je otevřen. Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

Orientační výše alokace 280 mil. Kč pro rok 2016 mil. Kč

Oprávnění žadatelé
- obce
- právnické a fyzické osoby

Míra 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.

Typy podporovaných 
aktivit

Nová výstavba nebo stavební úpravy stávajících budov, kterými vzniknou nájem-
ní 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, čímž 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.

Podmínky
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí úvěru:
- minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m², maximální 90 m²,
- z každých započatých 5 bytů musí být 1 upravitelný,
- výstavba musí probíhat mimo záplavová území,
- byty nelze využít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení,
- příjemce úvěru uzavírá nájemní smlouvy s vymezenými fyzickými osobami. 
- v případě, že jsou uspokojeni všichni zájemci z vymezené skupiny, může být nájemní 

smlouva uzavřena s jakoukoli fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok bez možnosti 
prodloužení.

Poznámky

Úroková sazba a doba splatnosti:
- referenční sazba EU zvýšená o rizikovou přirážku stanovenou z ratingu žadatele, mi-

nimálně však 0,75 % p. a. při dodržení limitu de minimis s fixací na celou dobu spláce-
ní, doba splatnosti 30 let ode dne ukončení výstavby.
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Téma NÁJEMNÍ BYTY (ZÁRUKA K BANKOVNÍM ÚVĚRŮM)

Název dotačního titulu Záruky za splácení bankovních úvěrů na výstavbu nájemních bytů

Vyhlašovatel Státní fond rozvoje bydlení

Web http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zaruk/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

Program je otevřen. Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

Orientační výše alokace do 500 mil. Kč zajištěné výše úvěru pro rok 2016

Oprávnění žadatelé
- obce
- právnické a fyzické osoby

Míra dotace

Ručitelské prohlášení:
- až do výše 70 % nesplaceného zůstatku jistiny bankovního úvěru.
Výše jistiny:
- až 300 000 Kč na jeden vystavěný byt formou stavebních úprav, nástavby a přístav-

by,
- až 1 500 000 Kč na jeden vystavěný byt v novostavbě,
- až 1 800 000 Kč na jeden vystavěný byt v novostavbě – pro obce, pokud je součástí 

výstavby infrastruktura.

Typy podporovaných 
aktivit

Záruku lze poskytnout k bankovnímu úvěru na: 
- novou stavbu bytového domu, při které vznikne nájemní byt,
- nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne nájemní byt,
- stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než 

k bydlení,
- stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z bytu nezpůsobilého k bydlení.

Podmínky  
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí záruky:
- výstavba musí splňovat alespoň požadavky na energetickou třídu B,
- zajištění závazků žadatele v případě plnění z ručení.

Poznámky
Úroková sazba a doba ručení:
- Úroková sazba (odměna za ručení) je do 0,7 % p. a. s maximální dobou ručení 40 let. 



34 Ministerstvo pro místní rozvoj

Téma PANEL 2013+

Název dotačního titulu
Program Panel 2013+ pro poskytování úvěrů na opravy a modernizace bytových 
domů bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové)

Vyhlašovatel Státní fond rozvoje bydlení

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

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

Program je otevřen. Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně. 

Orientační výše alokace 600 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

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

Míra dotace
Nízkoúročený úvěr:
- až do 90 % rozhodných výdajů,
- úroková sazba minimálně ve výši referenční sazby Evropské unie

Typy podporovaných 
aktivit

Úvěr lze použít na úhradu nákladů vydaných na:
- opravu a modernizaci bytových domů,
- opravu statických poruch a hydroizolace,
- zateplení obálky budovy a vybraných vnitřních konstrukcí,
- výměnu rozvodů, 
- úpravu společných prostor, 
- výměnu bytových jader, 
- výměnu nebo pořízení výtahu.
Důraz kladen na komplexní opravy.

Podmínky 
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí úvěru:
- bytovým domem je budova s  nejméně čtyřmi samostatnými byty,
- opravou nebo modernizací domu je činnost uvedená v příloze  č. 1 k nařízení vlády 

č. 468/2012 Sb., 
- písemná žádost o úvěr je podána před zahájením opravy nebo modernizace domu.

Poznámky

Úroková sazba a doba splatnosti od 1. 1. 2017:
- při splatnosti do 10 let 0,46 % p.a. minimálně však ve výši referenční sazby EU,
- při splatnosti do 20 let 1,46 % p.a.,
- při splatnosti do 30 let 2,46 % p.a.,
- fixace úrokové sazby na celou dobu splatnosti,
- zajištění – standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše 

úvěru.

aspi://module='ASPI'&link='299/2001 Sb.%2523P%25F8%25EDl.2'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Téma BYTOVÝ FOND (ÚVĚRY)

Název dotačního titulu Program úvěry pro obce na opravy a modernizaci bytového fondu

Vyhlašovatel Státní fond rozvoje bydlení

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

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín 
příjmu žádostí

Program je otevřen. Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

Orientační výše alokace 10 mil. Kč pro rok 2016 s možností navýšení

Oprávnění žadatelé - obce a města

Míra dotace
Úvěr:
- až do 50 % vynaložených nákladů

Typy podporovaných 
aktivit

Úvěr lze použít na úhradu těchto nákladů:
- připojení k veřejným sítím technického vybavení – rozvod vody, plynu, kanalizace, 

elektřiny, včetně vnitřních rozvodů,
- výměna oken, střešní krytiny a krovu včetně výměny a oprav odpadních dešťových 

svodů,
- oprava vnějšího pláště včetně balkonů, zateplení objektu, sanace vlhkého zdiva,
- oprava společných prostor – výtahu, schodišť, komínového tělesa, kotelny (pokud 

slouží k vytápění a ohřevu vody v daném objektu), tepelného čerpadla apod.,
- opravy a modernizace vnitřního interiéru – dveře, podlahy, omítky, ústřední topení, 

vestavná kuchyně, vestavné skříně, modernizace sociálního zařízení,
- oprava či pořízení nových garážových vrat, pokud jsou součástí rodinného domu,
- pořízení a instalace solárních panelů (sloužící k ohřevu vody a vytápění v daném 

objektu).

Podmínky 
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí úvěru
- Obec musí mít zřízen peněžní – úvěrový fond a schválená pravidla pro použití pro-

středků tohoto fondu.
- Obec je povinna min. 20 % úvěrových prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům 

(právnickým nebo fyzickým osobám) vlastnícím bytový fond na území obce.

Poznámky
Úroková sazba a doba splatnosti
- Garantovaný úrok 3 % p. a. po celou dobu splácení, splatnost úvěru je max. 10 let 

od uzavření úvěrové smlouvy.
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Téma OBNOVA OBYDLÍ (ŽIVEL)

Název dotačního titulu
Program Živel
Program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou

Vyhlašovatel Státní fond rozvoje bydlení

Web http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zivel/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín 
příjmu žádostí

Program je otevřen. Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

Orientační výše alokace 10 mil. Kč pro rok 2016 s možností navýšení

Oprávnění žadatelé

- obec, kraj nebo jiná právnická osoba, která je vlastníkem obydlí
- fyzická osoba, jež je vlastníkem obydlí, případně její manžel, registrovaný partner 

nebo osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem obydlí, a měla v obydlí v době živelní 
pohromy bydliště

Míra dotace

Nízkoúročený úvěr
- na opravu minimálně 30 000 Kč, maximálně 300 000 Kč, max. 90 % / byt.

Při realizaci protipovodňových opatření lze získat až 200 000 Kč / byt, celková
maximální výše úvěru je tedy až 500 000 Kč/byt,

- na výstavbu maximálně 2 500 000 Kč, max. 80 % / byt či dům,
- na pořízení maximálně 1 500 000 Kč, max. 80 % / byt či dům.

Typy podporovaných 
aktivit

Dle postižení nemovitosti:
- úvěry na opravu obydlí postiženého živelní pohromou,
- úvěr na výstavbu obydlí postiženého živelní pohromou, 
- úvěr na pořízení obydlí postiženého živelní pohromou,
- navýšení úvěru při realizaci protipovodňových opatření (tj. stavební a technická 

ochrana obydlí).

Podmínky 
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí úvěru:
- Žádost o úvěr musí být SFRB doručena do dvou let od data, kdy došlo k poškození 

obydlí.
- Po dobu splácení musí být úvěr zajištěn zástavním právem či jiným způsobem.
- Pokud se jedná o úvěr na opravu, musela mít osoba, která o něj žádá, v poškozeném 

obydlí v době živelní pohromy bydliště, a oprava musí být dokončena do tří let od 
uzavření smlouvy o úvěru.

- Pokud se jedná o úvěr na výstavbu a pořízení, musí se realizovat mimo záplavové 
území, v době živelní pohromy měl v zaniklém bydlení bydliště vlastník, jeho manžel, 
registrovaný partner nebo osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem a kolaudace musí 
proběhnout do tří let od uzavření smlouvy o úvěru.

Poznámky

Úroková sazba a doba splatnosti:
- Na opravu je úroková sazba fixní a činí 1 %, doba splatnosti 10 let.
- Na výstavbu a pořízení je úroková sazba variabilní, fixní po dobu 5 let, minimálně 

ve výši 2 %, doba splatnosti 20 let.

Téma OBNOVA OBYDLÍ (ŽIVEL)

Název dotačního titulu
Program Živel
Program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou

Vyhlašovatel Státní fond rozvoje bydlení

Web http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zivel/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín 
příjmu žádostí

Program je otevřen. Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

Orientační výše alokace 10 mil. Kč pro rok 2016 s možností navýšení

Oprávnění žadatelé

- obec, kraj nebo jiná právnická osoba, která je vlastníkem obydlí
- fyzická osoba, jež je vlastníkem obydlí, případně její manžel, registrovaný partner 

nebo osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem obydlí, a měla v obydlí v době živelní 
pohromy bydliště

Míra dotace

Nízkoúročený úvěr
- na opravu minimálně 30 000 Kč, maximálně 300 000 Kč, max. 90 % / byt.

Při realizaci protipovodňových opatření lze získat až 200 000 Kč / byt, celková
maximální výše úvěru je tedy až 500 000 Kč/byt,

- na výstavbu maximálně 2 500 000 Kč, max. 80 % / byt či dům,
- na pořízení maximálně 1 500 000 Kč, max. 80 % / byt či dům.

Typy podporovaných 
aktivit

Dle postižení nemovitosti:
- úvěry na opravu obydlí postiženého živelní pohromou,
- úvěr na výstavbu obydlí postiženého živelní pohromou, 
- úvěr na pořízení obydlí postiženého živelní pohromou,
- navýšení úvěru při realizaci protipovodňových opatření (tj. stavební a technická 

ochrana obydlí).

Podmínky 
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí úvěru:
- Žádost o úvěr musí být SFRB doručena do dvou let od data, kdy došlo k poškození 

obydlí.
- Po dobu splácení musí být úvěr zajištěn zástavním právem či jiným způsobem.
- Pokud se jedná o úvěr na opravu, musela mít osoba, která o něj žádá, v poškozeném 

obydlí v době živelní pohromy bydliště, a oprava musí být dokončena do tří let od 
uzavření smlouvy o úvěru.

- Pokud se jedná o úvěr na výstavbu a pořízení, musí se realizovat mimo záplavové 
území, v době živelní pohromy měl v zaniklém bydlení bydliště vlastník, jeho manžel, 
registrovaný partner nebo osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem a kolaudace musí 
proběhnout do tří let od uzavření smlouvy o úvěru.

Poznámky

Úroková sazba a doba splatnosti:
- Na opravu je úroková sazba fixní a činí 1 %, doba splatnosti 10 let.
- Na výstavbu a pořízení je úroková sazba variabilní, fixní po dobu 5 let, minimálně 

ve výši 2 %, doba splatnosti 20 let.
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3.1.2   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace 

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných 
aktivit

Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Vstupní byt
- vznik bytů pro osoby v sociálně tíživé 

situaci
- právnické osoby kromě 

obcí, církví a NNO
říjen–polovi-
na prosince

Marketingové 
aktivity  

v cestovním  
ruchu 

(podprogram)

- marketingové aktivity v cestovním ruchu 
(např. marketingové výzkumy, partnerství, 
komunikace, distribuce produktů CR, tvor-
ba a inovace produktů)

- krajské destinační společ-
nosti

- krajské oddělení cestovního 
ruchu

- oblastní destinační společ-
nosti

(Pozn.: podprogram určen 
výhradně destinačním společ-
nostem)

prosinec 
–začátek 

ledna
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3.2   Ministerstvo životního prostředí
3.2.1   Obce jako žadatelé

Téma ČOV A ÚPRAVNY VODY

Název dotačního titulu

Zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní 
pitné vody pro obyvatelstvo 

Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev 

Orientační výše alokace 100 mil. Kč pro rok 2016 a 2017

Oprávnění žadatelé

- obce a dobrovolné svazky obcí
- obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými 

veřejnoprávními subjekty
- spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Míra dotace

- podpora poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP 
č. 4/2015, v souladu s Programem, v souladu Výzvou a dále za podmínek stanovených 
v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků a ve 
Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

- maximální výše podpory na jednu DČOV:
- kapacita DČOV 1–5 EO: 100 tis. Kč
- kapacita DČOV 6–15 EO: 170 tis. Kč
- kapacita DČOV 16–50 EO: 240 tis. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

- Podpora realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do 
kapacity 50 EO (viz poznámka) pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení 
(zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou 
užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekono-
mického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

- Podpora opatření zaměřená na pořízení soustavy DČOV, které odpovídají požadav-
kům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku ozna-
čovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně 
požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. V případě vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních.

Podmínky 
přijatelnosti

- Výzva je vyhlášena jako jednokolová. Při doručení Žádosti o poskytnutí podpory (dále 
jen Žádost) je rozhodující datum doručení na Fond, nikoliv datum předání poštovní 
přepravě. 

- Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí 
do ukončení příjmu Žádostí dle čl. 5. Žádost bude zpracovaná v českém jazyce v pře-
depsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v Kč. 

Poznámky

Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO 
napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za ka-
lendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území  
a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce, které neslouží k dosahování zisku.
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Téma  HOSPODAŘENÍ S VODOU V OBCÍCH 

Název dotačního titulu

Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně udržitelných 
koncovek 
Prioritní oblast 1: Voda; podoblast podpory 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vo-
dou v obcích v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 50 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé
- obec do 500 obyvatel (včetně) 
- obec bez omezení počtu obyvatel, a to na projekty realizované výhradně v části obce 

do 500 obyvatel (včetně)

Míra dotace
- Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
- Minimální výše podpory na jeden projekt činí 400 tis. Kč. 
- Maximální výše podpory činí 5 mil. Kč.

Typy podporovaných 
aktivit

- podpora komplexních, inovativních a udržitelných projektů, které posouvají kon-
venční způsoby hospodaření s vodami v sídelních útvarech směrem k vyšší ochraně 
ŽP

- podpora decentrálních (tj. na jednotlivých pozemcích) a semi-centrálních řešení, kte-
rá mají příznivé dopady na blízké ekosystémy, mikroklima, úrodnost půd, na zlepšení 
vodních poměrů v oblasti a rovněž na zvýšení energetické soběstačnosti obce

- podpora zejména systémů DESAR, projektů na čištění odpadních vod včetně udr-
žitelných koncovek (např. dočištění odtoku u ČOV, kompostování kalu a jeho další 
využití) a na využití srážkových a vyčištěných vod

Podmínky  
přijatelnosti

Žadatelé předloží Fondu vyplněné Projektové náměty včetně odborného posudku zpra-
covaného odborně způsobilou osobou. Projektové náměty budou po kontrole formální 
úplnosti a přijatelnosti předloženy odborné expertní komisi, vedené při Fondu. Na zákla-
dě stanoviska expertní komise budou v rámci dalšího kola vybraní žadatelé s nejlepším 
hodnocením (po sestupném seřazení námětů, v objemu námětů až do limitu disponibil-
ní alokace Výzvy) písemně vyzváni Fondem k předložení žádosti o podporu.
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Téma PRŮZKUMY PITNÉ VODY

Název dotačního titulu
Geologické průzkumy pitné vody pro obce 
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 300 mil. Kč pro rok 2016 a 2017

Oprávnění žadatelé

- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- dobrovolné svazky obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-

zení), v platném znění
- příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- obchodní společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druž-

stvech (o obchodních korporacích), v platném znění ovládané z více než 50 % obcemi 
a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Míra dotace

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

Maximální výše celkové dotace na jeden projekt činí:
- 80 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší akutní nedo-

statek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě:
- veřejný zdroj pitné vody neexistuje anebo
- kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně nedostatečná anebo
- voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu nesplňuje poža-

davky kladené na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hy- 
gienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody, v platném znění.

- 70 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší možný nedo-
statek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě:
- kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí 

prokazatelné riziko, že během následujících 5 let nebude zdroj kapacitně vyhovo-
vat (postupné snižování kapacity zdroje; rostoucí požadavek na objem dodávané 
pitné vody obyvatelstvu, např. nová výstavba) anebo

- voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu vykazuje limitní 
ukazatele kvality pitné vody a hrozí reálné riziko, že během následujících 5 let do-
jde k jejich překročení.

- 60 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů zaměřených na průzkum 
a vyhledání záložního zdroje pitné vody pro obyvatelstvo v obci:
- nehrozí reálné riziko, že obec bude během následujících 5 let ohrožena nedostat-

kem či zhoršenou kvalitou pitné vody pro obyvatelstvo.

Typy podporovaných 
aktivit

- podpora průzkumu, navržení a realizace technických prací pro rozšíření možnosti zá-
sobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů

- regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zá-
sobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stá-
vající rozvod pitné vody

- vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatel-
stva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů)

- vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stá-
vající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně pří-
stupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.
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Podmínky
přijatelnosti

- Podpora nebude poskytnuta v případě, že je řešené území (obec) napojeno na ka-
pacitní vodárenskou soustavu nebo pokud je možné a efektivní využít povrchového 
zdroje vody. 

- V případě, že je v řešeném území (obci) vybudován rozvod pitné vody, je žadatel 
povinen zajistit napojení nového zdroje vody do tohoto rozvodu, a to nejpozději do 
dokončení projektu. Tato podmínka se nevztahuje na projekty zaměřené na vyhle-
dání záložních zdrojů vody.

- Žadatel nesmí uplatňovat stejné způsobilé výdaje na realizaci projektu v rámci Pro-
gramu také v případném projektu předkládaném do Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020 Prioritní osy 1.

Poznámky Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.

Téma LIKVIDACE NEPOTŘEBNÝCH VRTŮ

Název dotačního titulu
Likvidace nepotřebných vrtů
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 20 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

- státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty
- obce, dobrovolné svazky obcí a kraje 

- na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje
- na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce 

není znám nebo neexistuje

Míra dotace Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných 
aktivit

- projektová příprava včetně vypracování odborného posudku, přípravy a realizace za-
dávacího řízení a vypracování projektu geologických prací

- vlastní likvidace vrtů

Podmínky  
přijatelnosti

Podpořena bude likvidace vrtů, které byly vybudovány za účelem průzkumu, jímání či 
monitorování podzemní vody a které nejsou nyní z hlediska svého původního účelu již 
potřebné a nejsou ani jinak využitelné a představují riziko pro životní prostředí, zejména 
pro jakost či množství podzemních vod nebo zdraví či život obyvatel.

Poznámky Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.
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Téma SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Název dotačního titulu
Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí 
znečišťujících látek 
Prioritní oblast 2: Ovzduší v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 50 mil. Kč pro rok 2016 

Oprávnění žadatelé

- obchodní společnosti a družstva
- fyzické osoby podnikající
- obce
- kraje
- dobrovolné svazky obcí
- státní podniky
- veřejné výzkumné instituce
- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fon-

dy, ústavy, spolky)

Míra dotace
- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů. 
- Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.
- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč.

Typy podporovaných 
aktivit

Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečiš-
ťujících látek včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu (2.1.B)
- pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arse-

nu, kadmia, niklu a rtuti (především technologie ke snižování emisí těžkých kovů 
(např. tkaninové filtry), případně technologie ke snižování prašnosti (např. zkrá-
pění, mlžení apod.),

- pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení zápachu, 
např. zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním 
pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mok-
rá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), pod-
pora primárních opatření ke snížení emisí zápachu.

Podmínky  
přijatelnosti

Žádosti o podporu budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti hodnoceny Fon-
dem dle výběrových kritérií.

Poznámky
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.
Předpoklad vyhlášení výzvy je v roce 2017.
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Téma STACIONÁRNÍ ZDROJE

Název dotačního titulu
Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů 
Prioritní oblast 2: Ovzduší v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace není blíže specifikováno

Oprávnění žadatelé
- průmyslové a zemědělské podniky
- obce
- fyzické osoby podnikající

Míra dotace
maximálně do 85 % celkových způsobilých výdajů 
v případě výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na SZTE  max. do 
60 % celkových způsobilých výdajů 

Typy podporovaných 
aktivit

- kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících spalovacích a nespalova-
cích stacionárních zdrojů znečišťování

Podmínky 
přijatelnosti

Specifickým cílem výzvy je snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Podpořena bude realizace 
vhodných opatření ke snížení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních 
zdrojů, které se výraznou měrou podílejí na vysoké úrovni znečištění ovzduší.

Poznámky
Zatím nebyla vyhlášena žádná výzva. Předpoklad vyhlášení výzvy je i v roce 2017, 
případně v roce 2018.

http://www.dotacni.info/glossary/zpusobile-vydaje-uznatelne-naklady/
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Téma NELEGÁLNÍ ODPADY

Název dotačního titulu
Odstraňování nelegálních odpadů a sanace havarijních stavů
Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika v rámci Národního pro-
gramu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 100 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

- kraje, dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů,

- obce s rozšířenou působností (ORP) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném 
znění, 

- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Obec, 
která není ORP, je oprávněným příjemcem pouze tehdy, pokud původce nevy-
hovujícího stavu neexistuje nebo není znám.

Míra dotace

- Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobi-
lých výdajů, z toho:
- maximálně 80 % formou dotace,
- zbylá část do 100 % celkových způsobilých výdajů formou půjčky.

- Minimální výše dotace (tj. bez zohlednění případné půjčky) na jeden projekt činí 
100 tis. Kč.

- Maximální výše dotace (tj. bez zohlednění případné půjčky) na jeden projekt činí 
20 mil. Kč.

Typy podporovaných 
aktivit

- 3.3.B – odstraňování nelegálních skladů odpadů
- 3.3.F – 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)

Podmínky  
přijatelnosti

- Žádost mohou podat pouze ti žadatelé, kteří dlouhodobě a opakovaně vyvíjejí sna-
hu odstranit nelegální sklady odpadů nebo zabránit vzniku havárie či ekologické 
újmy v katastru obce veškerými legálními prostředky přispěli (prokázání dle projek-
tového námětu).

- Žádosti budou vyřazeny v případě, že předložený projekt bude nejasný, bez podrob-
ných informací a bude obsahovat hrubé věcné chyby nebo pokud náklady projektu 
nebudou ve všech položkách jednoznačně definovány a popsány nebo nebudou 
v čase a místě obvyklé (hodnoceno v rámci kontroly přijatelnosti).

Poznámky Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.
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Téma SANAČNÍ ZÁSAHY

Název dotačního titulu
Akutní sanační zásahy, které minimalizují ekologické havárie 
Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika v rámci Národního pro-
gramu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/

Územní zaměření celé území ČR, pouze ORP

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 100 mil. Kč pro rok 2015

Oprávnění žadatelé

- kraje, dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů 

- města a obce s rozšířenou působností (ORP) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v plat-
ném znění 

Míra dotace

- Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých 
výdajů.

- Minimální výše dotace (tj. bez zohlednění případné půjčky) na jeden projekt činí 
100 tis. Kč.

- Maximální výše dotace (tj. bez zohlednění případné půjčky) na jeden projekt činí 
20 mil. Kč.

Typy podporovaných 
aktivit

- akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko 
vzniku ekologické havárie (3.3.E).

 
Sanace havarijních stavů je podpora samosprávných územních celků v případě nelegál-
ních skladů odpadů, přičemž existuje relevantní předpoklad, že subjekt nebude dobro-
volně realizovat stanovené nápravné opatření (např. nemá prostředky, je v konkurzu aj.) 
a situace je zvýšeným rizikem ohrožení životního prostředí či zdraví obyvatel, u kterého 
není možno odvrátit havarijní stav jiným způsobem.

Podmínky 
přijatelnosti

V rámci Výzvy mohou podat Žádost pouze ti žadatelé, kteří dlouhodobě a opakovaně 
vyvíjejí snahu odstranit černé skládky z katastru obce veškerými legálními prostředky, 
což prokáží při podání Projektového námětu prostřednictvím předložených příloh.

Poznámky
Podpořené projekty budou realizovány do 6 měsíců od podpisu Smlouvy, přičemž nej-
zazší doba pro dokončení realizace projektu je stanovena ve výzvě.
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Téma UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Název dotačního titulu
Udržitelná městská doprava a mobilita 
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu 
životní prostředí 

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 100 mil. Kč pro rok 2016–2017

Oprávnění žadatelé

- územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy
- svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
- příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů a obecně prospěšné společnosti vzniklé podle zákona č. 68/2013 
Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost 
a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech založených 
městem nebo krajem

- spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v aktuálním znění nebo dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění

- akciové společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či krajem
- společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 % obcí či krajem

Míra dotace

Typ vozidla / Podpora. CNG elektro- plug-in 
                                                                                                                             mobil                    hybrid 
M1 (osobní) 50 tis. Kč 220 tis. Kč 200 tis. Kč 
N1 (nákladní menší do 2,5 t) 50 tis. Kč 220 tis. Kč 200 tis. Kč 
N1 (nákladní menší od 2,5–3,5 t) 100 tis. Kč 500 tis. Kč x 
L7E (malá užitková) x 150 tis. Kč x 
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) x 20 tis. Kč x 
L3E, L4E, L5E, L6E (motorky nad 45 km/h) x 50 tis. Kč x 
M2, M3 do 7,5 t (minibus) 100 tis. Kč 800 tis. Kč x 
N2 do 12 t (nákladní střední) 200 tis. Kč x x

Typy podporovaných 
aktivit

5.2.A 
Nákup nových nebo nově přestavěných vozidel s alternativním pohonem (CNG, plug-in 
hybrid, elektromobil), kde platí:
- Automobilem CNG se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednot-

ku na zemní plyn CNG (platí tedy pro kombinaci s ostatními palivy).
- Plug-in hybrid (PHEV) se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které dispo-

nuje  elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie.
- Elektromobilem se rozumí vozidlo výhradně s elektropohonem, a to:

- BEV – vozidlo s bateriovým pohonem, 
- EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částeč-

ného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).
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Podmínky  
přijatelnosti

Výzva je zpravidla vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Podpořeny mohou být pou-
ze úplné a formálně správné Žádosti, které splní podmínky stanovené Směrnicí MŽP 
č. 4/2015, Programem a Výzvou, a to maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy.

Poznámky

Podpora je určena pro všechna nová homologovaná vozidla s alternativním pohonem 
v ČR (podpořeno může být i nové přestavěné vozidlo na CNG – splňuje-li všechny pod-
mínky při homologaci pro vozidla s alternativním pohonem). V případě vozidla přestavě-
ného na CNG musí toto vozidlo splňovat emisní normu EURO 6.

Téma NÍZKOEMISNÍ ZÓNY

Název dotačního titulu
Zavádění nízkoemisních zón v obcích 
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích – Udržitelná městská doprava 
a mobilita v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí 

Web https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín 
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 10 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé
- obce a města, která splňují zákonné podmínky pro zavedení NEZ na svém území (viz 

§ 14 odst. 1 a 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění)

Míra dotace
- Maximální míra podpory je 80 % z celkových způsobilých výdajů.
- Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 mil. Kč.

Typy podporovaných 
aktivit

- zpracování studií proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón

Podmínky  
přijatelnosti

Podpořeny mohou být pouze ty žádosti, které obdrží odborný posudek ve smyslu § 4 
odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 směrnice MŽP č. 4/2015 s kladným 
stanoviskem MŽP (odboru ochrany ovzduší) dle struktury stanovené příslušnou výzvou.

Poznámky
Studie proveditelnosti budou zpracovány nejpozději do 31. 12. 2017. 
Předpoklad vyhlášení výzvy je i v roce 2017.
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Téma SÍDELNÍ ZELEŇ

Název dotačního titulu
Podpora sídelní zeleně 
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích; podoblast 4: Zlepšení funkčního 
stavu zeleně ve městech a obcích v rámci Národního programu životní prostředí 

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace  40 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé
- fyzické a právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy včet-

ně organizačních složek státu (včetně obcí)

Míra dotace

- Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích do 500 obyvatel (včetně) činí 
2 mil. Kč. 

- Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích nad 500 obyvatel činí 250 tisíc Kč. 
- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
- Výše podpory

- pro projekty v obcích do 500 obyvatel (včetně) je maximálně 2 mil. Kč,
- pro projekty v obcích nad 500 obyvatel je maximálně 250 tis. Kč.

Typy podporovaných 
aktivit

- zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru 
(alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.);

- zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění pod-
mínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu 
hnízdění ptáků, plazů aj.)

- doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám:
- pořízení nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře
- přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a bu-

dování cest, pěšin a mostků

Poznámky Předpoklad vyhlášení výzvy je i v roce 2017.
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Téma MÍSTNÍ AGENDA 21

Název dotačního titulu
Rozvoj místní Agendy 21
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu 
životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 10 mil. Kč pro rok 2016, pro rok 2017 je výše alokace v jednání

Oprávnění žadatelé

- obec
- dobrovolný svazek obcí
- kraj, pouze v případě žádosti do MA21
- MAS v jednání pro 5.1.A – MA21

Míra dotace

MA21 (5.1.A)
- Minimální výše poskytované podpory je 300 tis. Kč.
- Celková výše poskytnuté podpory na jeden projekt nesmí překročit 1 mil. Kč, přičemž 

limit poskytované podpory je stanoven podle kvality realizace MA21 žadatele podle 
Kritérií MA21:
- žadatel v kategorii D: max. 500 tis. Kč,
- žadatel v kategorii C: max. 800 tis. Kč,
- žadatel v kategorii B a A: max. 1 mil. Kč,
- žadatel Zájemce – bude specifikováno.

- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Pakt starostů a primátorů (5.1.B)
- Minimální výše poskytované podpory je 250 tis. Kč.
- Celková výše poskytnuté podpory na jeden projekt nesmí překročit 1,5 mil. Kč.
- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných 
aktivit

Rozvoj místní Agendy 21 (5.1.A) – kvalitativní postup dle kritérií MA21 v tématech 
s dopadem na životní prostředí:
- Informační, participační a vzdělávací akce v oblasti životního prostředí

- komunitní kampaně s dopadem na životní prostředí 
- veřejná projednání – témata s dopadem na životní prostředí (projednání řešení 

problémů a opatření např. v oblastech: ovzduší a související opatření v energetice 
či dopravě, zeleň a kvalita veřejných prostranství, adaptace na klimatické změny – 
dešťové a povrchové vody, protipovodňová a jiná krizová opatření zásobování pit-
nou vodou, udržitelná spotřeba a výroba – např. „zelený úřad“ nebo „zelené akce“, 
předcházení odpadům a další),

- vzdělávání, kurzy, školení pro různé cílové skupiny k udržitelnému rozvoji s důra-
zem na životní prostředí.
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- Expertní spolupráce
- analýzy a studie, plánovací dokumenty, zjišťování dat a průzkumy, spojené s řešením 

problematiky udržitelného rozvoje s důrazem na životní prostředí.
- Předávání příkladů dobré praxe (kategorie A)

- organizace seminářů a workshopů určených pro méně pokročilé municipality, jejichž 
tématem bude předávání příkladů dobré praxe při implementaci MA21 se zaměře-
ním na řešení problémů životního prostředí ze strany pokročilých municipalit (kate-
gorie A),

- vypracování a distribuce informačních materiálů zachycujících příklady dobré praxe 
se zaměřením na řešení env. témat v kontextu MA21.

Pakt starostů a primátorů pro místní udržitelnou energii a v oblasti přizpůsobování se 
dopadům změny klimatu (5.1.B):
- zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii, příp. jeho aktualizace (Sustainable 

Energy Action Plan, SEAP) včetně emisní bilance, konkrétního závazku ke snižování emi-
sí skleníkových plynů a energetické náročnosti do roku 2030 a konkrétních opatření 
s určeným zdrojem financování,

- organizace dnů Místní energie, během nichž bude rozšiřováno povědomí o možnostech 
a přínosech inteligentnějšího využívání energie a jeho širším kontextu (např. worksho-
py, prohlídky a dny otevřených dveří aj.),

- v rámci organizovaných akcí místní samospráva zapojí zainteresované subjekty a obča-
ny do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace akčního plánu pro udržitelnou 
energii.
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Téma VÍTĚZOVÉ VESNICE ROKU

Název dotačního titulu
Pozitivní motivace obcí v soutěžích 
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu  
životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření pouze pro obce oceněné v soutěži Vesnice roku

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace
5,5 mil. Kč pro rok 2017
5,5 mil. Kč pro tok 2018

Oprávnění žadatelé
- obce oceněné titulem Zelená stuha (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku).
- obce oceněné titulem Zelená stuha ČR (výherci celostátního kola soutěže), oceněné 

v roce 2015

Míra dotace

- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.
- Maximální výše podpory na jeden projekt v obci oceněné titulem Zelená stuha činí 

400 tis. Kč.
- Maximální výše podpory na jeden projekt v obci oceněné titulem Zelená stuha ČR činí 

700 tis. Kč.

Typy podporovaných 
aktivit

- Realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí v zastavě-
ném a zastavitelném území obcí:
- zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v roce výsadby, ná-

sledná rozvojová péče (maximálně 3 roky),
- zakládání a obnova vegetačních a přírodních prvků (včetně odstranění nefunkč-

ních přírodních prvků, zeleně a realizace nových), s tím přímo související výstavba 
či rekonstrukce nezpevněných pěších komunikací, drobných stavebních objektů, 
pořízení a instalace mobiliáře,

- péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na 
více let (maximálně 3 roky), včetně pořízení nezbytného technického vybavení,

- revitalizace a úprava vodních toků a vodních ploch,
- demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných pro-

stranstvích a následná rekultivace těchto ploch v souladu s daným venkovským 
prostředím,

- realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.

Podmínky  
přijatelnosti

- Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky, a to pouze 
na plochách:
a) které jsou v územním plánu obce vymezeny jako plochy veřejných prostranství 

(Vyhláška 501/2006Sb., § 7) v zastavěném a zastavitelném území obce;
b) které byly u obcí bez územního plánu k 1. září 1966 vymezeny jako zastavěné úze-

mí obce, jsou vyznačeny v mapách evidence nemovitostí a slouží jako plochy ve-
řejných prostranství;

c) které jsou v katastru obce a mají sloužit veřejnosti pro rekreaci, volný čas 
a osvětu a vzdělávání.

- Primárně budou podporovány projekty na zastavěné a zastavitelné území obcí. 
V rámci hodnocení se budou posuzovat i projekty na opatření mimo zastavěné 
a zastavitelné území obcí, avšak za předpokladu, že budou plnit funkci veřejné zeleně, 
funkci rekreační a osvětovou.

- Navrhovaná opatření musí být v souladu s daným venkovským prostředím a realizace 
těchto opatření a projektů musí vést ke zlepšení celkového stavu veřejných prostran-
ství, přírodních prvků zeleně v obci tak, aby byl zachován či obnoven celkový ráz ven-
kova.

- V případě realizace environmentálních vzdělávacích projektů je podmínkou, aby reali-
zované projekty vedly k zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do environmentál-
ních aktivit, případně do péče o zeleň, přírodní prvky a celkového obrazu obce.

Poznámky
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.
Finanční podpora se nevztahuje na kácení stromů bez vazby na jejich adekvátní náhradu 
a na demolice bez rekultivace veřejných prostranství.
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Téma ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název dotačního titulu
Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání, výchova 
v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 13 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé
- všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, 

mimo obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (včetně obcí)

Míra dotace

- Minimální výše podpory na jednu žádost činí 50 tis. Kč.
- Maximální výše podpory na jednu žádost činí 200 tis. Kč.
- Výše dotace na jednu normohodinu (tj. účastníkohodinu) denních EVP může činit 

maximálně 50 Kč.
- Výše dotace na jednu normohodinu (tj. účastníkohodinu) pobytových EVP může činit 

maximálně 70 Kč.

Typy podporovaných 
aktivit

- realizace ekologických denních a pobytových výukových programů v rámci před-
školního, základního a středního vzdělávání

- zajištění realizace denních i pobytových ekologických výukových programů pro žáky 
mateřských škol, základních škol a středních škol 

Podmínky  
přijatelnosti

Žadatel musí prokázat, že je činným realizátorem EVVO.

Poznámky Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2017
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Téma ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název dotačního titulu
Environmentální vzdělávání 
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání, výchova 
v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 25 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

- územní samosprávné celky
- svazky obcí
- příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
- veřejné výzkumné instituce
- fundace
- církevní právnické osoby
- obecně prospěšné společnosti
- spolky
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
- Správa jeskyní ČR
- správy národních parků

Míra dotace

Environmentální vzdělávání a výchova (6.1.A)
- Celková výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 2 mil. Kč.
- Minimální výše podpory je 300 tis. Kč.
- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO (6.1.B)
- Celková výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 1 mil. Kč.
- Minimální výše podpory je 300 tis. Kč.
- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Interpretace přírodního dědictví (6.1.D)
- Minimální výše podpory je 300 tis. Kč.
- Celková výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 1 mil. Kč.
- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných 
aktivit

Environmentální vzdělávání a výchova (6.1.A)
- koordinace dlouhodobých environmentálních vzdělávacích akcí, programů pro širo-

kou veřejnost; celorepublikového, popř. nadregionálního významu a dosahu
- klíčové odborné semináře a konference
- kampaně EVVO a jejich příprava

Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO (6.1.B)
- specializační studia pro školní koordinátory EVVO
- semináře a celoživotní vzdělávání pro lektory EVVO
- tvorba metodik a jejich pilotní ověřování
- spolupráce s VŠ (na pregraduální přípravě učitelů v oblasti EVVO, podpora zavádění 

principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe VŠ)
- zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO
- síťování, budování kapacit, komunikace
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Interpretace přírodního dědictví (6.1.D)
- tvorba programů pro návštěvníky ZCHÚ využívajících stávající návštěvnickou infra-

strukturu (návštěvnická střediska, naučné stezky apod.)
- podpora dalšího vzdělávání pracovníků návštěvnických center v oblasti interpretace 

a EVVO
- semináře a konference k oblasti interpretace, výměny dobré praxe, tvorby metodic-

kého zázemí
- realizace evaluačních výzkumů projektů interpretace a výzkumů návštěvníků
- podpora zpracování koncepcí práce s veřejností s využitím interpretačního plánování 

pro ZCHÚ se zapojením místních aktérů a institucí ochrany přírody

Poznámky

V rámci aktivity Environmentální vzdělávání a výchova (6.1.A) nebudou podporovány 
ekologické výukové programy (krátkodobé a pobytové). 
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2018.
Předpoklad vyhlášení výzvy je i v roce 2017.
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Téma ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název dotačního titulu
Osvětové projekty z oblasti čisté mobility 
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání, výchova a osvě- 
ta v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření hlavní město Praha a všechna statutární města

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 20 mil. Kč pro rok 2015

Oprávnění žadatelé

- právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům (obchodní společ-
nosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech nemohou 
být příjemci podpory), zejména:
- obecně prospěšné společnosti
- územní samosprávné celky
- svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
- právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěv-

kové organizace a organizační složky)
- veřejné výzkumné instituce podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 341/2005 Sb. 

o veřejných výzkumných institucích atd.)
- nadace a nadační fondy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění)
- spolky (dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
- ústavy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Míra dotace

- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
- Minimální výše podpory na jeden projekt činí 300 tis. Kč.
- Maximální výše podpory na jeden projekt ve statutárních městech pod 150 tis. oby-

vatel činí 1 mil. Kč.
- Maximální výše podpory na jeden projekt ve statutárních městech nad 150 tis. obyva-

tel (Brno, Ostrava a Plzeň) činí 1,5 mil. Kč.
- Maximální výše podpory na jeden projekt v hlavním městě Praze činí 2 mil. Kč.

Typy podporovaných 
aktivit

- Návrh, realizace a vyhodnocení informačně vzdělávací kampaně, jejímž cílem je po-
skytnout obyvatelům ČR komplexní informace o přínosech čisté mobility se zaměře-
ním na ekologičnost, ekonomičnost a bezpečnost.

- Osvětová kampaň pro veřejnost:
a) shrnutí aktuálního stavu informovanosti veřejnosti,
b) návrh plánu činností a aktivit,
c) příprava samotné osvětové činnosti,
d) realizace kontaktní osvětové činnosti,
e) realizace plošné osvětové činnosti – inzerce (tištěná média, rozhlas, interaktivní či 

obrazovková, bannery), PR, online, tvorba www stránek a jejich propojení s dalšími 
webovými odkazy, microsite, sociální sítě a komunikace na nich, tvorba a distribu-
ce krátkého bulletinu, maximální využití jednotného loga MŽP pro čistou mobilitu 
(ekomob – čistá mobilita),

f ) vyhodnocení realizované informačně osvětové činnosti a jejích dopadů.

Podmínky  
přijatelnosti

Projekty budou zaměřeny na problematiku mobility v jedné z vymezených lokalit. Do 
těchto lokalit patří Hlavní město Praha a všechna statutární města České republiky. 
Celkem tedy jde o 26 statutárních měst. V rámci jedné výzvy může být v každém statutár-
ním městě podpořen pouze jeden projekt.

Poznámky Předpoklad vyhlášení výzvy je v roce 2017.
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 Téma ZVÝHODNĚNÉ ZÁPŮJČKY – VODA

Název dotačního titulu

Zvýhodněné zápůjčky pro projekty podpořené v rámci Operačního programu životní 
prostředí 2014–2020: specifický cíl 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do po-
vrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do po-
vrchových vod a specifický cíl 1.2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti 
a množství. 
(Výzva č. 2/2016 PU na zvýhodněné zápůjčky v rámci směrnice MŽP č. 5/2016)

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celá ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 500 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

O finanční půjčku mohou žádat subjekty dle vyhlášených výzev v rámci OPŽP
pro Prioritní osu 1, SC 1.1 a SC 1.2, zejména:
- obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí,
- městské části hl. města Prahy,
- jimi zřizované příspěvkové organizace, 
- obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejno-

právními subjekty.

Míra dotace

- Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací z OPŽP 
a celkovými věcně způsobilými výdaji. 

- Dotace OPŽP, půjčka ze SFŽP, případně podpora z dalších národních veřejných zdrojů 
(např. dotace z krajů), nesmí přesáhnout 100 % z celkových věcně způsobilých výdajů.

Typy podporovaných 
aktivit

- výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně 
výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody 
v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě (1.2.A)

- výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody včetně souvisejících 
objektů sloužících veřejné potřebě (1.2.B)

Poznámky

Podpora je poskytována formou zvýhodněné půjčky na základě Směrnice a v souladu 
s Programem OPŽP, dále v souladu s Výzvou a za podmínek stanovených v Rozhodnutí 
ministra o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR a ve Smlouvě o poskytnutí 
zápůjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR.
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Téma ZVÝHODNĚNÉ ZÁPŮJČKY – ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Název dotačního titulu
Zápůjčky na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obno-
vitelných zdrojů energie (Výzva č. 3/2016 PU v rámci směrnice MŽP č. 5/2016)

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 500 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat subjekty v rámci OPŽP 2014–2020, 
Prioritní osy 5, SC 5.1, a to:
- kraje, 
- obce/města, 
- dobrovolné svazky obcí,
- státní organizace,
- veřejné výzkumné instituce, 
- městské části hl. města Prahy, 
- příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými celky (Zákon č. 250/2000 

Sb.),
- vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby,
- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fon-

dy, ústavy, spolky),
- církve a náboženské společnosti a jejich svazky.

Míra dotace

- Podpora je poskytována formou zápůjčky z prostředků fondu SFŽP.
- Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi výší poskytnuté dotace z OPŽP 

a výší celkových způsobilých výdajů projektu, přičemž dotace OPŽP, půjčka ze SFŽP, 
případně podpora z dalších národních veřejných zdrojů (např. dotace z krajů) nesmí 
přesáhnout 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro finanční nástroj (veš-
keré výdaje vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu).

Typy podporovaných 
aktivit

- aktivita 7.1.A: snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastnos-
tí obvodových konstrukcí budov včetně opatření vedoucích ke snížení energetické 
náročnosti budov

- aktivita 7.1.B: realizace technologií na využití odpadního tepla
- aktivita 7.1.C: realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla

Poznámky
Podpořené projekty budou realizovány dle podmínek stanovených danou výzvou v rám-
ci OPŽP 2014–2020 pro Prioritní osu 5, specifický cíl 5.1, a to nejpozději do 31. 12. 2023
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Téma VODNÍ EKOSYSTÉMY

Název dotačního titulu
Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy 
Podprogram 115 164 v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 
115 160

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí

Web http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html

Územní zaměření celé území ČR, upřednostňována území významná z hlediska ochrany přírody a krajiny

Orientační termín  
příjmu žádostí

- nestavební akce: březen–září 
- stavební akce: průběžně po celý rok

Orientační výše alokace
30 mil. Kč pro rok 2017
30 mil. Kč pro rok 2018
(Alokace se týká celého programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.)

Oprávnění žadatelé

- fyzické osoby
- právnické osoby
- obecně prospěšné organizace
- územní samosprávné celky (obce a kraje)
- občanská sdružení
- svazky obcí
- příspěvkové organizace
- organizační složky státu
- státní organizace a státní podniky

Míra dotace
- maximální výše podpory 1 mil. Kč
- Dotace může být poskytnuta až do výše 100 %

Typy podporovaných 
aktivit

- opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků včetně obnovy 
jejich migrační prostupnosti

- obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vod-
ních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšit retenční schopnosti krajiny 
a podpořit biodiverzitu

- zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní 
režim

Podmínky  
přijatelnosti

Investiční záměry a žádosti budou hodnoceny na základě stanovených kritérií:
- přínos pro biologickou rozmanitost a pro adaptaci na dopady klimatické změny,
- lokalizace akce (význam území z hlediska ochrany přírody a krajiny),
- přiměřenost nákladů ve vztahu k efektům akce,
- návaznost na jiná opatření, komplexnost řešení,
- kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost navr-

ženého řešení),
- soulad se strategickými a koncepčními dokumenty.

Poznámky Jedna žádost může zahrnovat opatření z jednoho a více podprogramů. 
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Téma LESNÍ EKOSYSTÉMY

Název dotačního titulu
Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy 
Podprogram 115 166 v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 
115 160

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí

Web http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html

Územní zaměření celé území ČR, upřednostňována území významná z hlediska ochrany přírody a krajiny

Orientační termín  
příjmu žádostí

- nestavební akce: březen–září 
- stavební akce: průběžně po celý rok

Orientační výše alokace
30 mil. Kč pro rok 2017
30 mil. Kč pro rok 2018
(Alokace se týká celého programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.)

Oprávnění žadatelé

- fyzické osoby 
- právnické osoby
- obecně prospěšné organizace
- územní samosprávné celky (obce a kraje)
- občanská sdružení
- svazky obcí
- příspěvkové organizace
- organizační složky státu
- státní organizace a státní podniky

Míra dotace

- maximální výše dotace 250 tis. Kč 
- Dotace může být poskytnuta až do výše 100 %
- sazby:

- ponechání dřevní hmoty 500 Kč/m3 
- ponechání výstavků po těžbě 400 Kč/m3 

- zpracování LHP 650 Kč/ha

Typy podporovaných 
aktivit

- opatření pro zlepšování druhové, věkové nebo prostorové skladby lesních po-
rostů včetně likvidace invazních druhů

- opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese
- ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a následnému přirozené-

mu rozkladu po těžbě v lesním porostu
- zpracování lesních hospodářských plánů pro hospodářskou úpravu nepasečných 

forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech

Podmínky  
přijatelnosti

Investiční záměry a žádosti budou hodnoceny na základě stanovených kritérií:
- přínos pro biologickou rozmanitost a pro adaptaci na dopady klimatické změny,
- lokalizace akce (význam území z hlediska ochrany přírody a krajiny),
- přiměřenost nákladů ve vztahu k efektům akce,
- návaznost na jiná opatření, komplexnost řešení,
- kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost navr-

ženého řešení),
- soulad se strategickými a koncepčními dokumenty.

Poznámky Jedna žádost může zahrnovat opatření z jednoho a více podprogramů. 
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Téma NELESNÍ EKOSYSTÉMY

Název dotačního titulu
Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosysté-
my Podprogram 115 165 v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 
115 160

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí

Web http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html

Územní zaměření celé území ČR, upřednostňována území významná z hlediska ochrany přírody a krajiny

Orientační termín  
příjmu žádostí

- nestavební akce: březen–září 
- stavební akce: průběžně po celý rok

Orientační výše alokace
30 mil. Kč pro rok 2017
30 mil. Kč pro rok 2018
(Alokace se týká celého programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.)

Oprávnění žadatelé

- fyzické osoby
- právnické osoby
- obecně prospěšné organizace
- územní samosprávné celky (obce a kraje)
- občanská sdružení
- svazky obcí
- příspěvkové organizace
- organizační složky státu
- státní organizace a státní podniky

Míra dotace
- maximální výše dotace 250 tis. Kč 
- Dotace může být poskytnuta až do výše 100 %

Typy podporovaných 
aktivit

- tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině
- tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy
- opatření k omezování fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti  

krajiny s výjimkou výstavby rybích přechodů
- likvidace invazních druhů

Podmínky  
přijatelnosti

Investiční záměry a žádosti budou hodnoceny na základě stanovených kritérií:
- přínos pro biologickou rozmanitost a pro adaptaci na dopady klimatické změny,
- lokalizace akce (význam území z hlediska ochrany přírody a krajiny),
- přiměřenost nákladů ve vztahu k efektům akce,
- návaznost na jiná opatření, komplexnost řešení,
- kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost  

navrženého řešení),
- soulad se strategickými a koncepčními dokumenty.

Poznámky Jedna žádost může zahrnovat opatření z jednoho a více podprogramů. 
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Téma NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Název dotačního titulu Nová zelená úsporám

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí

Web http://www.novazelenausporam.cz/

Územní zaměření

- celé území ČR vyjma oblastí podpory A a C v podprogramu Nová zelená úsporám
- bytové domy, které jsou určeny pouze pro opatření na území hl. města Prahy (důvo-

dem je překryv s Integrovaným regionálním operačním programem, ze kterého je 
poskytována podpora mimo území hlavního města)

Orientační termín  
příjmu žádostí

- 2. výzva pro bytové domy a 3. výzva pro rodinné domy do vyčerpání stanovené alo-
kace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

- 3. výzva pro bytové domy od 9. ledna 2016 do vyčerpání stanovené alokace nebo 
nejpozději do 31. prosince 2021

Orientační výše alokace
- 2. výzva pro bytové domy a 3. výzva pro rodinné domy dle aktuálních výnosů z pro-

deje emisních povolenek
- 3. výzva pro bytové domy 100 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

vlastníci a stavebníci bytových a rodinných domů, zejména: 
- fyzické osoby podnikající i nepodnikající
- společenství vlastníků jednotek
- bytová družstva
- města a obce (včetně městských částí)
- podnikatelské subjekty
- případně další právnické osoby

Míra dotace

- 25–30 % způsobilých výdajů pro bytové domy
- do 50 % způsobilých výdajů pro rodinné domy
- u žádostí podaných v režimu veřejné podpory může být celková výše dotace ome-

zena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory

Typy podporovaných 
aktivit

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových a rodinných domů
- zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, 

střechy, stropu, podlahy
- výstavba zelených střech
- lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekolo-

gicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie 
a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další

Výstavba bytových a rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 
(včetně podpory na výstavbu zelených střech)

Efektivní využití zdrojů energie
- na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahujícího para-

metrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
- na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
- na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla
- na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
- na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního 

vzduchu
- na využití tepla z odpadní vody

Podmínky  
přijatelnosti

- Viz Závazné pokyny pro žadatele

Poznámka Podprogram určený pro budovy veřejného sektoru je aktuálně v přípravě.
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Téma LIKVIDACE ŠKOD

Název dotačního titulu Likvidace škod po živelních pohromách

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web www.sfzp.cz

Územní zaměření území, pro které byl vyhlášen stav nouze nebo stav nebezpečí

Orientační termín  
příjmu žádostí

Ad hoc dle potřeby 
(Termín příjmu žádostí závisí na vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí dle 
zákona 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území, a na něj navazujícím Usnesení 
vlády.)

Orientační výše alokace Ad-hoc dle potřeby 

Oprávnění žadatelé
- subjekt, který utrpěl škodu spadající do resortu životního prostředí v důsledku 

povodní a záplav

Míra dotace

- Externí žadatelé (fyzické a právnické osoby včetně obcí) mohou získat dotaci do ma-
ximální výše 80 % nákladů na realizaci opatření.

- Resortní organizace MŽP mohou žádat o dotaci do maximální výše 100 % nákladů 
na realizaci opatření.

Typy podporovaných 
aktivit

Náprava škod způsobených povodněmi a záplavami:
- rekonstrukce a opravy čistíren odpadních vod,
- dekontaminace půdy,
- dekontaminace zdrojů povrchových a podzemních vod,
- obnova migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny,
- obnova přirozené funkce vodních toků,
- odstranění škod na majetku státu ve správě resortních organizací MŽP.

Podmínky  
přijatelnosti

- Žadatel musí prokázat, že jím navrhované opatření souvisí s odstraněním škod způ-
sobených povodněmi a záplavami. Potvrzením o této skutečnosti je stanovisko pří-
slušného krajského úřadu, odboru životního prostředí, eventuálně správy národního 
parku nebo chráněné krajinné oblasti k navrhovanému opatření.

- Nárok na účast v programu mají veškeří způsobilí žadatelé, kteří nahlásili škodu způ-
sobenou živelní pohromou bezprostředně po živelní pohromě dle zákona č. 12/2002 
Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou 
a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci 
při obnově území).

- Žadatelé splňující kritéria dle zákona 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území.
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Téma OBCE V NÁRODNÍCH PARCÍCH

Název dotačního titulu Program podpory obcí ležících v regionech národních parků

Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí

Web www.sfzp.cz

Územní zaměření obce ležící v regionech národních parků

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 50 mil. Kč pro rok 2015

Oprávnění žadatelé

Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména: 
- správy NP,
- územní samosprávné celky, svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění,
- právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové 

organizace a organizační složky),
- školy a školská zařízení zřizovaná obcemi regionu NP,
- ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jiný-

mi veřejnoprávními subjekty včetně veřejných výzkumných institucí podle zvláštních 
předpisů (např. zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, zákon 
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích atd.).

Míra dotace

- Neinvestiční podpora může dosáhnout až 80 % z celkových uznatelných nákladů, a to 
maximálně 250 tis. Kč na jednu akci.

- Na údržbu a budování zařízení pro návštěvnickou infrastrukturu je možné získat až 
80 % celkových uznatelných nákladů, které mohou činit max. 1,5 mil. Kč na jednu akci.

- Na čištění odpadních vod mohou žadatelé získat až 80 % celkových uznatelných ná-
kladů, které mohou činit až 500 tis. Kč na jednu akci a v případě KČOV max. 4 mil. Kč 
na jednu akci.

Typy podporovaných 
aktivit

- neinvestiční podpora environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty a poradenství
- podpora opatření malého rozsahu

- údržba a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické 
infrastruktury

- opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních 
vlivů působících v předmětných územích

- čištění odpadních vod
- podpora snižování emisí a energetické soběstačnosti obcí v regionu NP

Poznámky V tuto chvíli se neví, zda bude titul ještě vyhlášen.
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3.2.2   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných aktivit Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Podprogram 
pro zlepšování 
dochovaného 

přírodního 
a krajinného 

prostředí 
(Program péče  

o krajinu)

- péče o přírodní a přírodě blízké biotopy 
a biotopy druhů uvedených v červených 
seznamench ve volné krajině (B.1a)

- likvidace invazních druhů rostlin a živo- 
čichů a omezování jejich výskytu (B.1b)

- fyzická či právnická osoba 
nebo organizační složka 
státu

březen

Podprogram 
pro zlepšování 
dochovaného 

přírodního 
a krajinného 

prostředí
(Program péče  

o krajinu)

- péče o významné krajinné prvky a prvky 
územního systému ekologické stability 
(B.2a)

- péče o památné stromy, jejich skupiny 
a stromořadí (B.2b)

- výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvor-
nou funkci (B.2c)

- vytváření drobných přírodních prvků 
v krajině (B.2d)

- fyzická či právnická osoba 
nebo organizační složka 
státu

březen
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3.3   Ministerstvo zemědělství 
3.3.1   Obce jako žadatelé

Téma PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Název dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi III (program 129 260)

Vyhlašovatel Ministerstvo zemědělství 

Web http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/

Územní zaměření záplavová území

Orientační termín  
příjmu žádostí

průběžně do konce března u akcí, jejichž realizace započne v témže roce
průběžně do konce října u akcí, jejichž realizace započne v následujícím roce

Orientační výše alokace
1 300 mil. Kč pro rok 2017
1 200 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé

- pro podprogram 129 262 – státní podniky Povodí
- pro podprogram 129 263 – státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik
- pro podprogram 129 264 – státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik, obce
- pro podprogram 129 265 – státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik

Míra dotace
Obcím se u podprogramu 129 264 poskytuje podpora maximálně do výše 90 % celko-
vých nákladů.

Typy podporovaných 
aktivit

- Program 129 260 je rozdělen na čtyři podprogramy:
- 129 262 Podpora projektové dokumentace pro územní řízení,
- 129 263 Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení,
- 129 264 Podpora protipovodňových opatření s retencí,
- 129 265 Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků.

- U Podpory protipovodňových opatření s retencí jde o opatření ke zvýšení reten-
ce, tedy realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a vodních nádrží 
s retenčními prostory – zejména podpora chybějících opatření v oblastech s poten- 
ciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrni-
ce 2007/60/ES.

Podmínky  
přijatelnosti

Obce mohou být žadatelem na opatření pro zadržování vody v suchých nádržích (pold-
rech) na drobných vodních tocích. Podporu na případnou související úpravu koryt vod-
ních toků v intravilánech obce, včetně souvisejících objektů v korytech vodních toků 
a dalších nezbytných objektů mohou obce žádat v případě, že jsou správci drobných 
vodních toků. Návrh na realizaci protipovodňového opatření (v podprogramu 129 265) 
může jako navrhovatel podat obec, město, sdružení obcí a kraj.

Poznámky
Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření v letech 2014 až 
2019 a to především efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavo-
vých územích.
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Téma VODOVODY A KANALIZACE

Název dotačního titulu
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací (program 
129 250), předpoklad navazujícího dotačního programu 129 300 Podpora výstavby 
a technického zhodnocení infrastruktury VaK II

Vyhlašovatel Ministerstvo zemědělství 

Web http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/

Územní zaměření celé území ČR 

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle harmonogramu jednotlivých výzev

Orientační výše alokace
1 100 mil. Kč pro rok 2017 (v rámci 129 250)
600 mil. Kč pro rok 2017 (v rámci 129 300)
1 500 mil. Kč pro rok 2018 (v rámci 129 300)

Oprávnění žadatelé
- obce, 
- svazky obcí

Míra dotace

Typy podporovaných 
aktivit

- výstavba vodovodů a kanalizací, úpraven vod, ČOV a souvisejících vodárenských 
objektů

Podmínky  
přijatelnosti

Podpora je určena ke krytí nákladů stavební a technologické části staveb a lze ji po-
skytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování nebo u kterých inves-
tor nepožádal o vydání kolaudačního rozhodnutí, popř. o vydání povolení ke zkušeb-
nímu provozu. V tomto případě se podpora poskytuje v určených letech a na určený 
účel – u rozestavěných staveb pouze na dofinancování neprostavěných nákladů staveb-
ní a technologické části.
Neuznatelné části jsou např. náklady na přípravu a zabezpečení akce, projektovou doku-
mentaci, rekonstrukci vodovodních řadů či stok, náklady na zainvestování pozemků, ná-
klady na vodovodní a kanalizační přípojky, náklady na řady vedoucí k rekreační zástavbě 
a objektům nesloužícím k trvalému bydlení, vyčleněné náklady, rezervy apod.

Poznámky

K podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou je určen podprogram 129 252. K podpoře výstavby kanalizací a čistíren odpad-
ních vod za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod je 
určen podprogram 129 253.
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Téma VODOVODY A KANALIZACE – POVODŇOVÉ ŠKODY

Název dotačního titulu
Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací 
(program 129 140), předpoklad navazujícího dotačního programu

Vyhlašovatel Ministerstvo zemědělství

Web http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/

Územní zaměření zasažená území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

Program 129 140 ukončen, předpoklad schválení navazujícího „spícího“ dotačního 
programu, který bude připraven na spuštění ihned v případě povodňových situací

Orientační výše alokace Finanční prostředky pro rok 2017 a 2018 nejsou alokovány.

Oprávnění žadatelé
- obce
- svazky obcí
- vodohospodářské společnosti v případech, pokud je min. z 2/3 vlastní obce

Míra dotace
- do výše 80 % nákladů stavební a technologické části
- spoluúčast investorů: minimálně 20 % nákladů stavební a technologické části 

Typy podporovaných 
aktivit

- odstraňování povodňových škod na infrastruktuře VaK
- opatření k obnově infrastruktury vodovodů a kanalizací včetně nákladů na nezbytně 

nutné demolice a další související investiční náklady, případně pořízení nových zaří-
zení nebo objektů

- zejména jde o obnovu následujících objektů a zařízení:
- vodovodní řady,
- čerpací stanice vodovodní nebo kanalizační
- vodovodní zdroje a jejich jímací objekty
- úpravny vod
- čistírny odpadních vod
- kanalizační sběrače
- vybudování zpětných klapek na kanalizaci
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Téma MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

Název dotačního titulu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích (pro-
gram 129 290)

Vyhlašovatel Ministerstvo zemědělství 

Web
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-
-nadrze/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle harmonogramu jednotlivých výzev 

Orientační výše alokace
360 mil. Kč pro rok 2017
350 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé
- pro podprogram 129 292 – státní podniky Povodí a Lesy České republiky
- pro podprogram 129 293 – obce, svazky obcí

Míra dotace

Výše podpory v podprogramu 129 292:
a) státní podniky Povodí – úhrada se poskytne maximálně do výše 80 % uznatelných 

nákladů stavebně-technologické části, a pokud jde o výdaje na odtěžení, skládková-
ní, rozprostření sedimentu včetně všech dalších souvisejících a následných prací, činí 
maximálně 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu.

b) Lesy České republiky, státní podnik – úhrada se poskytne maximálně do výše 70 % 
uznatelných nákladů stavebně-technologické části, a pokud jde o výdaje na od-
bahnění, činí maximálně 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu.

Výše podpory v podprogramu 129 293:
a) Rekonstrukce, obnova a odbahnění – maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů 

stavebně-technologické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maxi-
málně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů 
v případě odbahňování.

b) Výstavba – maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů stavebně-technologické 
části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně maximál-
ně do výše 10 mil. Kč na celou akci.

Typy podporovaných 
aktivit

- Program 129 290 je rozdělen na dva podprogramy
- 129 292 Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vod-

ních nádržích 
- 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlast-

nictví obcí
- podpora rekonstrukce drobných vodních toků a malých vodních nádrží (s. p. Povodí 

a LČR) a malých vodních nádrží (v obecním vlastnictví) 
- zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které 

podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při 
zvýšených průtocích

- opatření ke zvýšení schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně 
ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové 
ochrany v případě povodní
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Téma KULTURNÍ A VENKOVSKÉ PRVKY

Název dotačního titulu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků (program 129 660)

Vyhlašovatel Ministerstvo zemědělství

Web http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

zpravidla do poloviny března 

Orientační výše alokace
500 mil. Kč pro rok 2017
500 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé
- obce, spolky (sdružení), nadace, zájmová sdružení právnických osob, vlastník objektu 

nebo pozemku, na němž objekt stojí, uživatel pozemku, na němž objekt stojí

Míra dotace
- poskytovaná dotace zajišťuje podporu do výše 70 % 
- vlastní zdroje účastníků programu musí být konstruovány tak, aby tvořily cca 30 % 

finančních nákladů programu

Typy podporovaných 
aktivit

- Podpora a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických země-
dělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného 
kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, údržba a oprava 
polních cest v extravilánu obcí, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmě-
tem podnikání.

- Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků:
- údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (podprogram 

129 662),
- údržba a obnova významných zemědělských dominant a hasičských zbrojnic 

v obci (podprogram 129 663),
- podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení (pod-

program 129 664),
- podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku (podprogram 

129 665),
- údržba a oprava polních cest (podprogram 129 666).
- Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí 

obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metry od ob-
jektu v návaznosti na předmět dotace.

Poznámky Realizace musí být ukončena do konce září následujícího roku.
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Téma TECHNIKA DO LESŮ

Název dotačního titulu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

Vyhlašovatel Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. 

Web www.pgrlf.cz

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 12. 2020.

Orientační výše alokace

10 mil. Kč pro rok 2017
10 mil. Kč pro rok 2018
Jde o společnou částku pro dotační tituly Podpora školkařských provozoven, Podpora 
nákupu techniky pro hospodaření v lesích a Podpora nákupu techniky a technologií pro 
dřevozpracující provozovny.

Oprávnění žadatelé

- podnikatel zabývající se hospodařením v lesích
- podnikatel, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pokud je vlastníkem (nájem-

cem, pachtýřem, vypůjčitelem) lesa a hospodaří podle lesního hospodářského 
plánu

Míra dotace

- Subvence části úroků z úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, přičemž úroko-
vé zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 0,5 % p. a. 

- Sazbu podpory v % stanoví PGRLF, a. s. za každé ukončené kalendářní čtvrtletí dané-
ho roku, ve kterém budou přijímány žádosti o poskytnutí podpory, maximální pro-
centní sazba podpory činí 5 % p. a. Takto stanovená sazba bude platit pro všechny 
žadatele, jejichž žádost byla v uvedeném období registrována a bude platit po celou 
dobu účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.

- Maximální výše podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 200 000 eur přepočte-
ný referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný 
podle splátkového kalendáře úvěru sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu po-
skytnutí podpory.

- Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude poskytnuta 
podpora v rámci programu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, ne-
smí překročit částku 10 mil. Kč / kalendářní rok.

Typy podporovaných 
aktivit

- investice do strojů, technologií a zařízení pro hospodaření v lesích

Podmínky  
přijatelnosti

Okruh způsobilých výdajů lesnické techniky je taxativně vymezen a zahrnuje stro-
je a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, stroje ke zpraco-
vání potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním a stroje pro 
opravy lesních cest.

Poznámky

Cílem programu podpory nákupu techniky pro hospodaření v lesích je vytvořit předpo-
klady pro rozvoj lesního hospodářství, přičemž příjemce podpory investuje zejména do 
strojního zařízení a mechanizačních prostředků. Podporovaná investice vede zejména 
ke snížení nákladů, úspoře pohonných hmot, zvýšení efektivnosti či ekologicky šetrněj-
ším způsobům hospodaření.

Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích je určena vlastníkům (nájemcům, 
pachtýřům, vypůjčitelům) lesů (podnikatelům a obcím) hospodařícím podle schválené-
ho lesního hospodářského plánu a dále podnikatelům poskytujícím služby v lesnictví, 
kteří splňují definici malých a středních podniků (dle nařízení EU č. 651/2014) a dosahují 
požadované hranice 50 % příjmů z lesnické činnosti v roce předcházejícím podání žá-
dosti o podporu. 
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Téma DŘEVOZPRACUJÍCÍ PROVOZOVNY

Název dotačního titulu Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny

Vyhlašovatel Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Web www.pgrlf.cz

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 12. 2020.

Orientační výše alokace

10 mil. Kč pro rok 2017
10 mil. Kč pro rok 2018
Jedná se o společnou částku pro dotační tituly Podpora školkařských provozoven, Pod-
pora nákupu techniky pro hospodaření v lesích a Podpora nákupu techniky a technolo-
gií pro dřevozpracující provozovny.

Oprávnění žadatelé

- podnikatel v oblasti pilařské výroby, impregnace dřeva nebo výroby dýh a desek na 
bázi dřeva

- obec, dobrovolný svazek obcí, právnická osoba nebo příspěvková organizace obce 
zabývající se pilařskou výrobou, impregnací dřeva nebo výrobou dýh a desek na bázi 
dřeva

Míra dotace

- Podpora je poskytována formou dotací na část úroků z úvěru.
- Maximální výše podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 200 000 eur přepočte-

ný referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný 
podle splátkového kalendáře úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu po-
skytnutí podpory.

Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude poskytnuta 
podpora v rámci programu Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující 
provozovny, nesmí překročit částku 10 mil. Kč / kalendářní rok.

Typy podporovaných 
aktivit

- investice do strojů, technologií a zařízení pro zpracování dřeva a dřevního odpadu 
ve dřevozpracujících provozovnách

- podpora zpřístupnění nákupu techniky nebo technologií pro dřevozpracující pro-
vozovny, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech 
výroby 

- podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, moderniza-
ci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů

Podmínky přijatelnosti

Způsobilými výdaji v rámci programu je nákup techniky a technologií v těchto segmen-
tech výroby: zařízení manipulačních skladů; vybavení pilnic; paření a impregnování ma-
sivního dřeva; sušení řeziva; výroba dýh; výroba pevných obkladových materiálů na bázi 
papíru (laminátové desky, filmy); výroba překližek a vrstveného dřeva; výroba třískových, 
vláknitých a OSB desek; výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy 
(pelety, lisované brikety).

http://www.dotacni.info/glossary/zadatel/
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Téma POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ

Název dotačního titulu Podpora pojištění lesních porostů

Vyhlašovatel Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Web www.pgrlf.cz

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

leden–říjen příslušného roku 

Orientační výše alokace 400 mil. Kč (alokovaná částka pro všechny programy pojištění poskytované PGRLF, a. s.)

Oprávnění žadatelé
- podnikatelé nebo obce či dobrovolné svazky obcí, kteří/které jsou vlastníky, nájemci 

(pachtýři) nebo vypůjčiteli lesa a na své jméno sjednali smluvní pojištění lesních po-
rostů 

Míra dotace
- podpora v režimu de minimis formou úhrady části nákladů prokazatelně vynalože-

ných na platbu pojistného až do výše 30 % z uhrazených nákladů a zároveň maximál-
ně ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 eur

Typy podporovaných 
aktivit

- podpora pojištění lesních porostů proti požárům a/nebo abiotickým činitelům

Podmínky  
přijatelnosti

- Uhrazené pojistné minimálně ve výši 1000 Kč.
- Žadatel splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimmu de minimis.
- Žadatel nemá nedoplatky vůči v Pokynech programu vyjmenovaným institucím.

Poznámky
Cílem programu je zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů a tím dosažení vyššího 
zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.
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Téma ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ

Název dotačního titulu Zajištění úvěrů

Vyhlašovatel Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Web www.pgrlf.cz

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 12. 2020

Orientační výše alokace
20 mil. Kč pro rok 2017
20 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé

- Podnikatel, který se zabývá zemědělskou výrobou nebo zpracováním zemědělských 
produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství.

- Podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace či právnická 
osoba, jejímž zakladatelem je obec, kteří se zabývají zpracováním dřeva nebo jsou 
vlastníky, nájemci (pachtýři) či vypůjčiteli lesa.

- Podnikatel a zároveň organizace, o jejímž projektu na financování informačních 
a propagačních opatření rozhodla Evropská komise.  

Míra dotace

- Poskytnutí ručení nejvýše do 70 % (80 % investiční a propagační opatření) z nespla-
cené jistiny uvěru ve výši:
- 5 mil. Kč pro začínající podnikatele,
- 10 mil. Kč pro zemědělské prvovýrobce,
- 50 mil. Kč pro zpracovatele zemědělských produktů, podnikatele v lesním hospo-

dářství, zpracování dřeva nebo na informační a propagační opatření.
Možnost poskytnutí podpory v režimu de minimis určené na uhrazení ceny za poskyt-
nutí ručení.

Typy podporovaných 
aktivit

- investiční záměry zemědělských podnikatelů, podnikatelů zabývajících se zpracová-
ním zemědělských produktů, subjektů působících v odvětví lesního hospodářství či 
zpracování dřeva

- projekty informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů 
a potravinářských výrobků

Podmínky  
přijatelnosti

- Zemědělský podnikatel a/nebo zpracovatel zemědělské produkce dosahuje požado-
vané hranice 25 % příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo zpracování zemědělské 
produkce v roce předcházejícím podání žádosti o podporu.

- Podnikatel v oblasti lesního hospodářství (činnosti CZ-NACE 2.10 a 2.20) či zpracování 
dřeba (činnosti CZ-NACE 16.10 a 16.21) je řazen v kategorii malých a středních podni-
ků a v případě lesního hospodářství také dosahuje požadované hranice 50 % příjmů 
z lesnické činnosti v roce předcházejícím podání žádosti o podporu.
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3.3.2   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace 

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných aktivit Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Podpora retence 
vody v krajině – 
rybníky a vodní 

nádrže 
(program 
129 280)

- podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce 
a odbahnění rybníků za účelem eliminace 
projevů sucha a povodní

- fyzická osoba podnikající 
nebo právnická osoba, org. 
jednotky ČRS nebo MRS, 
taxativně uvedené subjekty

dle jednotli-
vých výzev

Podpora agropo-
travinářského 

komplexu – zá-
vlahy, II. etapa 

(program 129 310, 
v přípravě nový 
navazující pro-
gram na roky 
2017–2021)

- podpora budování, obnovy závlahového 
detailu a závlahových sítí

- fyzická osoba podnikající 
nebo právnická osoba

dle jednotli-
vých výzev

Dotace v lesním 
hospodářství 

– Podpora gene-
tických zdrojů 
lesních dřevin  
v rámci Národ-
ního programu 

ochrany a re-
produkce geno-

fondu lesních 
dřevin na období 

2014–2018 vy-
hlášeného podle 

hlavy II zákona 
č. 149/2003 Sb.

- podpora genových základen
- podpora uznaných zdrojů selektovaného 

reprodukčního materiálu (porostů fenoty-
pových tříd A a B)

- podpora uznaných zdrojů kvalifikovaného 
reprodukčního materiálu (rodičů rodiny, 
ortetů a klonů, semenných sadů a směsí 
klonů)

- podpora Národní banky osiva a explantátů 
lesních dřevin

- vlastník genetických zdrojů 
lesních dřevin (vlastník, ná-
jemce nebo pachtýř pozem-
ku, na kterém se genetický 
zdroj lesních dřevin nachází) 
a určená osoba pověřená 
provozováním Národní ban-
ky osiva a explantátů lesních 
dřevin

dle jednotli-
vých výzev

Náhrady podle 
lesního zákona – 
částečná úhrada 
zvýšených nákla-

dů na výsadbu 
minimálního 

podílu meliorač-
ních a zpevňu-

jících dřevin při 
obnově porostu 
(§ 24 lesního zá-

kona)

- výsadba minimálního podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin

- vlastník lesa (o výměře větší 
než 3 ha), který hospodaří 
podle lesního hospodář-
ského plánu nebo podle 
protokolárně převzatého 
vlastnického separátu lesní 
hospodářské osnovy

dle jednotli-
vých výzev

Náhrady podle 
lesního zákona – 
úhrada nákladů 

na zpracování 
lesních hospo-

dářských osnov 
(§ 26 lesního zá-

kona)

- zařízení lesních majetků, pro které není 
zpracován lesní hospodářský plán, na ob-
dobí 10 let lesní hospodářskou osnovou

- státní správa lesů na úrov-
ni obecních úřadů obcí s 
rozšířenou působností; ve 
vojenských lesích, které jsou 
v působnosti Ministerstva 
obrany, Vojenský lesní úřad

dle jednotli-
vých výzev
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Náhrady podle 
lesního zákona – 
úhrada nákladů 
na opatření me-
liorací a hrazení 
bystřin v lesích, 
prováděných ve 
veřejném zájmu 
(§ 35 lesního zá-

kona)

- provádění technických a biologických 
opatření pro zvýšení ochrany lesní půdy  
a podporu péče o vodohospodářské po-
měry (projekty meliorací lesní půdy, hraze-
ní bystřin a retenčních nádrží)

- vlastník lesa (v případě pro-
vádění meliorací), správce 
vodního toku (v případě 
hrazení bystřin nebo výstav-
by retenční nádrže)

dle jednotli-
vých výzev

Náhrady podle 
lesního zákona 
– úhrada nákla-
dů na činnost 

odborného les-
ního hospodáře 
v případech, kdy 

jeho činnost hradí 
stát (§ 37 lesního 

zákona)

- bezplatné poskytování služeb odborného 
lesního hospodáře drobným vlastníkům 
lesů pro zajištění odborné úrovně hospo-
daření v lesích

- vlastník lesa formou mož-
nosti bezplatného využití 
služeb odborného lesního 
hospodáře

dle jednotli-
vých výzev

Finanční příspě-
vek na ekologic-

ké a k přírodě še-
trné technologie 
při hospodaření 
v lese (část druhá 

hlava I NV 
č. 30/2014 Sb.)

- vyklizování nebo přibližování dříví koněm  
v lesním porostu

- vlastníci lesů, které nejsou ve 
vlastnictví státu, a jejich spol-
ky a společnosti

dle jednotli-
vých výzev

Finanční příspě-
vek na opatření 
k obnově lesů 
poškozených 

imisemi a lesů 
chřadnoucích vi-
nou antropogen-

ních vlivů (část 
druhá hlava IV NV 

č. 30/2014 Sb.)

- přirozená a umělá obnova lesních porostů, 
jejich ochrana do stádia zajištění, zřizování 
nových oplocenek, hnojení půdy při vý-
sadbě sazenic, výchova lesních porostů do 
40 let věku

- vlastníci lesů (v pásmech 
imisního ohrožení A a B), 
které nejsou ve vlastnictví 
státu, a jejich spolky a spo-
lečnosti

dle jednotli-
vých výzev

Finanční příspě-
vek na vyhotove-
ní lesních hospo-
dářských plánů 

za podmínky 
poskytnutí dat 

lesních hospodář-
ských plánů 

v digitální formě 
pro potřeby státní 
správy lesů (část 

druhá hlava VII NV 
č. 30/2014 Sb.)

- zařízení lesního majetku (lesního hospodář-
ského celku) na období 10 let lesním hos-
podářským plánem a následné poskytnutí 
digitálních dat do datového skladu státní 
správy lesů

- vlastníci lesů, které nejsou 
ve vlastnictví státu, a jejich 
spolky a společnosti

dle jednotli-
vých výzev

Finanční příspě-
vek na zlepšová-
ní životního pro-
středí zvěře (§ 37 
NV č. 30/2014 Sb.)

- zakládání a údržba políček pro zvěř, zři- 
zování napajedel pro zvěř, betonových 
nor na lov lišek, lapacích zařízení na zavle-
čené druhy živočichů v přírodě nežádou-
cích, hnízdních budek pro vodní ptáky, 
odchytových zařízení na prasata divoká

- uživatel honitby (držitel 
honitby nebo její nájemce)

dle jednotli-
vých výzev
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Finanční příspěvek 
na podporu ohro-
žených druhů zvě-
ře a zajíce polního 

(§ 38 NV  
č. 30/2014 Sb.)

- vypouštění tetřeva hlušce, tetřívka obec-
ného, koroptve polní nebo zajíce polní-
ho, zřizování přenosných příspěvků pro 
koroptve polní

- uživatel honitby (držitel 
honitby nebo její nájemce)

dle jednotli-
vých výzev

Finanční příspěvek 
na oborní chovy 

zvěře se vzácnými 
druhy nebo pod-

druhy (§ 39 NV 
 č. 30/2014 Sb.)

- oborní chov kozy bezoárové, oborní 
chov jelena bílého

- uživatel honitby (držitel 
honitby nebo její nájemce)

dle jednotli-
vých výzev

Finanční příspěvek 
na použití dravců  
v ochraně rostlin  

(§ 40 NV  
č. 30/2014 Sb.)

- zřizování hnízdních podložek, budek a lo- 
veckých stanovišť (berliček) pro dravce

- uživatel honitby (držitel 
honitby nebo její nájemce)

dle jednotli-
vých výzev

Finanční příspěvek 
na preventivní ve-
terinárně léčebné 
akce a zdolávání 
nákaz v chovech 

zvěře (§ 41 NV 
č. 30/2014 Sb.)

- laboratorně provedené veterinární vy-
šetření ulovené zvěře

- nákup a aplikace medikovaných premixů 
v případě pozitivního nálezu parazitózy  
u ulovené zvěře

- uživatel honitby (držitel 
honitby nebo její nájemce)

dle jednotli-
vých výzev

Služby vlastníkům 
lesů (§ 43 odst. 2  
lesního zákona)

- velkoplošná ochrana lesů proti hmyzím 
škůdcům

- velkoplošná chemická meliorace a hno-
jení lesů

- prevence a ochrana lesů před požáry (le-
tecká hasičská služba)

- hubení komárů na pozemcích určených  
k plnění funkcí lesa v místech, kde orgány 
hygienické služby potvrdí jejich hrozící 
kalamitní výskyt

- monitoring a prognózování výskytu a vý-
voje škodlivých činitelů (lesní ochranná 
služba)

- poradenská činnost a zvyšování odborné 
úrovně vlastníků lesů a odborných les-
ních hospodářů

- vlastník lesa formou mož-
nosti bezplatného využití 
poskytované služby

dle jednotli-
vých výzev

Podpora zlepšová-
ní praktické výuky  
v produkčním ry-

bářství

- budování, rekonstrukce a modernizace 
výpustí, bezpečnostních přelivů, sjezdů, 
lovišť a kádišť

- budování a úpravy rozvodných objektů, 
manipulačních lávek, vývarů a opevnění 
hrází

- odstraňování sedimentů
- nákup dopravních prostředků, strojů, 

nářadí a technologických linek určených 
k obsluze vodních děl

- školní výrobní podnik (úče-
lové zařízení) zabývající se 
chovem ryb nebo střední 
škola zaměřená na výuku 
rybářství zapsaná v rejstříku 
škol a školských zařízení dle 
§ 141, zákona č. 561/2004 
Sb. v platném znění, která 
k výuce využívá vlastní 
vodní díla nebo vodní díla 
svěřená do správy zřizovací 
listinou, která jsou majet-
kem zřizovatele školy

- subjekt může být také  
příspěvková organizace

dle jednotli-
vých výzev
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Pojištění lesních 
porostů

- pojistná ochrana lesních porostů proti 
nepředvídatelným škodám

- vlastníci (nájemci, pachtýři, 
vypůjčitelé) lesů, kteří jsou 
zároveň podnikateli, obcemi 
nebo dobrovolnými svazky 
obcí

leden–říjen

Dotace  
v zemědělství 

a potravinářství 
podle § 1, 

§ 2 a § 2d zákona 
252/97 Sb.  

o zemědělství ve 
znění pozdějších 

předpisů

-  genetické zdroje
- fyzické a právnické osoby, 

univerzity, soukromé a veřej-
né výzkumné instituce

24.9./30.9./
14.10./31.10.

Vzdělávání  
a propagace

- podpora vzdělávacích aktivit a propaga-
ce

- podpora profesního vzdělávání a zvyšo-
vání kvality

- podpora vzdělávacích aktivit a propaga-
ce v oblasti ekologického zemědělství  
a biopotravin, bezpečnosti potravin, po-
travinářství a zdravé výživy

- spolky, ústavy, obecně  
prospěšné společnosti, 
církevní, právnické osoby, 
nadace a nadační fondy 
a dále PO, FO

dle Zásad, 
kterými se 
stanovují 

podmínky 
pro poskyto-
vání dotací
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3.4   Ministerstvo kultury 

3.4.1   Obce jako žadatelé
 

Téma PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY

Název dotačního titulu
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památko-
vých zón

Vyhlašovatel Ministerstvo kultury

Web https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

Územní zaměření území celé ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

Anketní dotazník do 15. listopadu předchozího kalendářního roku. 

Orientační výše alokace 170 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

- obce
- církev 
- jiné právnické a fyzické osoby
- případně kraje
(NE: příspěvkové organizace Ministerstva kultury, Česká republika a jí zřizované organi-
zace)

Míra dotace

- Podíl příspěvku státu na úhradě nákladů spojených s obnovou kulturní památky max. 
50 % z ceny sjednané se zhotovitelem díla v kalendářním roce vč. DPH.

- Podíl vlastníka kulturní památky na úhradě nákladů spojených s obnovou kulturní 
památky min. 40 % z ceny sjednané se zhotovitelem díla v kalendářním roce vč. DPH.

- Podíl města/obce min. 10 % z ceny sjednané se zhotovitelem díla v kalendářním roce 
vč. DPH.

Typy podporovaných 
aktivit

- obnova kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historic-
kých měst prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny 

Podmínky  
přijatelnosti

Finanční příspěvky mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město 
zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně 
s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Příspěvek v programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, u níž se ve stejném 
kalendářním roce poskytuje finanční příspěvek v rámci jiných specializovaných progra-
mů ministerstva prováděných na úseku státní památkové péče.

Poznámky Podpora národních kulturních památek je možná.
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Téma PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY

Název dotačního titulu Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Vyhlašovatel Ministerstvo kultury

Web https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

Územní zaměření území celé ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

do ledna daného roku (prostřednictvím místně příslušných územních odborných praco-
višť Národního památkového ústavu)

Orientační výše alokace 30 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

- obce
- církev 
- jiné právnické a fyzické osoby
- případně kraje
(NE: příspěvkové organizace Ministerstva kultury)

Míra dotace
- Minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč. 
- Vlastníkovi lze poskytnout příspěvek až do výše 80 % celkových nákladů (včetně 

DPH) v kalendářním roce.

Typy podporovaných 
aktivit

- podpora obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architek-
tury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka apod., 
které se nacházejí na území prohlášených vesnických památkových rezervací a zón 
a krajinných památkových zón.

Podmínky  
přijatelnosti

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž náklady přesáhnou limit 
2 mil. Kč bez DPH. 

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl 
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbával její pravidelnou údržbu. 

Příspěvek v programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, u níž se ve stejném 
kalendářním roce poskytuje finanční příspěvek v rámci jiných specializovaných progra-
mů ministerstva prováděných na úseku státní památkové péče.

Poznámky Podpora národních kulturních památek je možná.
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Téma NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Název dotačního titulu
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností    

Vyhlašovatel Ministerstvo kultury

Web https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

Územní zaměření území celé ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

1. kolo do února
2. kolo do dubna
Příjem žádostí prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností.

Orientační výše alokace 154 mil. Kč pro 2016

Oprávnění žadatelé

- obce
- církev 
- jiné právnické a fyzické osoby
- případně kraje
(NE: příspěvkové organizace Ministerstva kultury, Česká republika a jí zřizované organi-
zace)

Míra dotace

- Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Výjimka platí pouze tehdy, když kvóta pro pří-
slušnou obec s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může 
obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky.

- Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Typy podporovaných 
aktivit

- zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památ-
kové rezervace a zóny, popř. obnova movité kulturní památky pevně spojené se stav-
bou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní 
památkou, a obnova movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restau-
rování, např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.

Podmínky  
přijatelnosti

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl 
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. 

Příspěvek v programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jed-
ním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních pro-
gramů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, že kulturní 
památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků.

Poznámky
Národní kulturní památky a památky zapsané na Seznamu světového dědictví nebudou 
podporovány.
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Téma PAMÁTKY UNESCO

Název dotačního titulu Program Podpora pro památky UNESCO

Vyhlašovatel Ministerstvo kultury

Web https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

Územní zaměření území celé ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

do září

Orientační výše alokace 6 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

- města
- kraje
- spolky
- podnikatelské subjekty
- AV ČR
- NPÚ

Míra dotace max. do 70 % celkových kalkulovaných nákladů projektu

Typy podporovaných 
aktivit

- tvorba a překlad management plánů a nominačních dokumentací
- vědecko-výzkumné projekty vztahující se k českým památkám zapsaným na Sezna-

mu světového dědictví a Indikativním seznamu ČR 
- prezentace, osvěta a edukace ve stejné oblasti

Poznámky
Příjemce dotace z tohoto programu může v jednom kalendářním roce žádat finanční 
prostředky na akce spojené s dotčenou památkou i z ostatních programů ministerstva. 

Téma MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Název dotačního titulu Program restaurování movitých kulturních památek      

Vyhlašovatel Ministerstvo kultury

Web https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

Územní zaměření území celé ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

do června předchozího kalendářního roku
(prostřednictvím místně příslušných územních odborných pracovišť Národního památ-
kového ústavu)

Orientační výše alokace 24 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

- obce
- církev 
- jiné právnické a fyzické osoby
- případně kraje
(NE: příspěvkové organizace Ministerstva kultury)

Míra dotace není stanovena

Typy podporovaných 
aktivit

- náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména 
takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými 
pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchov-
ně-vzdělávací nebo náboženské účely

Podmínky  
přijatelnosti

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl 
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. 
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Téma ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ

Název dotačního titulu Program záchrany architektonického dědictví

Vyhlašovatel Ministerstvo kultury

Web https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

Územní zaměření území celé ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

- k vyjádření (doporučení) do poloviny září příslušnému krajskému úřadu, popř. Magis-
trátnímu úřadu hl. m. Prahy

- následně do konce září předchozího kalendářního roku odboru památkové péče 
Ministerstva kultury

Orientační výše alokace 190 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

- obce
- církev 
- jiné právnické a fyzické osoby
- případně kraje
- Česká republika a jí zřizované organizace
(NE: příspěvkové organizace Ministerstva kultury)

Míra dotace

- Není stanovena.
- V případě obnovy národních kulturních památek, památek zapsaných na Seznamu 

světového dědictví a při restaurování kulturních památek lze poskytnout příspěvek 
až do výše celkových nákladů spojených s obnovou kulturní památky.

Typy podporovaných 
aktivit

- zachování a obnova ohrožených nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcen-
nější součást národního kulturního dědictví, zejména velkých stavebních objektů, 
národních kulturních památek a památek UNESCO

Podmínky  
přijatelnosti

Vlastník má zpracovaný tzv. Projekt záchrany kulturní památky podle bodů uvedených 
v příloze usnesení vlády č. 110/1995. 

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl 
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. 

Příspěvek v programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jed-
ním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních pro-
gramů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, že kulturní 
památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků.

Poznámky V roce 2017 budou přednostně zařazovány do Programu akce tzv. pokračující.
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Téma HAVARIJNÍ PROGRAM

Název dotačního titulu Havarijní program

Vyhlašovatel Ministerstvo kultury

Web https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

Územní zaměření území celé ČR

Orientační termín 
příjmu žádostí

do ledna daného roku (prostřednictvím místně příslušných územních odborných praco-
višť Národního památkového ústavu) 

Orientační výše alokace 75 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

- obce
- církev 
- jiné právnické a fyzické osoby
- případně kraje
(NE: na obnovu kulturní památky, která je ve vlastnictví České republiky a se kterou je 
příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace)

Míra dotace

- Příspěvek poskytnutý v programu by neměl být nižší než 120 tis. Kč, nerozhodne-li 
ministerstvo odlišně. 

- Vlastníkovi lze poskytnout příspěvek až do výše 60 % celkových nákladů (včetně DPH) 
v kalendářním roce, výjimku tvoří max. výše příspěvku 80 % v případech, které se 
vztahují ke statickému zajištění kulturní památky nebo se týkají obnovy střechy.

- Podíl vlastníka kulturní památky na úhradě nákladů spojených s obnovou kulturní pa-
mátky by neměl být menší než 40 % z ceny sjednané se zhotovitelem díla v kalendář-
ním roce vč. DPH, nebo 30 % z ceny nakoupeného materiálu, jsou-li práce prováděny 
svépomocí. 

Typy podporovaných 
aktivit

- stavební práce spojené s obnovou kulturní památky včetně restaurátorských prací, 
zejména však statické zajištění objektu, oprava krovu a střechy.

Podmínky  
přijatelnosti

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž jednoroční náklady pře-
sáhnou limit 2 mil. Kč bez DPH ročně, nejde-li o případ zvláštního příjmu státní památ-
kové péče, jako např. urychlené odstranění škod vzniklých na kulturní památce živelnou 
událostí nebo požárem.

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl 
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbával její pravidelnou údržbu. 

Příspěvek v programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, u níž se ve stejném 
kalendářním roce poskytuje finanční příspěvek v rámci jiných specializovaných progra-
mů ministerstva prováděných na úseku státní památkové péče.

Poznámky Podpora národních kulturních památek je možná.
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Téma VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Název dotačního titulu Podpora regionálních kulturních tradic 

Vyhlašovatel Ministerstvo kultury

Web https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-1234.html

Územní zaměření území celé ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

1. kolo do září
2. kolo do dubna

Orientační výše alokace 2 mil. Kč pro rok 2016

Oprávnění žadatelé

- obce
- města
- fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2015, které 

zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok2

Míra dotace Do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu

Typy podporovaných 
aktivit

- podpora spojená s významnými výročími měst a obcí, s významnými výročími kul-
turně-historických událostí a s významnými výročími význačných osobností českého 
původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec re-
gionu.  Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá (např. 100., 200., 500. či 
700. výročí), popř. výročí půlkulatá (např. 150., 250., 550. či 750. výročí).

Podmínky přijatelnosti
V případě projektů, které se vztahují k významným výročím obcí či měst, jsou při výběro-
vém dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. s vydáním 
výroční publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města.

Poznámky
Dotace není určena na akce k výročí založení sborů, orchestrů, divadel, kostelů, škol 
a jiných staveb a akce k výročí válečných událostí, bitev, k výročí sborů dobrovolných 
hasičů, k oživení technických památek atp. 

2  Platí pro žadatele v roce 2017; v roce 2018 se bude jednat o FO a PO registrované nebo založené do 31. 12. 2016.
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3.4.2   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace 

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných aktivit Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Podpora projektů 
profesionálního 

divadla

- tematické okruhy podporovaných akti-
vit:
1. festival, přehlídka 
2. nový inscenační projekt
3. provozování inscenačního projektu 
4. celoroční inscenační činnost tvůrčího 

subjektu 
5. celoroční produkční činnost 
6. tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, 

seminář 
7. odborná periodická publikace  
8. odborná neperiodická publikace  
9. jiný projekt

- fyzické osoby (se živnosten-
ským oprávněním odpoví-
dajícím předloženému pro-
jektu) a právnické osoby, 
které provozují kulturní  
a uměleckou činnost 
a poskytují kulturní služ-
by veřejnosti (pořádají kul-
turní produkce, provozují 
kulturní zařízení apod.)  
a které splňují všechny 
zákonem a výběrovým říze-
ním stanovené podmínky

- v okruhu č. 2, 3, 4, 5 a 9 
mohou být žadatelem vý-
hradně subjekty nemající 
vlastního zřizovatele

- v okruhu č. 4 a 5 pouze 
obecně prospěšné společ-
nosti, ústavy a spolky

do konce 
září

Podpora projektů 
profesionálního 

hudebního 
umění v oblasti 

alternativní  
hudby

- tematické okruhy podporovaných akti-
vit:  
1. hudební festivaly  
2. koncertní projekty výjimečné drama-

turgické objevnosti
3. interdisciplinární projekty s těžištěm 

v hudebním umění
4. tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro děti, mla- 

dé umělce a odborníky v oblasti inter-
pretace, skladby, hudební publicistiky 
apod.  

5. příprava vydání hudebních edic, odbor-
ných knižních, lexikografických a en- 
cyklopedických prací českých autorů 
z hudební oblasti a vydávání hudeb-
ních edic, odborných knižních, lexiko-
grafických a encyklopedických prací 
českých autorů z hudební oblasti (vč. 
realizace v elektronické podobě) 

6. odborné periodické publikace (časo- 
pisy)

7. nahrávání, výroba, rozmnožování, sdě-
lování zvukových a zvukově-obrazo-
vých záznamů s dramaturgicky objev-
nou, uměleckou a výrazně nekomerční 
hudbou

8. hudebně informační a dokumentační 
činnost 

9. hudební konference

- právnické a fyzické osoby, 
které provozují kulturní  
a uměleckou činnost 
a poskytují kulturní služby 
veřejnosti (pořádají kulturní 
produkce, provozují kultur-
ní zařízení apod.)

do konce 
září
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Podpora projektů 
profesionální-
ho hudebního 

umění v oblasti 
klasické hudby

- tematické okruhy podporovaných akti-
vit:  
1. hudební festivaly  
2. koncertní akce v oblasti soudobé hud-

by 
3. koncertní akce v oblasti historicky po-

učené interpretace staré hudby 
4. koncertní akce výjimečné dramaturgic-

ké objevnosti s regionálním významem 
(i v rámci festivalu či cyklu)

5. kontinuální činnost stálých profesio-
nálních souborů

6. tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro děti, 
mladé umělce a odborníky v oblasti in-
terpretace, skladby, hudební publicis-
tiky apod. (edukativní projekty určené 
zejména dětem a mládeži)

7. příprava vydání hudebních edic, odbor-
ných, knižních, lexikografických a en- 
cyklopedických prací z hudební oblasti 
a vydávání hudebních edic, odborných, 
lexikografických a encyklopedických 
prací z hudební oblasti

8. odborné periodické publikace (časopi-
sy) 

9. nahrávání, výroba, rozmnožování, sdě-
lování zvukových a zvukově-obrazo-
vých záznamů s dramaturgicky objev-
nou, umělecky a historicky významnou 
a výrazně nekomerční hudbou 

10. hudebně informační a dokumentační 
činnost

11. hudební konference

- právnické a fyzické osoby, 
které provozují kulturní  
a uměleckou činnost  
a poskytují kulturní služby 
veřejnosti (pořádají kulturní 
produkce, provozují kulturní 
zařízení apod.)

do konce 
září

Podpora projektů 
profesionálního 

výtvarného 
umění

- tematické okruhy podporovaných akti-
vit: 
1. výstavní projekty 
2. celoroční výstavní činnost
3. jiný projekt  
4. odborná periodická publikace v tištěné 

či elektronické podobě 
5. odborná neperiodická publikace  v tiš-

těné či elektronické podobě 
6. dokumentační a informační činnost

- právnické a fyzické osoby 
se živnostenským opráv-
něním, které provozují kul-
turní a uměleckou činnost 
a poskytují kulturní služby 
veřejnosti (pořádají kulturní 
produkce, provozují kulturní 
zařízení apod.)

do konce 
září
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Podpora projektů 
profesionálního 

tance, 
pohybového 

a nonverbálního 
divadla

- tematické okruhy podporovaných akti-
vit:     
1. festival, přehlídka 
2. nový inscenační projekt
3. provozování inscenačního projektu 
4. celoroční inscenační činnost tvůrčího 

subjektu
5. celoroční produkční činnost  
6. tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, 

seminář
7. odborná periodická publikace 
8. odborná neperiodická publikace 
9. jiný projekt

- fyzické osoby (se živnosten-
ským oprávněním odpovídají-
cím předloženému projektu) 
a právnické osoby, které pro-
vozují kulturní a uměleckou 
činnost a poskytují kulturní 
služby veřejnosti (pořádají 
kulturní produkce, provozují 
kulturní zařízení apod.) a které 
splňují všechny zákonem 
a výběrovým řízením stanove-
né podmínky

- V okruhu č. 2, 3, 4, 5 a 9 mo-
hou být žadatelem výhradně 
subjekty nemající vlastního 
zřizovatele; žadatelé v těchto 
okruzích nemohou současně 
žádat o dotaci v Programu 
státní podpory profesionálních 
divadel, orchestrů a sborů. 

- V okruhu č. 4 a 5 mohou žádat 
pouze obecně prospěšné spo-
lečnosti, ústavy a spolky.

do konce 
září

Program státní 
podpory 

profesionálních 
divadel a stálých 

symfonických 
orchestrů 

a sborů

- není blíže specifikováno 

- právnické a fyzické osoby, 
s výjimkou příspěvkových 
organizací zřizovaných státem 
a hl. m. Prahou: 
- divadla – příspěvkové 

organizace, nestátní nezis-
kové organizace, ostatní 
právnické a fyzické osoby 
s pravidelnou vlastní umě-
leckou činností

- symfonické orchestry – 
příspěvkové organizace, 
nestátní neziskové orga-
nizace, ostatní právnické 
či fyzické osoby – stálý 
profesionální symfonický 
orchestr, který má: 
a) minimálně 35 hudebníků,  
b) alespoň 75 % hudebníků 
v hlavním pracovním po-
měru, případně v obdob-
ném právním vztahu, a 
c) dechovou harmonii 
– alespoň 12 hráčů na de-
chové nástroje jako stálou 
složku orchestru

- pěvecké sbory – příspěv-
kové organizace, nestátní 
neziskové organizace, 
ostatní právnické či fyzické 
osoby – stálý profesionální 
pěvecký sbor, který má: 
a) minimálně 60 zpěváků, 
b) alespoň 75 % zpěváků 
v hlavním pracovním po-
měru, případně v obdob-
ném právním vztahu,

do konce 
února
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- c) alespoň 60 % zpě-
váků s odpovídajícím 
hudebním vzděláním (tj. 
vysoká umělecká škola, 
konzervatoř, pedagogic-
ká fakulta)

VISK 1 – Koordi-
nační centrum  

a implementace 
Koncepce rozvo-

je knihoven

- koordinace aktivit v rámci jednotlivých 
podprogramů VISK včetně aktualizace je-
jich obsahového zaměření a cílů 

- realizace projektů s celostátním dopadem 
vedoucím k naplňování Koncepce rozvoje 
knihoven

- provozovatelé knihoven 
evidovaných podle zákona 
č. 257/2001 Sb.,  
o knihovnách a podmín-
kách provozování veřejných 
knihovnických a infor-
mačních služeb (knihovní 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

- spolky a zájmová sdružení 
právnických osob podle zá-
kona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, jejichž hlavním 
účelem je knihovnická  
a informační činnost či je-
jich podpora

do začátku 
prosince

VISK 2 – Mimo-
školní vzdělává-

ní knihovníků

- dosažení a trvalý rozvoj informační gramot-
nosti knihovníků jako poskytovatelů veřej-
ných informačních služeb a asistované po-
moci uživatelům ve veřejných knihovnách 
při práci s informačními a komunikačními 
technologiemi

- I. Mimoškolní vzdělávání knihovníků 
v oblasti ICT: 
a) základní kurz dovedností na úrovni 

ECDL
b) nástavbové a expertní kurzy v oblasti 

ICT
c) inovační přípravné kurzy k získání  

certifikátu ECDL
d) elektronické zdroje a služby; automati-

zované procesy v knihovnách
e) práce s novými médii (např. práce  

s chytrými telefony, tablety apod.)
f ) tvorba výukových multimediálních ma-

teriálů (např. e-learning, webináře)

- provozovatelé knihoven 
evidovaných podle zákona 
č. 257/2001 Sb.,  
o knihovnách a podmín-
kách provozování veřejných 
knihovnických a infor-
mačních služeb (knihovní 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

- spolky podle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, jejichž hlavním 
účelem je knihovnická  
a informační činnost či je-
jich podpora

do začátku 
prosince
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VISK 3 – Infor-
mační centra 

veřejných 
knihoven

- zlepšení vzájemné kooperace knihoven 
v oblasti získávání, zpracování a sdílení 
informačních zdrojů, zejména vytváření 
celostátních a regionálních kooperačních 
systémů na bázi ICT, podpora centrálních 
služeb pro systém knihoven ČR, podpora 
zapojování do Centrálního portálu kniho-
ven

- zahájení a pokračující automatizace 
knihovnických činností v knihovnách 
menších měst a obcí zejména prostřed-
nictvím regionálního kooperačního sys- 
tému (zpřístupnění on-line katalogu 
knihovny a dalších zdrojů na internetu 
zejména prostřednictvím regionálního ko-
operačního systému)

- podpora zahájení výpůjček e-knih 
v českém jazyce (nákup licencí) pro základ-
ní knihovny zřízené příslušným orgánem 
obce (tj. obecní a městské veřejné knihov-
ny)

- podpora upgradu automatizovaného 
knihovního systému z formátu UNIMARC 
na MARC21

- podpora projektů celostátního význa-
mu, podpora nadstandardního techno-
logického vybavení knihoven, podpora 
technologického vybavení knihoven jako 
center celoživotního vzdělávání v oblasti 
informační gramotnosti pro veřejnost 
i odborníky

- podpora všeobecné dostupnosti knihov- 
nických služeb pro občany se zdravotním 
postižením – nákup technických zařízení 
a softwaru (s výjimkou běžného hardwa-
ru) umožňujících zpřístupnění knihovních 
fondů, elektronických informačních zdrojů 
a služeb v knihovnách nevidomým, sla-
bozrakým a sluchově postiženým, úpravy 
webu pro potřeby nevidomých a slabozra-
kých

- provozovatelé knihoven 
evidovaných dle zákona č. 
257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a 
informačních služeb (knihov-
ní zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů

- spolky dle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a zájmová sdružení 
právnických osob dle záko-
na č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, jejichž hlavním 
účelem je knihovnická a 
informační činnost či jejich 
podpora

do začátku 
prosince
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VISK 5 – RETRO-
KON Národní 

program 
retrospektivní 

konverze  
katalogů v ČR

- zpřístupnění katalogů a tím i všech typů 
fondů významných českých knihoven pro-
střednictvím internetu

- vytvoření velkého množství kvalitních 
standardizovaných bibliografických zázna- 
mů (případně včetně věcného popisu), 
které budou k dispozici ostatním knihov-
nám pro sdílení/přebírání, čímž dojde k vý-
znamnému urychlení katalogizace

- nově podpora retrospektivní katalogi-
zace zvukových dokumentů

- provozovatelé knihoven 
evidovaných dle zákona  
č. 257/2001 Sb., o knihov-
nách a podmínkách provo-
zování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a spol-
ky podle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, jejichž hlavním 
účelem je knihovnická  
a informační činnost či jejich 
podpora

- zaměření především na in-
stituce
- s fondy velkého rozsahu 

(nad 200 000 jednotek)  
a zásadního významu pro 
meziknihovní výměnu 
záznamů, meziknihovní 
výpůjční službu a/nebo 
uchování a zpřístupnění 
národního kulturního 
dědictví

- s fondy unikátními a spe-
cializovanými

- s vysokou úrovní katalo-
gizace v přítomnosti i mi-
nulosti, která zajistí kvalit-
ní výsledek retrospektivní 
konverze odpovídající 
doporučením uvedeným 
ve stanovených materiá-
lech

- Institucemi zásadního vý-
znamu se rozumí například 
Národní knihovna ČR, Mo-
ravská zemská knihovna 
v Brně, krajské knihovny  
a ústřední odborné knihov-
ny a další knihovny s vý-
znamnými specializovanými 
fondy

do začátku 
prosince
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VISK 6 – Národní 
program digitál-

ního zpřístup-
nění vzácných 

dokumentů 
Memoriae Mundi 
Series Bohemica

- zajištění ochrany a široké zpřístupnění 
vzácných dokumentů knihoven a dal-
ších sbírek, tvořících součást národního 
kulturního dědictví, metodou digitali-
zace a bezpečného uchování vzniklých 
dat

- podpora digitalizace rukopisů a vzác-
ných tisků a podpůrných prací pro digi-
talizaci v oblasti ochrany fondů

- příprava metadat pro významné dlouho-
dobé mezinárodní projekty digitalizace 
a restaurování, prevenci plísní a ochranu 
před nepříznivými vlivy prostředí u doku-
mentů, které budou digitalizovány, resp. již 
byly digitalizovány v podprogramu VISK 6, 
případně knihovních fondů, u nichž je plá-
nována výběrová digitalizace nejvýznam-
nějších dokumentů v podprogramu VISK 6                                                                  

- provozovatelé knihoven 
evidovaných dle zákona  
č. 257/2001 Sb., o knihov-
nách a podmínkách provo-
zování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

- spolky podle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, jejichž hlavním 
účelem je knihovnická 
 a informační činnost či je-
jich podpora

do začátku 
prosince

VISK 7 – Národní 
program ochrany 

a digitalizace 
dokumentů  
ohrožených  
degradací  

kyselého papíru 
KRAMERIUS

- digitalizace ohrožených bohemikálních 
dokumentů

- instalace nové verze systému Kramerius 
(verze 5.0 či vyšší) 

- zhotovení ochranných obalů z lepenky ar-
chivních kvalit  

- odkyselení svazků postižených degradací 
dřevitého papíru 

- další ochrana dokumentů před nepříznivý-
mi vlivy prostředí s důrazem na konzervační 
a restaurátorské zákroky pro zlepšení fy-
zického stavu ohrožených dokumentů

- provozovatelé knihoven 
evidovaných dle zákona  
č. 257/2001 Sb. o knihov-
nách a podmínkách provo-
zování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

- spolky podle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, jejichž hlavním 
účelem je knihovnická  
a informační činnost či jejich 
podpora

do začátku 
prosince

VISK 8/A – Infor-
mační zdroje – 

Zajištění  
dostupnosti 

informačních 
zdrojů formou 

multilicencí

- vstup do konsorcia – společný projekt při-
pravený v Národní knihovně ČR 

- knihovny si prostřednictvím Závazné při-
hlášky do konsorcia mohou vybrat přístup 
do databází z nabídky elektronických infor-
mačních zdrojů, např. On-line mediální da-
tabáze ANOPRESS IT archiv 1 rok zpět, On-
-line mediální databáze ANOPRESS IT archiv 
od r. 1996, Databáze ASPI, Databáze Library- 
PressDisplay – PressReader 

- knihovny prostřednictvím 
Závazné přihlášky do kon-
sorcia 

do poloviny 
listopadu
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VISK 8/B – Infor-
mační zdroje 

– Zpřístupnění 
informačních 

zdrojů prostřed-
nictvím Jednot-
né informační 
brány, oboro-

vých informač-
ních bran 

a Centrálního 
portálu  

knihoven

- zajištění jednoduchého a komplexního 
zpřístupnění a propagace informačních 
zdrojů prostřednictvím Centrálního portá-
lu českých knihoven 
- provoz Jednotné informační brány a je- 

jí integrace do CPK
- provoz a rozvoj CPK
- koordinovaný provoz oborových infor-

mačních bran
- zpřístupnění zdrojů největších českých 

knihoven, souborných katalogů a dal-
ších institucí prostřednictvím Jednotné 
informační brány (http://www.jib.cz) 
a CPK (http://www.knihovny.cz)

- provozovatelé knihoven 
evidovaných dle zákona  
č. 257/2001 Sb., o knihov-
nách a podmínkách provo-
zování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

- spolky a zájmová sdružení 
právnických osob podle zá-
kona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, jejichž hlavním 
účelem je knihovnická 
 a informační činnost či je-
jich podpora

do začátku 
prosince

VISK 9 –
 I. Rozvoj 

Souborného 
katalogu 

ČR CASLIN                                                               
II. Kooperativní 
tvorba a využí-

vání souborů ná-
rodních autorit

- zajištění pohotového a efektivního vyhle-
dávání informací o dostupnosti knihov-
ních fondů v knihovnách a informačních 
institucích na území ČR
- zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění 

meziknihovních výpůjčních služeb a 
služeb dodávání dokumentů v knihov-
nách ČR

- racionalizace zpracování knihovních 
fondů v knihovnách ČR poskytováním 
služeb sdílené katalogizace

- redukce objemu katalogizačních prací  
v knihovnách ČR

- kooperativní vytváření početně boha-
tého a kvalitativně spolehlivého soubo-
ru národních autorit jako nástroje pro 
on-line sdílenou katalogizaci v knihov- 
nách ČR

- kooperativní tvorba české článkové 
bibliografie (ANL) do doby, než bude 
možné plné využití výstupů digitali-
začních projektů, vytvoření rozsáhlé-
ho souboru bibliografických záznamů 
článků z českých periodik a sborníků

- využití Souborného katalogu ČR jako 
hlavního integračního nástroje v rámci 
Národní digitální knihovny

- provozovatelé knihoven 
evidovaných dle zákona  
č. 257/2001 Sb., o knihov-
nách a podmínkách provo-
zování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

- spolky podle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, jejichž hlavním 
účelem je knihovnická 
a informační činnost či jejich 
podpora

 
- Část I. Rozvoj CASLIN – pro 

provozovatele knihoven 
(především krajských, od-
borných a velkých měst-
ských), které se podílejí na 
projektu Doplňování vybra-
ných záznamů článků do 
báze ANL

do začátku 
prosince

Knihovna 
21. století (K21)

- podpora práce s národnostními menšina-
mi a integrace cizinců

- podpora všeobecné dostupnosti knihov-
nických služeb pro občany se zdravotním  
postižením

- kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

- provozovatelé knihoven 
evidovaných dle zákona  
č. 257/2001 Sb., dále pro 
spolky dle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a zájmová sdružení 
právnických osob dle záko-
na č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, jejichž hlavním 
účelem je knihovnická 
a informační činnost či jejich 
podpora

do začátku 
prosince
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Podpora tradiční 
lidové kultury

- Kategorie A:
- dokumentace, identifikace a prezentace 

projevů tradiční lidové kultury
- mimořádné počiny ve všech oblastech 

tradiční lidové kultury
- zpravodajská a sběratelská činnost, zpra-

cování záznamů, výzkumná činnost (ne-
jedná se o podporu projektů ve smyslu 
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře vý-
zkumu a vývoje z veřejných prostředků  
a o změně některých souvisejících záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů)

- shromažďování dokladů o projevech 
tradiční lidové kultury pro databáze

- dokumentace a záznamy technologií 
- popularizace a prezentace shromáždě-

ných dokladů, výstavní činnost, předvá-
dění technologií lidových řemesel 

- podpora výjimečných edičních počinů

- Kategorie B:  
- projekty Nositelů tradice lidových ře-

mesel oceněných Ministerstvem kultury 
v letech 2001–2016 na základě nařízení 
vlády č. 5/2003, o oceňování v oblasti 
kultury udělovaných Ministerstvem kul-
tury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006:
- podpora prezentace řemesel
- podpora uchování ohrožených ře-

mesel
- podpora předávání řemeslných do-

vedností a znalostí
- projekty fyzických a právnických osob: 

podpora a uchování nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury zapsaných 
do Seznamu nemateriálních statků tra-
diční lidové kultury ČR, vyjma státních 
příspěvkových organizací zřizovaných 
Ministerstvem kultury

- projekty regionálních odborných pra-
covišť:

- aktivity vyplývající ze Vzorové náplně 
činnosti regionálního odborného praco-
viště pro péči o tradiční lidovou kulturu 
vydané pod č. j. MK 46546/2016, zejmé-
na však v okruzích: 
1. zpracování, publikování a prezento-

vání výsledků dotazníkových šetření  
z let 2006–2010 v jednotlivých krajích

- Kategorie A: výběrové řízení 
pro různé subjekty, jejichž 
projekty se zaměří na ochranu 
jevů v různých oblastech tra-
diční lidové kultury – fyzické 
osoby podnikající i nepod-
nikající, právnické osoby, 
vyjma státních příspěvkových 
organizací zřizovaných Minis-
terstvem kultury, registrované 
nebo založené do 31. 12. 2015

- Kategorie B: výběrové řízení 
pro regionální odborná pra-
coviště pro péči o tradiční 
lidovou kulturu, pověřená 
krajskými úřady na základě 
usnesení vlády č. 571/2003, 
a pro předkladatele projektů 
přímo naplňujících konkrétní 
úkoly Koncepce účinnější 
péče o tradiční lidovou kultu-
ru, zejména Nositele tradice 
lidových řemesel, fyzické 
a právnické osoby, vyjma 
státních příspěvkových orga-
nizací zřizovaných Minister-
stvem kultury 
Regionálními odbornými 
pracovišti pro péči o tradiční 
lidovou kulturu byly pověřeny 
krajskými úřady tyto instituce:
- Muzeum hl. m. Prahy
- Regionální muzeum v Kolí-

ně
- Jihočeské muzeum v Čes-

kých Budějovicích
- Vlastivědné muzeum  

dr. Hostaše v Klatovech
- Muzeum Cheb, p. o. Karlo-

varského kraje
- Regionální muzeum v Tep-

licích
- Muzeum Českého ráje 

v Turnově
- Muzeum východních Čech 

v Hradci Králové
- Národní památkový ústav, 

ú. p. s. na Sychrově

do poloviny 
září
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2. prezentace lidové kultury a kooperace 
s NÚLK na vytváření celostátních portálů 
www.lidovakultura.cz a www.lidovaremes- 
la.cz

3. dokumentace projevů TLK na základě pod-
kladů získaných z identifikace

4. zpracování výjimečných souborů národo-
pisných sbírek pověřených regionálních 
odborných pracovišť

5. příprava nominací k zápisu do Seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kul-
tury ČR; příprava krajských seznamů ne-
materiálních statků tradiční lidové kultury

6. výstavní, publikační a jiná prezentace No-
sitelů tradice lidových řemesel, příprava 
nových nominačních návrhů k udělení ti-
tulu Nositel tradice lidových řemesel

- Soubor lidových staveb  
Vysočina v Hlinsku

- Muzeum Vysočiny Třebíč
- Masarykovo muzeum  

v Hodoníně – Muzeum Kyjov
- Slovácké muzeum  

v Uherském Hradišti
- Vlastivědné muzeum 

 v Olomouci
- Muzeum Těšínska
- Muzeum Novojičínska

Podpora rozvoje 
zájmových kul-
turních – mimo- 

uměleckých 
aktivit

- vzdělávání dětí, mládeže i dospělých pro-
střednictvím kulturních aktivit   

- rozvoj nových a inspirativních metod a fo-
rem mimoškolního vzdělávání     

- projekty zaměřené na celoživotní vzdělá- 
vání

- komponované kulturně-vzdělávací aktivi-
ty, zvláště s tematikou etiky (především za-
měřené na děti a mládež), příprava k part-
nerským vztahům a rodinnému životu, 
prevence alkoholismu, toxikomanie, kou-
ření, gamblerství, mobbingu, ortorexie, zá- 
vislosti na elektronických hrách, kyberšika-
ny, groomingu, HIV/AIDS – přimární pre-
vence  

- kulturně-vzdělávací aktivity pro nezaměst-
nané a rizikové skupiny obyvatel

- fyzické osoby a právnické 
osoby registrované nebo 
založené do 31. 12. 2015, 
které zabezpečují konkrétní 
kulturní činnost v regionu či 
obci nejméně jeden rok, vy-
jma státních příspěvkových 
organizací zřizovaných  
Ministerstvem kultury

do poloviny 
září

Podpora rozvoje 
zájmových kul-
turních – mimo- 

uměleckých 
aktivit

- I. akce celostátního rozsahu (upřed-
nostněny budou přehlídky, festivaly a jiné 
otevřené akce, kterým předchází celore-
publikový výběr a dále dílny s ucelenou 
koncepcí, které mají periodický charak-
ter, popřípadě trvají minimálně jeden tý-
den), akce a přehlídky s prokazatelným 
a nezastupitelným významem pro českou 
kulturu s dosahem na území minimálně 
dvou krajů ve smyslu ústavního zákona 
č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územ-
ních samosprávných celků

- fyzické osoby a právnické 
osoby registrované nebo 
založené do 31. 12. 2015, 
které zabezpečují konkrétní 
kulturní činnost v regionu či 
obci nejméně jeden rok, vy-
jma státních příspěvkových 
organizací zřizovaných  
Ministerstvem kultury

do konce 
září
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- II. postupové přehlídky, které jsou vý-
běrem na některou z následujících ce-
lostátních přehlídek a soutěží konaných 
z pověření a za finanční podpory Minis-
terstva kultury:
- Loutkářská Chrudim – celostátní pře-

hlídka loutkářských souborů, Chrudim 
- Dětská scéna – celostátní přehlídka dět-

ského divadla a celostátní přehlídka dět-
ských recitátorů, Svitavy   

- Tanec, tanec… – celostátní přehlídka 
scénického tance mládeže a dospělých, 
Jablonec nad Nisou

- Celostátní přehlídka dětských školních 
pěveckých sborů, Uničov  

- Šrámkův Písek/ Divadelní Šumperk – ce-
lostátní přehlídka experimentujícího di-
vadla 

- Wolkrův Prostějov – celostátní přehlídka 
uměleckého přednesu a divadla poezie, 
Prostějov

- Divadelní Piknik Volyně – celostátní pře-
hlídka amatérského činoherního a hu-
debního divadla

- Popelka Rakovník – celostátní přehlídka 
amatérského činoherního divadla pro 
děti a mládež 

- Český videosalon – celostátní soutěž 
neprofesionální filmové tvorby, Ústí nad 
Orlicí

- Kutná Hora – celostátní přehlídka dět-
ských skupin scénického tance 

- Mladá scéna – celostátní přehlídka stu-
dentských divadelních souborů, Ústí 
nad Orlicí

- Opava cantat – celostátní přehlídka stře-
doškolských pěveckých sborů

- Krakonošův divadelní podzim – přehlíd-
ka venkovských souborů, Vysoké nad Ji-
zerou 

- Zlaté slunce, Blansko  
- Celostátní přehlídka dětských folklor-

ních souborů, Jihlava
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Podpora zahra-
ničních kontaktů 

v oblasti 
neprofesionál-

ních uměleckých 
aktivit

- účast těles na prestižních zahraničních fes-
tivalech, dílnách, popř. prezentační účast 
na kongresech, konferencích a seminářích, 
kde je na příkladu činnosti tělesa doku-
mentován přístup ČR k rozvoji dané oblasti 
neprofesionálních umění

- Nikoliv reciproční zájezdy, účast na 1. roč-
níku festivalu, účast na festivalech lokální-
ho významu nebo komerční zájezdy a kon-
certní turné

- přednost mají evropské a světové festivaly 
a dále akce pořádané mezinárodními ne-
vládními organizacemi

- fyzické osoby a právnické 
osoby registrované nebo 
založené do 31. 12. 2015, 
které zabezpečují konkrétní 
kulturní činnost v regionu 
či obci nejméně jeden rok, 
vyjma státních příspěvko-
vých organizací zřizovaných 
Ministerstvem kultury

1. kolo do 
konce září 
2. kolo do 

konce dub-
na

Podpora kul-
turních aktivit 

zdravotně posti-
žených občanů  

a seniorů

- projekty s regionálním nebo národním do-
padem, kulturní aktivity zaměřené na re-
alizaci Národního plánu podpory rovných 
příležitostí pro osoby se zdravotním po-
stižením na období 2015–2020 a kulturní 
aktivity zaměřené na realizaci Národního 
akčního plánu podporující pozitivní stár-
nutí pro období let 2013–2017, zejména 
aktivity:
a) využití terapeutické funkce kultury ke 

kompenzaci znevýhodnění zdravotním 
postižením

b) arteterapeutické programy pro zdravot-
ně postižené občany a seniory

c) prezentace umělecké tvorby jako cesta 
k ovlivňování veřejnosti

d) tvorba zdravotně postižených profesi-
onálních umělců (např. v divadelních 
souborech)

e) činnost zdravotně postižených občanů 
a seniorů v amatérských souborech 
a dílnách s účastí profesionálních uměl-
ců a lektorů

f ) umělecká tvorba profesionálních a ne-
profesionálních umělců pro zdravotně 
postižené a občany, seniory a dlouho-
době nemocné v nemocnicích a ústa-
vech sociální péče

g) zájmové a vzdělávací aktivity pro zdra-
votně postižené občany a seniory v kul-
turních oborech ve volném čase 

h) kulturní aktivity zdravotně postižených 
dětí a mládeže 

i) usnadnění přístupu ke kultuře odstra-
ňováním informačních bariér, usnadně-
ní komunikace mezi postiženými navzá-
jem a postiženými a zdravými občany 
(zvukové knihy a časopisy, tlumočení 
divadelních představení, titulkování fil-
mů apod.)

j) odstraňování architektonických bariér 
v kulturních zařízeních (rozumí se pou-
ze technické vybavení neinvestičními 
prostředky)

- fyzické osoby a právnické 
osoby registrované nebo 
založené do 31. 12. 2015, 
vyjma státních příspěvko-
vých organizací zřizovaných 
Ministerstvem kultury

do poloviny 
září
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Podpora kultur-
ních aktivit 
příslušníků 

národnostních 
menšin žijících 

v ČR

- umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, 
knihovny)

- kulturně vzdělávací a výchovné aktivity 
- studium a rozbory národnostní kultury 

a lidových tradic
- multietnické kulturní akce (směřující mimo 

jiné např. k potírání negativních projevů 
extremismu, rasové a národnostní nesná-
šenlivosti a xenofobie)

- ediční činnost (neperiodické publikace)
- dokumentace národnostní kultury

- fyzické osoby a právnické 
osoby registrované nebo 
založené do 31. 12. 2015, 
které prokazatelně vyko-
návají činnost ve prospěch 
příslušníků národnostních 
menšin nejméně jeden rok, 
vyjma státních příspěvko-
vých organizací zřizova-
ných Ministerstvem kultury

do poloviny 
října

Podpora integra-
ce příslušníků 

romské menšiny

- umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, 
knihovny, koncerty, přehlídky, festivaly)

- kulturně vzdělávací a výchovné aktivity 
(např. semináře, přednášky, besedy)

- odborné studie rozšiřující poznání a pod-
porující bádání o romské kultuře, tradicích 
a historii

- dokumentace romské kultury
- ediční činnost (neperiodické publikace)
- kulturní akce směřující k potírání negativ-

ních projevů extremismu, rasové a národ-
nostní nesnášenlivosti a xenofobie

- právnické osoby, vyjma 
státních příspěvkových 
organizací zřizovaných  
Ministerstvem kultury, 
které prokazatelně vyko-
návají činnost ve prospěch 
příslušníků národnostních 
menšin (zejména romské 
menšiny) nejméně jeden 
rok (činnost lze prokázat 
např. výroční zprávou, 
referencemi odborníků, 
vyjádřením představitele 
státní správy či samosprá-
vy, recenzí, výstřižky z tisku 
či dalšími příklady doklá-
dajícími činnost žadatele), 
registrované nebo založe-
né do 31. 12. 2015

do poloviny 
října

Program podpory 
rozšiřování a při-
jímání informací 
v jazycích národ-
nostních menšin 
či v převážné míře 
v jazycích národ-
nostních menšin

- a) podpora periodického tisku vydáva-
ného v jazycích národnostních menšin či  
v převážné míře v jazycích národnost-
ních menšin (periodický tisk vydávaný 
v jazycích národnostních menšin, který 
není vydáván za účelem dosažení zisku a je 
veřejně šířen na území České republiky)

- b) podpora rozhlasového a televizního 
vysílání v jazycích národnostních men-
šin či v převážné míře v jazycích národ-
nostních menšin (podpora rozhlasového 
a televizního vysílání v jazycích národnost-
ních menšin, které není provozováno za 
účelem dosažení zisku a je šířeno na území 
České republiky)

- fyzické i právnické osoby 
vykonávající prokazatelně 
činnost ve prospěch pří-
slušníků národnostních 
menšin, a to nejméně je-
den rok

do konce 
října
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Výběrové 
dotační řízení 

v oblasti 
kinemato-

grafie 
a médií

- filmové festivaly a přehlídky  
- popularizace mediální tvorby a profe-

sionalizace médií 
- profesní vzdělávání v kinematografii 

a audiovizi
- odborné konference a semináře v ki-

nematografii a audiovizi 
- odborné publikace s podokruhy  Od-

borná periodika, Neperiodické  publika-
ce, Informace z oblasti kinematografie 
a médií on-line 

- filmová, audiovizuální a mediální vý-
chova s podokruhy Výchova k mediální 
gramotnosti, Filmová výchova 

- propagace kinematografie a audiovize 
- diverzifikace programu kin a práce 

s publikem

- zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace a nadační fondy poskytující 
služby v oblasti kultury a dále právnické  
a fyzické osoby poskytující služby v oblasti 
kultury

- za kulturní služby se považují:
a) jednorázové akce (semináře, výstavy 

apod.)
b) činnosti (vydávání časopisů, celoroční 

tvůrčí činnost)

do konce 
října

Dotační ří-
zení na pod-
poru profe-
sionálních 
kulturních 

aktivit 
vysílaných 

do zahraničí

- podpora profesionálních subjektů po-
skytujících veřejnou kulturní službu 
a podpora jejich projektů vysílaných 
do zahraničí organizovaných ve spolu-
práci se zahraničními partnery
- projekty z oblasti živého umění 

a literární projekty vysílané do za-
hraničí  

- projekty z oblasti kulturního dědic-
tví vysílané do zahraničí

- projekty z oblasti současného vý-
tvarného umění, architektury a de-
signu vysílané do zahraničí 

- projekty vysílané do zahraničí, obsa-
hově zaměřené na významná česká 
kulturní nebo historická výročí.

- právnické osoby, které provozují kul-
turní a uměleckou činnost a poskytují 
kulturní služby veřejnosti (pořádají kul-
turní produkce, provozují kulturní zaří-
zení), a fyzické osoby s živnostenským 
oprávněním odpovídajícím předložené-
mu projektu

- za veřejnou kulturní službu nelze pova-
žovat agentážní a zprostředkovatelskou 
činnost

1. kolo 
do konce 

září
2. kolo – 
do konce 

března

Podpora pro-
jektů spolků 
a pobočných 

spolků

- prezentace, popularizace a ochrana 
movitého kulturního dědictví, muzeí 
a galerií včetně aktivit určených na 
podporu hendikepovaných: např. vy-
tváření vzdělávacích programů, vir-
tuálních výstav a haptických expo-
zic, vydávání speciálních průvodců 
a publikací určených sluchově a zra-
kově postiženým

- zajišťování informačního servisu a ko- 
munikace v oboru muzejnictví, or-
ganizace a účast na seminářích, 
školeních, kolokviích apod. zaměře-
ných na ochranu movitého kulturního 
dědictví a s tím souvisejících vědních 
oborů, sbírkotvornou činnost, výzkum 
a vývoj, a to s celostátním nebo mezi-
národním významem

spolky a pobočné spolky (včetně zvláštních 
organizací pro zastoupení zájmů České 
republiky v mezinárodních nevládních  
organizacích) ve smyslu ustanovení § 214  
a násl. a § 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném znění

do konce 
října
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- dokumentace historie spolkového života 
s vazbou k regionu: vytváření tematických 
expozic, vydávání tematických tiskovin, re- 
staurování hmotných dokladů místního 
spolkového života apod.

- zajišťování důstojného průběhu slavnost-
ních shromáždění, pietních aktů a akcí 
pořádaných v souvislosti s historickými 
událostmi a ve spolupráci s paměťovými 
institucemi

Podpora projektů 
výchovně-vzdě-
lávacích aktivit 
v muzejnictví

Okruh 1
- edukační aktivity v rámci stálých muzejních 

expozic ze sbírek evidovaných v Centrální 
evidenci sbírek muzejní povahy Minister-
stva kultury

Okruh 2
- edukační aktivity v oblasti muzejnictví 

podporující rozvoj školních vzdělávacích 
programů a celoživotní vzdělávání na vyso-
kých školách

Okruh 1
- vlastníci nebo správci mu-

zejních sbírek zapsaných 
v CES 

Okruh 2
- školy, které jsou uvedeny 

v Rejstříku škol a školských 
zařízení MŠMT; vysoké 
školy

do konce 
listopadu

Podpora projektů 
zaměřených na 

poskytování stan-
dardizovaných 

veřejných služeb 
muzeí a galerií

- podpora prezentace sbírek muzeí a galerií 
v informačním systému s dálkovým přístu-
pem (internet) a prezentace sbírek formou 
odborných (vědeckých) katalogů sbírek 

- projekty zaměřené na:    
1. zhotovení digitální obrazové prezentace 

souboru nejméně 100 sbírkových před-
mětů včetně textových informací formou 
virtuální prezentace sbírkových před-
mětů určené pro veřejnost a její zveřej-
nění prostřednictvím portálu eSbírky.cz 
a europeana.eu nebo prostřednictvím 
své vlastní internetové prezentace, která 
bude propojena s portálem eSbírky.cz 
(europeana.eu)

2. vydání odborného katalogu sbírek k ex-
pozici či výstavě klasickou knižní formou 
(možno zařadit i výroční publikace insti-
tucí)

- garanti standardizovaných 
veřejných služeb, jimiž jsou 
podle ustanovení § 2 odst. 
7 zákona č. 122/2000 Sb. 
zřizovatelé poskytovatelů 
standardizovaných veřej-
ných služeb (muzeí a ga- 
lerií)

do konce 
listopadu
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3.5   Ministerstvo vnitra 

3.5.1   Obce jako žadatelé 

Téma PREVENCE KRIMINALITY

Název dotačního titulu Program prevence kriminality

Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra 

Web
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2016.
aspx  

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

 říjen–únor 

Orientační výše alokace
51 mil. Kč pro rok 2017
51 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé
- obce 
- kraje
- dobrovolné svazky obcí

Míra dotace
- do výše 90 % rozpočtových nákladů, u pobytových akcí do výše 70 % rozpočtových 

nákladů  

Typy podporovaných 
aktivit

- sociální a situační prevence a informování občanů a jejich aktivace
- zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry a závažnosti trestné činnosti
- aktivity jsou zaměřeny především na děti a mladistvé ohrožené sociálně patologický-

mi jevy a s kriminální zkušeností, prvopachatele trestných činů, recidivisty, sociálně 
vyloučené skupiny a také širokou veřejnost

Podmínky  
přijatelnosti

Dodržení podmínek stanovených Zásadami pro poskytování dotací pro příslušný kalen-
dářní rok, zejména:
- Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o dotaci statutárním 

zástupcem žadatele.
- Žadatel musí mít zpracován strategický materiál minimálně na dva roky.
- V žádosti musí být zpracována bezpečnostní analýza včetně případné dynamiky 

trestné či jiné protispolečenské činnosti (např. přestupky).
- Žadatel musí mít ustanoveného manažera prevence kriminality.
- Žádost musí být zpracována podle stanoveného postupu (v Zásadách) a zaslána 

ve stanoveném termínu.
- Žadatel je vyrozuměn o přidělení státní finanční dotace příslušným Rozhodnutím.
- Dotace je poskytována jak na projekty neinvestičního, tak investičního charakteru.

Poznámky

Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková 
organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce 
dotace uzavře smlouvu.
Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce.
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Téma BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK

Název dotačního titulu Bezpečnostní dobrovolník

Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra

Web http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-dobrovolnik.aspx  

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

leden–únor

Orientační výše alokace
1 mil. Kč pro rok 2017
1 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé
- obec
- městská část hlavního města Prahy

Míra dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů

Typy podporovaných 
aktivit

- zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni
- podpora iniciativy občanské společnosti a pomoc obcím vytvořit podmínky pro dob-

rovolnickou činnost jejich obyvatel, která přispěje ke zlepšení kvality života v obcích

Podmínky  
přijatelnosti

Dodržení podmínek stanovených Zásadami pro poskytování dotací pro příslušný kalen-
dářní rok, zejména:
- Svou činnost vykonává bezpečnostní dobrovolník dobrovolně, ve svém volném čase 

a za svou činnost nepobírá žádnou odměnu.
- Činnost bezpečnostního dobrovolníka není vykonávána v pracovním nebo obdob-

ném poměru k obci nebo k jinému správnímu orgánu.
- Bezpečnostní dobrovolník není ve smyslu § 127 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, úřední osobou.
- Bezpečnostní dobrovolník není dobrovolníkem ve smyslu zákona č. 198/2002 Sb., 

o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů.
- Bezpečnostní dobrovolník nemá žádná oprávnění orgánu veřejné moci.
- Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o dotaci statutárním 

zástupcem žadatele.

Poznámky Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce
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Téma TECHNIKA JEDNOTEK SDH

Název dotačního titulu Účelová investiční dotace obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí

Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra

Web http://www.hzscr.cz/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty.aspx

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

leden–duben 

Orientační výše alokace
384 mil. Kč pro rok 2017
390 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé
- Obce, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je v rámci plošného pokrytí 

území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategoriích JPO II, JPO III nebo 
JPO V.

Míra dotace

Do 50 % ceny pořízení, maximálně však:
- 2,5 mil. Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS) 
- 1,5 mil. Kč na technické zhodnocení CAS
- 2 mil. Kč na rekonstrukci CAS na provedení speciální redukované, 
- 0,45 mil. Kč na pořízení dopravního automobilu a 
- 4,5 mil. Kč na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice

Typy podporovaných 
aktivit

- pořízení nové požární techniky
- technické zhodnocení rekonstrukcí vybraných typů požární techniky
- rekonstrukce anebo výstavba nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce

- podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, jen pro 
JPO II a JPO III 

- podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu 
- podprogram 3 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Podmínky  
přijatelnosti

Podprogram 1 je určen jen pro kategorii JPO II a JPO III. Podprogramy 2 a 3 jsou určeny 
pro všechny kategorie jednotek SDH obcí (JPO II, JPO III, JPO V).

Poznámky

Žádost podává obec prostřednictvím příslušného HZS kraje nejpozději do 30. dubna 
roku předcházejícímu tomu, v němž má být dotace poskytnuta. MV-GŘ HZS ČR může 
pro příslušný rozpočtový rok rozhodnout o změně tohoto termínu. Termíny vyplývají ze 
schválených Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci progra-
mu Dotace pro jednotky SDH obcí.
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Téma AKCESCHOPNOST A ZÁSAH JEDNOTEK SDH

Název dotačního titulu Účelová neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra

Web http://www.hzscr.cz/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty.aspx

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

1. fáze příjmu žádostí: leden–únor
2. fáze přijímání žádostí: srpen

Orientační výše alokace
60 mil. Kč pro rok 2017
100 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé

- obce – pouze ty obce, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zařazena 
v kategoriích JPO II nebo JPO III na akceschopnost a provedný zásah mimo území 
obce, pro JPO V, pokud provedla zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v sou-
ladu s poplachovým plánem kraje nebo na výzvu operačního a informačního středis-
ka HZS kraje

- v případě odborné přípravy i obce, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
je zařazena v kategorii JPO II, JPO III a JPO V

Míra dotace

- dle počtu hodin odborné přípravy – kurzu, akceschopnost pro JPO II ve výši 150 tisíc Kč 
na jednotku

- 50 tisíc Kč na zaměstnance obce – hasiče, náklady na PHM, hasiva a náhrady ušlého 
příjmu členů jednotky SDH obce při zásahu mimo území obce do výše 100 % nákladů

Typy podporovaných 
aktivit

- účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů v rámci plnění úkolů státní 
správy v přenesené působnosti obcemi

Podmínky  
přijatelnosti

Zásah na výzvu operačního a informačního střediska a účast velitele nebo strojníka na 
odborné přípravě, získání nebo prodloužení odborné způsobilosti nebo kurzu dle osnov 
vydaných MV a v zařízení kraje, MV nebo SHČMS.

Poznámky

Termín přijímání žádostí závisí na vyhlášení výše účelové neinvestiční dotace na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na příslušný rok. Termíny vyplývají ze schvá-
lených Zásad poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím 
krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Téma CIZINCI

Název dotačního titulu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra 

Web http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

leden–únor

Orientační výše alokace
12 mil. Kč pro rok 2017
12 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé
- obce
- městské části

Míra dotace - kofinancování samosprávou min. 10 % nákladů projektu

Typy podporovaných 
aktivit

- řešení aktuální či potenciální krizové situace ve městech s významným počtem cizin-
ců a potenciálem vzniku napětí mezi cizinci a ostatními obyvateli měst

- vytváření a realizace vlastní integrační strategie samospráv měst
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Téma CIZINCI

Název dotačního titulu
Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění 
bydlení oprávněných osob formou úhrady čistého nájemného nebo jeho části 
a na rozvoj infrastruktury obce v letech 2016 až 2018

Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra

Web není k dispozici

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

Program pokračuje pouze pro obce, které podaly žádost do 31. 12. 2015.

Orientační výše alokace
do 10 mil. Kč pro rok 2017
do 10 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé
- obec, která administruje úhradu čistého nájemného nebo jeho části pronajímateli 

bytu, ve kterém bydlí osoby s mezinárodní ochranou

Míra dotace

- dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části pro pronajímatele bytu:
- 1–3 osoby do 4 000,- Kč/měsíc
- 4 a více osob do 5 000,- Kč/měsíc
- dotace pro obec 2 000,- Kč/měsíc         

Typy podporovaných 
aktivit

- oprava nebo udržování majetku obce zejména v oblastech 
- dopravy
- energetiky
- inženýrských sítí 
- a obecního mobiliáře 

Podmínky  
přijatelnosti

Do programu již není možné vstupovat, končí 31. 12. 2018 a pokračuje pouze pro oso-
by, jež do něj vstoupily před 1. 1. 2016.

Poznámky Obec podává žádost o poskytnutí dotace na další rok přímo ministerstvu.

Téma CIZINCI

Název dotačního titulu
Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na úhradu po-
bytu oprávněných osob v zařízeních sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury 
obce v roce 2016 a v letech následujících

Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra

Web není k dispozici

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

leden–polovina října

Orientační výše alokace Na každý rok do 1,5 mil. Kč 

Oprávnění žadatelé
- obec, která administruje úhradu pobytu osob s mezinárodní ochranou v zařízení so-

ciálních služeb

Míra dotace

- Náklady na ubytování a stravování budou hrazeny maximálně ve výši částek, které 
stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách. Výše ostatních nákladů pro zajištění základních osobních po-
třeb bude stanovena podle průměrné výše ostatních nákladů v příslušném zařízení 
sociálních služeb.

- dotace pro obec 2 000 Kč/měsíc

Typy podporovaných 
aktivit

- opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech 
- dopravy 
- energetiky 
- inženýrských sítí 
- obecního mobiliáře 

Poznámky Obec podává žádost o poskytnutí dotace přímo ministerstvu.
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Téma CIZINCI

Název dotačního titulu
Jednorázové neinvestiční dotace obcím dle § 84 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., 
o azylu, a § 151 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra

Web http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

- nejpozději do poloviny listopadu 
- žádost se podává na kraj, kraj zasílá podanou žádost ministerstvu

Orientační výše alokace
10 mil. Kč pro rok 2016
4 mil. Kč pro rok 2017 (podle počtu oprávněných obcí)

Oprávnění žadatelé
- obec, na jejímž území se nachází zařízení provozované ve smyslu § 130 zákona o po-

bytu cizinců nebo azylové zařízení ve smyslu § 79–80 zákona o azylu

Míra dotace
Výše dotace poskytnuté podle zákona o pobytu cizinců je stanovena na 1 000 000 Kč. 
Výše dotace poskytnuté podle zákona o azylu je stanovena na 1 000 000 Kč.

Typy podporovaných 
aktivit

rozvoj obce, např. opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech
- dopravy
- energetiky
- inženýrských sítí
- obecního mobiliáře                            
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3.5.2   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace 

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných  
aktivit

Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Programy v těles-
né přípravě pro 
zvýšení fyzické 
zdatnosti nebo 
soutěže pro zís-
kání specifických 
dovedností pro 

výkon služby pří-
slušníků, zaměst-

nanců  
a členů jednotek 
požární ochrany 
nebo soutěže pro 
získání specific-
kých dovedností 
členů nestátních 

neziskových  
organizací

- zvyšování fyzické zdatnosti, získávání speci-
fických dovedností, sportovní soutěže

- nestátní neziskové organi-
zace: 
a) spolky zřízené podle obč. 

zákoníku 
b) obecně prospěšné spo-

lečnosti
c) účelová zařízení registro-

vaných církví a nábožen-
ských společností zřízené 
podle zákona o církvích 
a náboženských společ-
nostech

d) ústavy zřízené podle obč. 
zákoníku

červenec–
září

Soutěže v po-
žárním sportu 
podle pravidel 

požárního spor-
tu v kategoriích 
dobrovolných  

a profesionálních 
hasičů

- zvyšování fyzické zdatnosti, získávání speci-
fických dovedností, sportovní soutěže

- nestátní neziskové organi-
zace: 
a) spolky zřízené podle obč. 

zákoníku 
b) obecně prospěšné spo-

lečnosti
c) účelová zařízení registro-

vaných církví a nábožen-
ských společností zřízené 
podle zákona  
o církvích a nábožen-
ských společnostech

d) ústavy zřízené podle obč. 
zákoníku

červenec–
září

Podíl nestátní 
neziskové organi-
zace na systému 
odborné přípra-

vy příslušníků 
HZS ČR, zaměst-
nanců a členů 

jednotek požár-
ní ochrany, za-

městnanců státní 
správy a územní 

samosprávy 
a členů složek IZS

- podpora systému odborné přípravy, zvy-
šování odborné kvalifikace, podpora akce-
schopnosti ostatních složek integrované-
ho záchranného systému

- nestátní neziskové organi-
zace: 
a) spolky zřízené podle obč. 

zákoníku 
b) obecně prospěšné spo-

lečnosti
c) účelová zařízení registro-

vaných církví a nábožen-
ských společností zřízené 
podle zákona 
o církvích  
a náboženských společ-
nostech

d) ústavy zřízené podle obč. 
zákoníku

červenec–
září
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Podíl nestátní ne-
ziskové organizace 
ve zvyšování kva-

lifikace  
a odborné úrovně 
pro výkon služby 

příslušníků HZS 
ČR, zaměstnanců 
a členů jednotek 
požární ochrany, 

členů zařízení civil-
ní ochrany a členů 

složek IZS 
pro oblast IZS

- podpora systému odborné přípravy, 
zvyšování odborné kvalifikace, podpo-
ra akceschopnosti ostatních složek inte-
grovaného záchranného systému

- nestátní neziskové organizace: 
a) spolky zřízené podle obč. 

zákoníku 
b) obecně prospěšné společ-

nosti
c) účelová zařízení registrova-

ných církví a náboženských 
společností zřízené podle 
zákona o církvích a nábožen-
ských společnostech

d) ústavy zřízené podle obč. 
zákoníku

červenec–
září

Akceschopnost 
ostatní složky IZS 
k poskytnutí plá-

nované pomoci na 
vyžádání

- podpora systému odborné přípravy, 
zvyšování odborné kvalifikace, podpo-
ra akceschopnosti ostatních složek inte-
grovaného záchranného systému

- nestátní neziskové organizace: 
a) spolky zřízené podle obč. 

zákoníku 
b) obecně prospěšné společ-

nosti
c) účelová zařízení registrova-

ných církví a náboženských 
společností zřízené podle 
zákona o církvích a nábožen-
ských společnostech

d) ústavy zřízené podle obč. 
zákoníku

červenec–
září

Výchovná a vzdě-
lávací činnost 

na úseku práce 
s dětmi a mládeží 
v oblasti požární 
ochrany, ochrany 
obyvatelstva a pří-
pravy obyvatelstva 

k sebeochraně 
a vzájemné pomoci 
při mimořádných 

událostech

- preventivně výchovná a vzdělávací 
činnost obyvatelstva, publikační a infor-
mační činnost, propagace

- nestátní neziskové organizace: 
a) spolky zřízené podle obč. 

zákoníku 
b) obecně prospěšné společ-

nosti
c) účelová zařízení registrova-

ných církví a náboženských 
společností zřízené podle 
zákona o církvích 
a náboženských společnos-
tech

d) ústavy zřízené podle obč. 
zákoníku

červenec–
září
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Preventivně vý-
chovná činnost 
nestátních nezis-

kových organizací 
při výchově oby-
vatelstva, práv-

nických a podni-
kajících fyzických 
osob k předchá-

zení požárů, pro-
pagace a historie 
požární ochrany, 

ochrana obyva-
telstva, příprava 

obyvatelstva k se-
beochraně 

a vzájemné po-
moci při mimo-
řádných událos-

tech

- preventivně výchovná a vzdělávací čin-
nost obyvatelstva, publikační a informační 
činnost,  propagace

- nestátní neziskové organiza-
ce: 
a) spolky zřízené podle obč. 

zákoníku 
b) obecně prospěšné společ-

nosti
c) účelová zařízení registro-

vaných církví a nábožen-
ských společností zřízené 
podle zákona o církvích  
a náboženských společ-
nostech

d) ústavy zřízené podle obč. 
zákoníku

červenec–
září

Publikační a in-
formační činnost 
na úseku požární 

ochrany, IZS, 
ochrany obyva-

telstva a krizové-
ho řízení

- preventivně výchovná a vzdělávací čin-
nost obyvatelstva, publikační a informační 
činnost, propagace

- nestátní neziskové organizace: 
a) spolky zřízené podle obč. 

zákoníku 
b) obecně prospěšné společ-

nosti
c) účelová zařízení registrova-

ných církví a náboženských 
společností zřízené podle 
zákona o církvích a nábo-
ženských společnostech

d) ústavy zřízené podle obč. 
zákoníku

červenec–
září

Integrace cizinců 
2017

- přímá asistence cizincům ze třetích zemí  
na odděleních pobytu cizinců OAMP

- streetwork v prostředí cizinců a/nebo 
vzdělávání streetworkerů

- projekty zaměřené na poskytování před-
odjezdových informací, adaptačně-in-
tegračních kurzů a podpory lepší orien-
tace cizinců na pracovištích OAMP

- vzdělávání pracovníků oddělení pobytu 
cizinců OAMP a pracovníků státní sprá-
vy či samosprávy, podpora integračních 
aktivit založených na vlastní aktivitě cizin-
ců

- výzkum postavení žen-migrantek ve spo-
lečnosti a/nebo výzkum v oblasti integra-
ce cizinců, sledování a tvorba indikátorů 
integrace 

- aktivity zaměřené na informování veřej-
nosti o oblasti integrace cizinců

- nestátní neziskové organiza-
ce:
a) spolky zřízené podle obč. 

zákoníku,
b) obecně prospěšné spo-

lečnosti, ústavy, nadace 
a nadační fondy, účelová 
zařízení registrovaných 
církví a náboženských 
společností, 

c) veřejné výzkumné institu-
ce i další právnické osoby, 
jejichž hlavním předmě-
tem činnosti je poskyto-
vání zejména zdravotních, 
kulturních, vzdělávacích, 
výzkumných a sociálních 
služeb a poskytování so- 
ciálně-právní ochrany dětí

listopad–
únor
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Rozvoj  
dobrovolnické 

služby

- aktivity, při nichž dobrovolník poskytuje 
ve volném čase, ze svobodné vůle a bez 
nároku na odměnu pomoc spoluobča-
nům a společnosti obecně 

- pomoc je poskytována zejména senio-
rům, zdravotně postiženým osobám, 
osamělým a nemocným nebo sociálně 
znevýhodněným dětem

- náplň aktivit je různorodá a závisí na po-
třebách klienta a typu organizace, ve kte-
ré je služba poskytována – dobrovolníci 
docházejí do nemocnic, dětských do-
movů, ústavů sociální péče, azylových 
domů a domovů pro seniory

- spolky, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy, sociální 
družstva, nadace, nadační 
fondy, církve nebo nábožen-
ské společnosti, právnické 
osoby církve nebo nábožen-
ské společnosti

říjen

Podpora zapojení  
do programů EU

- podpora projektů bezpečnějšího interne-
tu pro děti, generických služeb z progra-
mu CEF Telecom (eID, eSignature, eDeli-
very, eInvoicing, Open Data, Automated 
Translation, eHealth atd.), z poslední vý-
zvy CIP ICT PSP (geoinformatika)

- nestátní neziskové organiza-
ce, právnické osoby, vysoké 
školy, zřízené příspěvkové 
organizace

duben
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3.6   Ministerstvo průmyslu a obchodu
3.6.1   Obce jako žadatelé 

Téma PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

Název dotačního titulu
Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (aktualizace prosinec 2015)
Podprogram příprava a rozvoj průmyslových zón

Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web http://www.mpo.cz/dokument169744.html

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

Kontinuálně – podpora bude poskytována do ukončení programu v roce 2020.

Orientační výše alokace 280 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé

- obce
- svazky obcí
- kraj
- státní podniky 
- příspěvkové organizace státu 
- organizační složky státu

Míra dotace

Podpora je poskytována formou: 
- dotace
- návratné finanční výpomoci
- převodu pozemku ve vlastnictví státu příjemci podpory
Minimální výše podpory je 1 mil. Kč. Míra podpory požadovaná v žádosti o registraci 
projektu nesmí být nižší než 10 % způsobilých výdajů.

Podprogram příprava a rozvoj průmyslových zón:
- v případě Projektu výstavby, rozvoje a regenerace průmyslové zóny je podpora  

poskytována ve výši maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů
- v případě Projektu rozvoje, výstavby a regenerace strategického projektu průmyslo-

vé zóny je podpora poskytována:
a) ve výši maximálně 75 % způsobilých výdajů, nejedná-li se o způsobilé výdaje uve-

dené níže v odst. b) c)
b) ve výši maximálně 100 % způsobilých výdajů v případě projektu vyvolané investi-

ce, kdy cílem projektu je výstavba, rekonstrukce, zkapacitnění komunikací I. třídy 
včetně souvisejících dopravních staveb za účelem udržení/zvýšení místního re- 
gionálního rozvoje

c) ve výši maximálně 100 % způsobilých výdajů v případě kupní ceny nemovitostí

O výši podpory rozhoduje Správce programu s ohledem na výši disponibilních prostřed-
ků státního rozpočtu a finanční sílu žadatele.

Nejedná-li se o Strategický projekt, smí však účast prostředků na úhradě nákladů na re-
alizaci Projektu výstavby a rozvoje průmyslové zóny dosáhnout vždy nejvýše 500 Kč/m2 
a Projektu regenerace průmyslové zóny dosáhnout vždy nejvýše 1500 Kč/m2 pozemků 
průmyslové zóny.

Typy podporovaných 
aktivit

- výstavba, rozvoj a regenerace podnikatelských nemovitostí včetně infrastruktury
- příprava a realizace Projektu výstavby, regenerace či rozvoje průmyslové zóny s cílem 

udržet a/nebo zvýšit místní regionální rozvoj pro účely hospodářského růstu, pracov-
ních příležitostí, soudržnosti a konkurenceschopnosti regionu



Podmínky 
přijatelnosti

Projekt výstavby, rozvoje nebo regenerace Průmyslové zóny musí splňovat následující 
podmínky:
- velikost území průmyslové zóny min. 5 ha
- zisk minimálně 50 bodů v rámci bodového hodnocení podle přílohy C1, Binární krité-

ria nejsou hodnocena v případě Projektu rozvoje průmyslové zóny,
- příjemce podpory nezpůsobil a není odpovědný za stav vyžadující regeneraci dle to-

hoto Programu v souladu s principem „znečišťovatel platí“, případně není znám zne-
čišťovatel nebo nelze dosáhnout toho, aby tento znečišťovatel nesl tyto náklady,

- příjemce podpory v souvislosti s přípravou, realizací a provozem Projektu nesmí tvořit 
zisk; veškeré výnosy musí být vráceny na účet správce programu nebo reinvestovány 
zpět do průmyslové zóny,

- průmyslová zóna se nesmí nacházet v blízkosti staveb, jejichž stav bude po dokončení 
Projektu bránit efektivnímu využití průmyslové zóny.

Poznámky
Žádost o podporu lze podávat ve dvou stupních: 
1. stupeň – žádost o registraci Projektu,
2. stupeň – žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Téma VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Název dotačního titulu
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (1A)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021) 

Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web www.mpo-efekt.cz

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

leden–únor 

Orientační výše alokace 
na rok 2017

120 mil. Kč pro rok 2017
100 mil. Kč pro rok 2018 
(Alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)

Oprávnění žadatelé
- obce
- městské části
- společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí

Míra dotace
- 50 % způsobilých výdajů 
- max. výše dotace 2 mil. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

- úspora energie formou obnovy veřejného osvětlení, výměna osvětlovacích těles 
a optimalizace řídicího systému se současnou výměnou osvětlovacích těles veřejné-
ho osvětlení v obcích

- rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení

Podmínky  
přijatelnosti

- Realizací investic musí být dosažena úspora energie minimálně 35 % průměrné celko-
vé spotřeby energie v MWh za poslední tři roky.

Poznámky Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
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Téma ENERGETICKÁ STŘEDISKA

Název dotačního titulu
Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) (2A)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021) 

Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web www.mpo-efekt.cz

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev 

Orientační výše alokace 
na rok 2017

120 mil. Kč pro rok 2017
min. 100 mil. Kč pro rok 2018 
(Alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)

Oprávnění žadatelé

- obce, městské části
- podnikající fyzická osoba tuzemská
- akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost
- spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti apod.

Míra dotace
- 100 % způsobilých výdajů,
- max. výše dotace 300 tis. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

- podpora poradenských a konzultačních služeb pro veřejnost k propagaci inovativ-
ních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie

Podmínky  
přijatelnosti

Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží odbornou způsobilost.
Poradci poskytují bezplatně objektivní a nezávislé informace pro veřejnost ve středisku 
a internetově prostřednictvím webového portálu www.mpo-efekt.cz.

Poznámky
Dotace je poskytována ex ante, tj. předem, formou zálohy. Na konci roku je prove-
deno vyúčtování doplatkem nebo vratkou podle množství poskytnutých konzul-
tací.

Téma ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Název dotačního titulu
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 
(2D)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021) 

Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web www.mpo-efekt.cz

Územní zaměření celé území ČR, pouze města nad 10 tis. obyvatel

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 
na rok 2017

120 mil. Kč pro rok 2017
min. 100 mil. Kč pro rok 2018
(Alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)

Oprávnění žadatelé
- kraje, města nad 10 tis. obyvatel
- podnikatelské subjekty

Míra dotace
- 70 % způsobilých výdajů 
- max. výše dotace 500 tis. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

- podpora zavedení opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zdoko-
nalení, případně i certifikace systému energetického řízení (ČSN EN ISO 50001) 

- podpora se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, 
odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vy-
hodnocování spotřeby energie, případně certifikaci systému

Podmínky  
přijatelnosti

Účastník programu se přijetím dotace zavazuje, že poskytne správci programu dle potře-
by max. jednou ročně agregovaná data o výsledcích implementace systému energetic-
kého řízení po dobu min. následujících 5 let od ukončení realizace akce (projektu).

Poznámky Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
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Téma ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

Název dotačního titulu
Zpracování územní energetické koncepce (2G)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021) 

Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web www.mpo-efekt.cz

Územní zaměření celé území ČR, pouze statutární města a hl. město Praha

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 
na rok 2017

120 mil. Kč pro rok 2017
min. 100 mil. Kč pro rok 2018
(Alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)

Oprávnění žadatelé
- kraje, hl. město Praha
- statutární města

Míra dotace
- 50 % způsobilých výdajů 
- max. výše dotace pro kraje a hl. město Prahu 800 tis. Kč
- max. výše dotace pro statutární města 400 tis. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

- Zpracování územních energetických koncepcí (ÚEK).
- Obsah a způsob zpracování ÚEK jsou stanoveny nařízením vlády č. 232/2015 Sb., 

o státní energetické koncepci a ÚEK, které bylo schváleno usnesením vlády č. 648 ze 
dne 20. srpna 2015.

- Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění záko-
na č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky  
přijatelnosti

Upřednostňovány budou kraje a hl. město Praha, statutární města budou podpořena 
v případě zbývajících prostředků.

Poznámky Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.

Téma ANALÝZY ÚSPOR

Název dotačního titulu
Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou 
EPC (2E)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021) 

Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web www.mpo-efekt.cz

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 
na rok 2017

120 mil. Kč pro rok 2017
min. 100 mil. Kč pro rok 2018
(Alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)

Oprávnění žadatelé

- kraje, obce, městské části
- společnosti vlastněné 100 % obcí či městskou částí
- sociální a zdravotnická zařízení, školy, příspěvkové organizace
- organizační složky státu

Míra dotace
- 70 % způsobilých výdajů 
- max. výše dotace 200 tis. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

- podpora zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých ob-
jektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné 
osvětlení vhodné pro realizaci projektu EPC

Podmínky  
přijatelnosti

Dotace je určena pro vlastníky objektů a/nebo veřejného osvětlení, ve kterých má vlast-
ník zájem připravit a zrealizovat projekt řešený metodou EPC.

Poznámky Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
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Téma ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚEK

Název dotačního titulu
Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce (2H)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021) 

Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web www.mpo-efekt.cz

Územní zaměření celé území ČR, pouze statutární města a hl. město Praha

Orientační termín  
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše alokace 
na rok 2017

120 mil. Kč pro rok 2017
min. 100 mil. Kč pro rok 2018
(Alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)

Oprávnění žadatelé
- kraje, hl. město Praha
- statutární města

Míra dotace
- 50 % způsobilých výdajů
- max. výše dotace pro kraje a hl. město Prahu 200 tis. Kč 
- max. výše dotace pro statutární města 100 tis. Kč

Typy podporovaných 
aktivit

- Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce (ÚEK).
- Obsah a způsob zpracování ÚEK jsou stanoveny nařízením vlády č. 232/2015 Sb., 

o státní energetické koncepci a ÚEK, které bylo schváleno usnesením vlády č. 648 
ze dne 20. srpna 2015. 

- Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona  
č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky  
přijatelnosti

Upřednostňovány budou kraje a hl. město Praha, statutární města budou podpořena 
v případě zbývajících prostředků.

Poznámky Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
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3.7   Ministerstvo práce a sociálních věcí
3.7.1   Obce jako žadatelé 

Téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Název dotačního titulu
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
(§ 101, § 102 a § 103)

Vyhlašovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Web http://www.mpsv.cz/cs/7334

Územní zaměření celé území ČR, pouze ORP

Orientační termín  
příjmu žádostí

červenec

Orientační výše alokace
9 120 mil. Kč pro rok 2017
9 120 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé
- kraje
- obce s rozšířenou působností (prostřednictvím kraje)

Míra dotace

- Dotace ze státního rozpočtu je obcím s rozšířenou působností poskytována pro-
střednictvím rozpočtu kraje.

- Výši dotace kraji stanoví ministerstvo ve výši procentního podílu kraje na celkovém 
ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podpo-
ru sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok.

Typy podporovaných 
aktivit

- financování poskytování sociálních služeb dle § 101, § 102 a § 103 zákona 
č. 108/2016 Sb., o sociálních službách

- obce s rozšířenou působností: zajištění povinnosti uvedené v § 92 písm. a) a na 
zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi 
uvedenými v § 92 písm. b) až d)
- koordinace poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociál-

ního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu před-
chozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva 
a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob ži-
vota může vést ke konfliktu se společností; spolupráce se zařízeními pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační 
a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávný-
mi celky

- posouzení nezbytnosti a případně zajištění služby sociální péče pro osoby 
umístěné ve zdravotnickém zařízení na základě oznámení poskytovatele zdra-
votních služeb 

- koordinace poskytování sociálních služeb na území svého správního obvo-
du a realizace činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace 
a k sociálnímu začleňování osob; spolupráce s krajskou pobočkou Úřadu práce 
a krajským úřadem

- kraj: plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) a h) – financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb;  zajištění 
povinnosti uvedené v § 93 písm. a) a zajištění činností sociální práce, které jsou vy-
konávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 písm. b) a c).
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Téma SOCIÁLNÍ PRÁCE

Název dotačního titulu
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) – § 102 
a 103 zákona č. 108/2006 Sb.

Vyhlašovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Web http://www.mpsv.cz/cs/21249

Územní zaměření celé území ČR, pouze ORP a POU

Orientační termín  
příjmu žádostí

leden–únor 

Orientační výše alokace
200 mil. Kč pro rok 2017
200 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé
- kraje
- obce s rozšířenou působností
- obce s pověřeným úřadem

Míra dotace

Při výpočtu návrhu výše dotace se zohlední následující faktory a jejich procentuální 
váha:
- Obec – III

- 35 % základ
- 15 % počet příjemců dávek hmotné nouze a příspěvku na péči
- 15 % podíl obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách
- 30 % počet klientů za uzavřený předchozí rok (JIS SZSP)
- 5 % průměrná dojezdovost (z ORP do jednotlivých obcí)

- Obec – II
- 35 % základ
- 20 % počet příjemců dávek hmotné nouze
- 20 % podíl obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách
- 25% počet klientů za uzavřený předchozí rok (JIS SZSP)

Typy podporovaných 
aktivit

- zajištění sociální práce dle § 102 a § 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách

- financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce v souladu 
se zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a Doporuče-
ným postupem MPSV č. 1/2012 k realizaci činností sociální práce na obecních úřa-
dech obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností, újezdních 
a krajských úřadech, kde jsou specifikovány činnosti v rámci koordinační působnosti 
krajského úřadu, činnosti sociální práce obcí a doporučená podoba náplně práce 
sociálního pracovníka obecního úřadu

Poznámky

Dotace na výkon sociální práce má charakter účelové neinvestiční dotace, která je určena 
k částečnému pokrytí osobních, provozních a věcných výdajů spojených s výkonem so-
ciální práce podle zákona o sociálních službách a podle zákona o pomoci v hmotné nou-
zi. Výdaje hrazené z této dotace musí přímo souviset s úkoly a povinnostmi plynoucími 
z ustanovení § 92 a § 93 zákona o sociálních službách a § 63 a § 64 zákona o pomoci 
v hmotné nouzi. 
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Téma SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Název dotačního titulu
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí

Vyhlašovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Web http://www.mpsv.cz/cs/4

Územní zaměření celé území ČR, pouze ORP prostřednictvím krajů

Orientační termín  
příjmu žádostí

prosinec–začátek února

Orientační výše alokace
1 080 mil. Kč pro rok 2017 
1 080 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé - obce s rozšířenou působností prostřednictvím krajů

Míra dotace

- Výše dotace vychází z výpočtu zohledňujícího velikost obvodu obce podle počtu 
osob ve věku 0 až 18 let při použití základní částky na dítě. 

- Takto stanovená základní výše dotace je dále korigována s ohledem na míru ohro-
žení dětí a rodin v obvodu obce, případně s ohledem na další skutečnosti ovlivňující 
výkon sociálně-právní ochrany dětí v ČR. 

Typy podporovaných 
aktivit

- náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí dle § 58 
odst. 1) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona 
č. 401/2012 Sb.

Poznámky
Dotace je účelovou neinvestiční dotací určenou k pokrytí osobních, provozních a věc-
ných výdajů.  

Téma PODPORA RODINY

Název dotačního titulu Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny Obec přátelská rodině

Vyhlašovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Web http://www.mpsv.cz/cs/4

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

prosinec–únor 

Orientační výše alokace
6 mil. Kč pro rok 2017
6 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé -	 obce

Míra dotace do výše 100 % rozpočtovaných výdajů

Typy podporovaných 
aktivit

- realizace aktivit a zavádění opatření na úrovni obcí vedoucích k podpoře rodin v nich 
žijících

- podporou rodiny není myšlena podpora činností a služeb, které jsou předmětem re-
gistrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších před-
pisů

Podmínky  
přijatelnosti

vítězná obec v soutěži Obec přátelská rodině
(§ 7 odst. 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech)

Poznámky

Žádost o dotaci (vyplnění metodické příručky) podávají všechny obce, které se do sou-
těže přihlásily. Všechny vítězné obce jsou dále povinny předložit Specifikace dotační 
žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci proro- 
dinných aktivit na místní úrovni pro daný rok.
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Téma STÁRNUTÍ

Název dotačního titulu Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí

Vyhlašovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Web http://www.mpsv.cz/cs/2856

Územní zaměření celé území ČR, pouze ORP

Orientační termín  
příjmu žádostí leden–polovina února 

Orientační výše alokace 20 mil. Kč pro rok 2017 
20 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé - kraje
- obce s rozšířenou působností

Míra dotace

- Do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválenou žádost o dotaci.
- Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků ev-

ropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi od více or-
gánů státní správy, nesmí souběh těchto dotací činit více než 70 % celkových nákladů 
projektu.

Typy podporovaných 
aktivit

Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí se skládá z pěti podprogramů:

I. Informační a metodická centra
- Zřizování a provoz informačních a metodických center zaměřených na základní 

poradenství v problematice právní, finanční, zdravotně-sociální, spotřebitelské apod. 
(mimo poraden registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 
a pomoc seniorům, jako např. Senior Pointů.

II. Bezpečnost seniorů
- Posilování opatření zlepšujících bezpečnost seniorů z hlediska úrazů a kriminality, 

zejména:
- realizace informačních kampaní, interaktivních kurzů s nácvikem modelových si-

tuací,
- odstraňování bariér ve veřejném prostoru,
- využívání prvků osobní bezpečnosti a další aktivity na zvýšení bezpečnosti a ochra-

ny seniorů ve veřejném prostoru i v domácím prostředí,
- podpora vzdělávání pečujících osob v prevenci úrazů a pádů (adaptace seniorské-

ho bydlení z hlediska optimálního uspořádání domácnosti – madla, podlahové 
krytiny při využívání zdravotních pomůcek aj.) a v oblasti prevence sociálně pato-
logických jevů (kriminalita a násilí páchané na seniorech).

III. Rozvoj občanských kompetencí seniorů
- Podpora aktivit zaměřených na:

- ochranu lidských práv seniorů,
- na zvýšení účasti seniorů na formálním i neformálním komunitním životě,
- na podporu celoživotního učení s cílem udržet základní občanské kompetence 

a schopnost svépomoci i v seniorském věku (např. realizace seminářů, interaktiv-
ních kurzů s nácvikem modelových situací majících za cíl přispět k posílení finanční, 
právní, zdravotní a spotřebitelské gramotnosti seniorů, např. proti tzv. šmejdům).
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IV. Mezigenerační spolupráce
- Podpora projektů zaměřených na:

- posilování sociální soudržnosti komunity,
- zkvalitňování rodinných i sousedských vztahů a prevenci sociálního vyloučení jed-

notlivců i skupin,
- dobrovolnická činnost dle potřeb konkrétní obce a potřeb uživatelů,
- aktivity s mezigeneračním přesahem zaměřené na podporu dobrovolnické činnosti 

jednotlivců, místních sdružení i jiných zájmových skupin obyvatel,
- činnosti, jejichž cílem je posilování mezigeneračních vztahů jak v rámci obce, tak 

v širším kontextu, např. podpora projektů obcí v rámci sousedské výpomoci for-
mou vzájemného poskytování drobných služeb, např. tzv. „časová banka“, společné 
neformální setkávání a trávení volného času seniorů s mladou generací, aktivity 
podporující partnerství seniorů a rodin s dětmi v rámci rodinných a mateřských 
center, seniorských klubů, spolků v rámci dané obce aj.

V. Informační a osvětové kampaně
- Podpora aktivit zaměřených na:

- zlepšení pozitivního obrazu seniorů ve společnosti a na zvýšení povědomí veřej-
nosti o potřebách starších osob a na změnu přístupu a postojů veřejnosti k otázce 
přípravy na stárnutí a na sdílení příkladů dobré praxe,

- osvětu v oblasti zdravého životního stylu,
- provoz informačních webových portálů zaměřených na uvedená témata,
- zavádění inovativních metod na podporu informovanosti veřejnosti v uvedených 

oblastech, vydávání publikací a odborných informačních materiálů.

Podmínky  
přijatelnosti

Podpora je poskytována dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, UV 
č. 218/2015 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 
až 2017.

Poznámky neinvestiční charakter podpory 

3.7.2   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace 

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných aktivit Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Pořízení a technic-
ká obnova inves-
tičního majetku 

ve správě ústavů 
sociální péče

- investice na ústavy sociální péče dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

- ústavy sociální péče

polovina 
prosince – 
polovina 
března
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3.8   Ministerstvo dopravy
3.8.1   Obce jako žadatelé 

Téma CYKLOSTEZKY

Název dotačního titulu Poskytování příspěvků – Cyklostezky

Vyhlašovatel Státní fond dopravní infrastruktury

Web http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín 
ukončení příjmu 
 žádostí

zpravidla leden daného roku, v případě nevyčerpání prostředků další výzva v průběhu 
roku

Orientační výše alokace 150 mil. Kč/rok

Oprávnění žadatelé

- obec jako vlastník cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník místní 
komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh, 

- organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část) nebo pří-
spěvková organizace zřízená obcí, které vykonávají správu majetku ve vlast-
nictví obce, případně svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je akce, pro kterou příspěvek 
žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti. 

- kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu 
cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.

Míra dotace

maximálně do výše 85 %
- Maximální výše dotace může být za splnění daných podmínek navýšena. Např. pro 

rok 2017 platí pravidlo: V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním 
tělese za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, lze příspě-
vek poskytnout až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů stavební části akce.

Typy podporovaných 
aktivit

- výstavba cyklistické stezky
- oprava cyklistické stezky
- zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích 

II. nebo III. třídy

Poznámky
Finanční prostředky SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské 
unie. Příspěvek nelze poskytnout na opravu cyklistických stezek, jejichž výstavba byla 
spolufinancována z rozpočtu SFDI po dobu jejich udržitelnosti.
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Téma BEZPEČNOST

Název dotačního titulu Poskytování příspěvků – Bezpečnost

Vyhlašovatel Státní fond dopravní infrastruktury

Web http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
ukončení příjmu žádostí

zpravidla leden daného roku

Orientační výše alokace 250 mil. Kč/rok 

Oprávnění žadatelé

- stát, resp. jeho organizační složka, nebo státní organizace, která hospodaří s majet-
kem ve vlastnictví státu 

- kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává 
správu majetku ve vlastnictví kraje 

- obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), 
nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví 
obce

Míra dotace

maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů 
- výše dotace může být omezena na aktivity realizované v daném roce
- zpravidla je stanovena limitní výše finančních prostředků, které mohou být poskyt-

nuty jednomu žadateli (např. limit pro rok 2017 činí 20 mil. Kč)

Typy podporovaných 
aktivit

Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího 
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. 
třídy nebo místních komunikací schválených v rámci záměrů Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury 
směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích 
I., II. nebo III. třídy.

Akce investičního charakteru:
- bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, 

integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek včetně vlastních autobuso-
vých zálivů,

- výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce,
- výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které 

jsou součástí bezbariérové pěší trasy,
- nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalitativních pod-

mínek, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce 
splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam po-
zemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrže-
ným řešením,

- světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale 
vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce splňující 
podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam komunika-
ce, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením,

- měřiče rychlosti vozidel, a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti vo-
zidel,

- bezpečnostní prvky na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení 
dle TP 217), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chod-
ce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam 
pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navr-
ženým řešením.
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Typy podporovaných 
aktivit

- světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale 
vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce splňující pod-
mínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, na 
intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením,

- měřiče rychlosti vozidel, a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti vo-
zidel,

- bezpečnostní prvky na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení 
dle TP 217), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chod-
ce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam 
pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navr-
ženým řešením.

Akce investičního i neinvestičního charakteru:
- úpravy vjezdu do obce, např. směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech po-

mocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) 
s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace atd.,

- zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve vazbě 
na přechod pro chodce – úpravy směřující ke zlepšení dopravní situace v místech do-
pravních nehod: umístění zvýrazňujícího dopravního značení, instalace dopravních 
zařízení, svodidel atd. (vždy s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením),

- další zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a jejího zklidnění:
- světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované, dynamicky řízené 

křižovatce (v souladu s TP 81), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní ko-
munikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým 
řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na po-
zemních komunikacích – zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale 
svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217).

V rámci investiční akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru.

Poznámky
Finanční prostředky SFDI poskytované podle těchto Pravidel nelze kombinovat s pro-
středky fondů Evropské unie.
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Téma KŘIŽOVATKY

Název dotačního titulu
Poskytování příspěvků – Křížení místních a veřejně přístupných účelových komuni-
kací

Vyhlašovatel Státní fond dopravní infrastruktury

Web http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
ukončení příjmu  
žádostí

zpravidla leden daného roku

Orientační výše alokace 200 mil. Kč/rok

Oprávnění žadatelé

- Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR)
- Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
- vlastník nebo provozovatel regionální dráhy
- kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo příspěvková organi-
zace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje

- obec jako vlastník místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komu-
nikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, její organizační složka (např. městský obvod, městská 
či místní část) nebo příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu 
tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí ve smyslu § 49 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je 
akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti

Míra dotace

Různé míry dotací dle typů aktivit

- Např. z rozpočtu SFDI pro rok 2017 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci:
a) ve výši 100 % v případě opravy či modernizace místa křížení místní komunikace 

nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastruk-
turou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, do-
pravně významné vodní cesty),

b) ve výši 85 % v případě výstavby místa křížení místní komunikace nebo veřejně pří-
stupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví 
státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné 
vodní cesty),

c) ve výši 75 % v případě oprav či modernizace ostatních míst křížení místní komu-
nikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infra-
strukturou (silnice II. a III. třídy), z celkových uznatelných nákladů akce.

Typy podporovaných 
aktivit

Příspěvek je určen na:
výstavbu, modernizaci, opravu pozemních komunikací následujících kategorií:
1. místní komunikace,
2. veřejně přístupná účelová komunikace, a to v místech, kde tyto pozemní komunikace 

mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu.
 Příspěvek lze poskytnout na stavební objekty, kterými místní nebo veřejně pří-

stupná účelová komunikace kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu 
Z hlediska účelu poskytnutí příspěvku se považuje za:
a) výstavbu – vybudování zcela nového objektu mimoúrovňového křížení v souladu 

s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systé-
mu jakosti pozemních komunikací;

b) opravu – oprava objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN 
a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během opravy 
zůstává zachována zatížitelnost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u vozov-
ky nebo o více než 3 cm u mostů a zůstává zachována šířka a délka mostu a umístění  
i počet podpěr;

c) modernizaci – rozsáhlejší oprava mostního objektu v souladu s příslušnými právními 
předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních 
komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu nebo se mění 
niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky o více než 10 cm nebo 
se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr. 
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3.8.2   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace 

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných aktivit Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Podpora obnovy 
historických 
železničních 
kolejových  

vozidel

- obnova historických železničních kolejových 
vozidel – národní program

- právnické osoby včetně spol-
ků a zájmových sdružení

leden–du-
ben
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3.9   Úřad vlády
3.9.1   Obce jako žadatelé
 

Téma TERÉNNÍ PRÁCE

Název dotačního titulu Podpora terénní práce

Vyhlašovatel Úřad vlády 

Web https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=476

Územní zaměření obce se sociálně vyloučenými lokalitami či lokalitami sociálním vyloučením ohroženými

Orientační termín 
 příjmu žádostí

do září

Orientační výše alokace 11,9 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé - obce

Míra dotace
Výše dotace na jednoho terénního pracovníka činí maximálně 300 000 Kč. Tuto částku 
může obec obdržet při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný pracovní úva-
zek po celý kalendářní rok.

Typy podporovaných 
aktivit

- zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka nebo terénního so-
ciálního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, 
zřízená pro tyto účely

- budou podporovány projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouho-
dobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 
2020 a komunitními plány popřípadě jinými strategickými či koncepčními dokumen-
ty obcí, na jejichž území se projekt realizuje, které se vztahují k integraci resp. sociál-
nímu začleňování Romů a obyvatel romských sociálně vyloučených lokalit

Podmínky  
přijatelnosti

Upřednostňovány jsou zejména obce, na jejichž území jsou sociálně vyloučené lokality, 
ve kterých žijí Romové.

Poznámky

Prioritu mají zejména žadatelé, kteří vstupují do programu poprvé, a projekty, které ak-
tivně podporují spolupráci obce a terénního pracovníka s jinými institucemi a orgány ve-
řejné správy s neziskovým sektorem a mají zpracovanou strategii řešení sociální inkluze 
vyloučených romských komunit/lokalit nebo komunitní plán.
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Téma VÍCEJAZYČNÉ TABULE

Název dotačního titulu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Vyhlašovatel Úřad vlády

Web https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dotace/dotace-16052/

Územní zaměření
obce, v jejichž obvodu je více než 10 % obyvatel konkrétní národnostní menšiny (zejm. 
polská národnostní menšina)

Orientační termín  
příjmu žádostí

do září

Orientační výše alokace 2,4 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé - obce

Míra dotace
- Výše poskytnuté dotace může představovat až 100 % celkových uznatelných nákladů 

projektu.
- Maximální ani minimální výše dotace není stanovena. 

Typy podporovaných 
aktivit

Tematický okruh C
- podpora efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazy-

ků v České republice
- podpora následujících tematických okruhů činností v souvislosti s chorvatštinou 

(zejména moravskou), polštinou (těšínským nářečím jako její regionální varian-
tou), slovenštinou, němčinou a romštinou

- podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových ja-
zycích, zejména výroba, instalace a údržba tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic 
a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních 
samosprávných celků

Podmínky  
přijatelnosti

Podporovány budou pouze obce, jejichž projekty odpovídají tematickému okruhu C 
a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků. Jde zpra-
vidla o obce Moravskoslezského kraje, na jejichž území žije více jak 10 % příslušníků pol-
ské národnostní menšiny a ve kterých je polský jazyk tradičně užíván.

Poznámky
Z dotačního programu lze poskytnout dotaci také dalším žadatelům (spolek, ústav, cír-
kevní právnická osoba, obecně prospěšná organizace, školy a školská zařízení, vysoké 
školy). 
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Téma BEZBARIÉROVOST

Název dotačního titulu Národní rozvojový program mobility pro všechny (NRPM)

Vyhlašovatel Úřad vlády ve spolupráci s ostatními resorty dle Vládního plánu financování NRPM

Web http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

květen, říjen

Orientační výše alokace 
200 mil. Kč pro rok 2017
200 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé
- obce
- města
- kraje

Míra dotace dle jednotlivých dotačních titulů zapojených ministerstev a dalších institucí

Typy podporovaných 
aktivit

- Zajištění svobodného pohybu ve městech a obcích pro všechny skupiny obyva-
telstva:
- bezbariérová dostupnost služeb veřejné správy, zdravotních a sociálních služeb, 

pracovních a vzdělávacích příležitostí a možností kulturního vyžití,
- zlepšení přístupu všech obyvatel k veřejné dopravě,
- zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce ve městech a obcích.

- Odstraňování bariér v budovách:
- odstraňování bariér při vstupu do budov i odstraňování bariér uvnitř budov.
- Podpora je určena na tyto kategorie budov:

- budovy veřejných institucí, jako jsou ústřední orgány státní správy, pracoviš-
tě Úřadu práce ČR, pracoviště České správy sociálního zabezpečení, finanční 
a celní úřady, soudy, státní zastupitelství, služebny Policie ČR, budovy radnic 
(obecní a městské úřady) a krajské úřady,

- budovy vzdělávacích, sportovních a kulturních zařízení, 
- budovy zařízení poskytujících zdravotní a sociální služby a domy zvláštního 

určení,
- budovy pošt.

Podmínky  
přijatelnosti

Cílem předkládaného záměru je realizace ucelené bezbariérové trasy či tras, které spojují 
budovy a místa občanské vybavenosti. Záměr tvoří jednotlivé projekty na úpravu budov 
a komunikací. 

Poznámky

Spolufinancování bude zajištěno z rozpočtů jednotlivých institucí dle Vládního plánu 
financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. V případě povin-
né výše podílové spoluúčasti žadatele je tato výše stanovena příslušnými resorty v do-
kumentaci programu, v rámci kterého jsou příspěvky nebo dotace ze státního rozpočtu  
poskytovány.
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3.10   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3.10.1   Obce jako žadatelé 

Téma KAPACITY ZŠ S 1. STUPNĚM

Název dotačního titulu
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samo-
správnými celky v letech 2017 a 2018 (133 310)

Vyhlašovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Web http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

říjen

Orientační výše alokace 300 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé

- obec nebo městská část hlavního města Prahy zřizující základní nebo mateřskou 
školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby

- dobrovolné svazky obcí zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě škol-
ské právnické osoby zřizované svazkem obcí v souladu § 124 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

- školské právnické osoby zřizované svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona

Míra dotace

- minimálně 2 mil. Kč
- maximálně 30 mil. Kč 
- minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace:

- 15 % z celkových nákladů akce
- 30 % z celkových nákladů akce za předpokladu, že součástí projektu bude rovněž 

výstavba tělocvičny
- v rámci hodnocení je zohledněna hodnota podílu spolufinancování vyšší než povinná 

minimální hodnota

Typy podporovaných 
aktivit

Dotaci lze poskytnout na vybudování:
- kapacit základních škol pouze s 1. stupněm; dotaci lze poskytnout rovněž práv-

nické osobě vykonávající současně činnost mateřské a základní školy umístěné v jed-
né budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy 
vzdělávání (za jednu budovu se nepovažují přístavby objektů spojených s hlavní bu-
dovou spojovacím koridorem),

- kapacit základních škol zřizovaných svazky obcí (dotaci lze poskytnout i základní 
škole plně organizované),

- kapacit mateřských škol na území hlavního města Prahy (na novostavbu mateřské 
školy).

Podmínky  
přijatelnosti

Nebudou hodnoceny a podpořeny žádosti, které jsou primárně zaměřeny na jiné cíle bez 
souvisejícího navýšení kapacity kmenových tříd a vztahu k celistvému řešení organizace  
výuky, např. 
- prosté rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu, 
- pořízení vybavení budov a učeben, stravovacích prostor,
- úpravy venkovních ploch,
- budování školních hřišť.

Poznámky

V případě, že nová budova (týká se i přístaveb a nástaveb) bude po její realizaci dosaho-
vat pasivního standardu, bude možné spolufinancování projektu (stavební části) zajistit 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
Prioritní osy 5, specifického cíle 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu no-
vých veřejných budov v rámci běžící 20. výzvy nebo další výzvy připravované na začátek 
roku 2017. Bližší informace o výzvách na www.opzp.cz.
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3.10.2   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace 

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných aktivit Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Rozvojový 
program Podpora 

vzdělávání  
cizinců 

ve školách

- RP v sobě zahrnuje 3 moduly dříve samostatně 
vyhlašovaných rozvojových programů: Bezplatná 
výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců 
z třetích zemí, zajištění podmínek vzdělávání nezleti-
lých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, 
žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR 
a dětí a žáků – cizinců umístěných v zařízení pro zajiš-
tění cizinců a zajištění bezplatné přípravy k začlenění 
do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností 
jiného členského státu Evropské unie.

- zajištění bezplatné přípravy k začlenění do před-
školního nebo základního vzdělávání

- částečná úhrada, popřípadě krytí zvýšených ná-
kladů souvisejících s poskytováním bezplatné 
přípravy k začlenění do předškolního nebo základ-
ního vzdělávání

- zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních 
vztahů, které právnickým osobám vzniknou v souvis-
losti s poskytováním předškolního/základního vzdě- 
lávání, popřípadě zájmového vzdělávání; 

- zvýšené výdaje na školní potřeby a na učebnice, 
pokud jsou podle školského zákona poskytovány bez-
platně, na učební pomůcky, další vzdělávání pedago-
gických pracovníků a činnosti, které přímo souvisejí  
s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvý-
šení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním 
předškolního nebo základního vzdělávání uvedeným 
dětem a žákům

- právnické osoby 
vykonávající 
činnost základní 
školy, mateřské 
školy nebo škol-
ského zařízení

listopad– 
prosinec

Rozvojový pro-
gram na podporu 
vybavování škol 
kompenzačními 
pomůckami pro 
žáky se zdravot-
ním postižením

- nákup učebních pomůcek kompenzačního a re-
habilitačního charakteru pro podporu přístupu ke 
vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením 
v předškolním, základním a středním vzdělávání (nein-
vestiční prostředky)

- právnické osoby 
vykonávající  
činnost školy

není blíže 
specifikováno

Rozvojový pro-
gram na podporu 
navýšení kapacit 
ve školských pora-
denských zaříze-
ních v roce 2017

- zajištění dostatečnou odbornou podporu pro realiza-
ci § 16 školského zákona

- zajištění zlepšení kvality vzdělávání právnických 
osob vykonávajících činnost základních škol a střed-
ních škol zapsaných do rejstříku škol a školských zaří-
zení

- školy a školská 
zařízení

listopad

Doplnění informace k dotačním titulům Ministerstva školství

Dne 23. listopadu 2016 vláda chválila nový dotační program, který pomůže zvýšit kapacity škol v okolí Prahy. Nový 
dotační program bude zacílen na místa, kde je stav kapacity kritický (Rudná u Prahy, Jesenice, Psáry, Čelákovice, Říčany, 
Ondřejov (svazek obcí), Úvaly (svazek obcí) a také území svazku obcí Jenštejn, Podolanka a Přezletice). Zároveň se roz-
šíří kapacity škol ve dvou pražských částech, kam rodiče dojíždějící za prací umísťují své děti – jde o Prahu 5 – Řeporyje 
a Prahu 18 – Čakovice. V rámci tohoto programu je v letech 2016 až 2023 vyčleněno 1,66 miliardy Kč ze státního roz-
počtu. Předpokladem je minimální výše spolufinancování ve výši 30 % v případě, že je žadatelem obec, popřípadě 
5 %, pokud o dotaci požádá svazek obcí či jím zřizovaná školská právnická osoba.
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Rozvojový program 
na podporu finan-
cování asistentů 

pedagoga pro 
děti, žáky  

a studenty se zdra-
votním postižením 

a děti, žáky a stu-
denty se sociálním 
znevýhodněním

- modul A) financování asistentů pedagoga 
pro děti, žáky a studenty se zdravotním po-
stižením v soukromých a církevních školách 

- modul B) financování asistentů pedagoga 
pro děti, žáky a studenty se zdravotním po-
stižením ve školách všech zřizovatelů 

- školy a školská zařízení 
zřizované krajem, obcemi, 
soukromé, zřizované MŠMT 
a církvemi a náboženskými 
společnostmi

prosinec

Rozvojový program 
na vybavení  

školských  
poradenských 

zařízení  
diagnostickými 

nástroji

- podpora školským poradenským zařízením 
v rozšiřování své diagnostické základny  
a ve zvyšování kompetence poraden-
ských odborníků při rozhodování o zařa-
zení dítěte do vhodného vzdělávacího pro-
gramu

- Rozvojový program naplňuje jedno z opa- 
tření navrhovaných v Aktualizovaném akč-
ním plánu k výkonu rozsudku D. H. a ostatní 
proti České republice.

- právnické osoby zřizované 
krajem, obcí či svazkem 
obcí a právnické osoby 
zřizované jinou právnickou 
osobou nebo fyzickou oso-
bou ve smyslu § 8 odst. 6 
školského zákona

březen

Dotační program 
Podpora aktivit  

v oblasti integrace 
cizinců na území 

ČR

- projekty právnických osob podporujících 
integraci dětí a žáků – cizinců ve školách 
i mimo ně, rozvoj metodických a výuko-
vých materiálů podporujících děti a žáky-
-cizince při vzdělávání a vzdělávací aktivity 
pro pedagogické pracovníky

- projekty zaměřené na efektivnější výuku 
českého jazyka pro cizince a zvyšování 
úrovně znalosti českého jazyka jako zákla-
du integračního procesu prostřednictvím 
elektronických učebních programů nebo 
učebnic (e-learningu) pro různé věkové ka-
tegorie dětí a žáků-cizinců s respektováním 
stupně znalosti českého jazyka (začáteční-
ci, mírně pokročilí, pokročilí)

- elektronické programy a učebnice pro 
vzdělávání žáků-cizinců v odborných před-
mětech, které by jim usnadnily výuku těch-
to předmětů v běžné výuce

- právnické osoby vykoná-
vající činnost školy nebo 
školského zařízení všech 
zřizovatelů, vysoké školy, 
spolky, obecně prospěšné 
společnosti, účelová zaříze-
ní registrovaných církví  
a náboženských společnos-
tí, nadace a nadační fondy 
a další právnické osoby, 
jejichž hlavním předmětem 
činnosti je poskytování 
zejména kulturních 
a vzdělávacích služeb

- z programu jsou vyloučeny 
žádosti o podporu mateř-
ských a základních škol 
všech zřizovatelů zapsa-
ných ve školském rejstříku, 
které mohou své žádosti 
předkládat v rozvojovém 
programu pro děti a žáky – 
cizince

prosinec
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Dotační program 
na podporu vzdě-
lávání v jazycích 
národnostních 
menšin, multi-
kulturní výcho-
vy, občanského 

vzdělávání a dějin 
20. století.

- Modul 1: podpora vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin 

- Modul 2: podpora multikulturní výchovy
- Modul 3: podpora občanského vzdělávání 

a dějin 20. století

- právnické osoby v souladu  
s § 7 odst. 1 písm. e) a f ) zá-
kona č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech 
a o změně některých sou-
visejících zákonů, včetně 
právnických osob vykoná-
vajících činnost škol a škol-
ských zařízení, které proka-
zatelně vykonávají činnost 
ve prospěch příslušníků 
národnostních menšin

listopad– 
leden

Dotační program 
Podpora 

odborného 
vzdělávání 

- vytvoření optimálních podmínek pro další 
zvyšování kvality vzdělávání na střed-
ních školách, a to zejména v oborech 
vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu 
práce, popřípadě i z pohledu unikátnos-
ti a tradice, považovat v daném území za 
nenahraditelné

- finanční prostředky poskytovány prostřed-
nictvím krajů a určeny na vzdělávání žáků ve 
víceoborových a jednooborových třídách 
s nižším počtem žáků

     (Díky tomuto opatření mohou školy ve ví-
ceoborových třídách v odborných předmě-
tech a oblastech vzdělávání rozdělit třídy 
na skupiny s menším počtem žáků podle 
oborů vzdělání. Snížením počtů žáků ve 
skupině na učitele odborných předmětů 
a oblastí se vytvoří lepší podmínky pro 
vzdělávání žáků.)

- střední odborné školy

termín 
předkládá-
ní žádostí 
středních 

škol stanoví 
příslušný 

krajský úřad

Program na 
realizaci aktivit 

v oblasti primár-
ní prevence rizi-
kového chování

- podpora programů dlouhodobé primární 
prevence rizikového chování dětí a mlá- 
deže, projektů evaluace potřebnosti, do-
stupnosti a efektivnosti služeb, projektů za-
měřených na poskytování odborných a ově- 
řených informací a vzdělávání odborné či 
laické veřejnosti

- školy, školská zařízení 
a nestátní neziskové orga-
nizace

září

Dotační program 
na podporu so- 

ciálně znevýhod-
něných romských 

žáků středních 
škol, konzervato-
ří a studentů VOŠ

- zajištění finanční a materiální podpory 
vzdělávání romských žáků a studentů 
ve středních školách, vyšších odborných 
školách a konzervatořích, jejichž rodinám 
působí náklady spojené se středním nebo 
vyšším odborným vzděláváním finanční 
obtíže

- právnické osoby
prosinec, 

červen



132 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dotační program 
na podporu 

integrace 
romské 

komunity

- A) Předškolní příprava a včasná péče – podpora 
včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňující-
ho prostředí a jejich příprava v mateřských školách je 
nejvyšší z priorit v oblasti integrace romské komunity

- B) Aktivity na podporu rodiny a školy v oblasti 
předškolního a základního vzdělávání, včetně akti-
vit v jazykové komunikaci romské menšiny – podpo-
ra aktivit směřujících ke zvýšení efektivity spolupráce 
rodin a školy při vzdělávání žáků ze sociokulturně 
odlišného prostředí, včetně aktivit v jazykové komu-
nikaci romské menšiny

- C) Podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na zá-
kladní a střední škole

- D) Volnočasové a zájmové aktivity pro romské 
děti a žáky

- právnické osoby podle 
zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 
v souladu s § 7 odst. 
1 písm. e) a f ) zákona 
č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, 
včetně právnických 
osob vykonávajících 
činnost škol a školských 
zařízení (zapsaných 
v rejstříku škol a škol-
ských zařízení), které 
prokazatelně vykonáva-
jí činnost ve prospěch 
romské komunity nej-
méně 1 rok

říjen

Program II. 
Sportovně 

talentovaná 
mládež

- podpora přípravy sportovně talentované mládeže 
v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 
6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let

- zapsaný spolek fázované

Program III.  
Činnost  

sportovních 
organizací

- podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora 
celoživotního aktivního způsobu života, podpora 
pravidelné sportovní činnosti, podpora sportovních 
organizací

- podpora žáků, studentů škol, vysokoškoláků 
a soutěží školních a studentských sportovních 
organizací a podpora specializovaných sportovních 
sdružení s celorepublikovou působností

- zapsaný spolek fázované

Program IV. 
Údržba a provoz 

sportovních 
zařízení

- podpora udržování a provozování sportovních 
zařízení, podpora udržování technických prostřed-
ků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti  
a podpora udržování a provozování sportovních za-
řízení sloužících k přípravě reprezentantů a sportov-
ních talentů

- zapsaný spolek fázované

Program VI. 
Významné 

sportovní akce

- podpora významných sportovních akcí pořáda-
ných v ČR

     s ohledem na celospolečenský charakter je podpora 
orientována i na zabezpečení české účasti na mezi-
národních sportovních akcích v zahraničí)

- zapsaný spolek fázované

Program VII. 
Zdravotně 
postižení 
sportovci

- podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora 
celoživotního aktivního způsobu života, podpora 
pravidelné sportovní činnosti, podpora organizace 
spolků v oblasti zdravotně postižených sportovců

- zapsaný spolek fázované
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Zabezpečení 
pravidelné čin-
nosti NNO pro 
organizované 
děti a mládež

- podpora pravidelné celoroční činnosti 
NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží

- spolky, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy, účelová 
zařízení církví – Nestátní  
neziskové organizace (NNO)

říjen

Podpora vybra-
ných forem prá-
ce s neorganizo-

vanými dětmi  
a mládeží

- podpora pravidelné celoroční činnosti 
NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží

- spolky, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy, účelová 
zařízení církví – Nestátní  
neziskové organizace (NNO)

říjen

Program rozvoj 
materiálně-tech-

nické základny 
mimoškolních 

aktivit dětí 
a mládeže 

2017–2021

- podpora vytváření a rozšiřování nabídky 
aktivit NNO určených pro neorganizované 
děti a mládež včetně dětí a mládeže sociál-
ně znevýhodněných

- podpora činností, které jsou otevřené všem 
dětem a mládeži

- spolky, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy, účelová 
zařízení církví – Nestátní  
neziskové organizace (NNO)

dle výzvy

Podpora činnosti 
Informačních 

center pro  
mládež

- zkvalitnění a rozvoj materiálně-technic-
kého zázemí NNO dětí a mládeže a NNO 
pracujících s dětmi a mládeží jako nezbytné-
ho předpokladu pro další rozvoj práce s dět- 
mi a mládeží

- spolky, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy – Ne-
státní neziskové organizace 
(NNO)

listopad

Rozvojový a do-
tační program 

Podpora soutěží 
a přehlídek  
v zájmovém 
vzdělávání

- seřazení 150 soutěží do přehledného ucele-
ného systému, který bude jednoduchý, účel-
ný a srozumitelný pro pedagogy, žáky i ro- 
diče

- certifikovaná ICM (NNO, SVČ, 
DDM)

září

Rozvojový pro-
gram hodnocení 

žáků a škol 
podle výsledků 

v soutěžích

- podpora identifikace, motivace, práce 
s nadanou mládeží, mezinárodního srov-
návání nadaných žáků

- všechny typy právnických 
osob, vysoké školy, krajské 
úřady

červen, září

Program 
GESHER/MOST

- podpora společných česko-izraelských 
projektů průmyslového výzkumu a ex-
perimentálního vývoje

- malé, střední a velké podniky

pouze 
pokračující 

projekty 
zahájené 

v předcho-
zích letech
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Program Inter-
-Excellence

- podpora rozvoje a posilování kvality čes-
kého výzkumu a vývoje prostřednictvím 
mezinárodní spolupráce v podobě bilate-
rálních a multilaterálních projektů základ-
ního a aplikovaného výzkumu s partnerský-
mi pracovišti VaV v zahraničí

- podpora iniciace a dalšího rozvoje meziná-
rodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a inte-
graci České republiky do evropských a světo-
vých výzkumných struktur

- zprostředkování účasti českých týmů 
v projektech evropské spolupráce a bila-
terální spolupráce se zeměmi mimo Ev-
ropskou unii

- zpřístupnění mezinárodních výsledků, po-
znatků a dovedností a umožnění podílet se 
na jejich tvorbě

- podpora zvýšení kvality výsledků výzkumu 
a vývoje a zajištění vazeb výzkumu v priorit-
ních oblastech ČR na mezinárodní aktivity

- malé, střední a velké pod-
niky, VVŠ, VVI, výzkumné 
organizace

podle har-
monogramů 
vyhlašova-
ných veřej-

ných soutěží 
v závislosti 

na dohodách 
s mezinárod-
ními partner-
skými progra-
my podpory 
mezinárodní 
spolupráce, 

zahájení 
2016–2021 

JTI ARTEMIS, 
ENIAC a ECSEL

- podpora výzkumných organizací a pod-
niků z ČR v zapojování do projektů mezi-
národní spolupráce ve výzkumu a vývoji 
ARTEMIS, ENIAC a ECSEL

- organizace pro výzkum 
a šíření znalostí (výzkumná 
organizace)
- veřejné vysoké školy
- veřejné výzkumné insti-

tuce
- další výzkumné subjekty 

naplňující definici a kri-
téria výzkumné organi-
zace

- malé, střední a velké pod-
niky

květen
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3.11   Ministerstvo zdravotnictví
3.11.1   Obce jako žadatelé 

Téma PÉČE O DOROST

Název dotačního titulu Péče o dorost

Vyhlašovatel Ministerstvo zdravotnictví

Web
http://www.mzcr.cz/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-poskytnuti-statni-dotace-v-
-ramci-programu-%e2%80%9epece-o-deti-a_12499_3627_1.html

Územní zaměření celé území ČR

Orientační termín  
příjmu žádostí

srpen–září

Orientační výše alokace 2 mil. Kč pro rok 2017

Oprávnění žadatelé

- nestátní neziskové organizace
a) spolky transformované z občanských sdružení a spolky nově vznikající od 1. 1. 2014 

podle zákona č. 89/2012 Sb.
b) obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost podle zákona č. 248/1995 Sb.
c) nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.
d) církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle zákona č. 3/2002 Sb.

- příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví (projekty pouze na činnosti, 
které nejsou činnostmi danými zákonem nebo statutem či jiným zakladatelským do-
kumentem žadatele)

- samosprávné celky a organizace zřízené územním samosprávným celkem
- ostatní nestátní organizace, tzn. dle § 7 odst. 1 písm. f ) zákona č. 218/2000 Sb. i další 

právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kultur-
ních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, 
a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to 
výhradně na tyto účely, pokud tak ústřední orgán rozhodne

- organizace v působnosti jiných resortů než MZ (např. veřejné vysoké školy)
- ústavy, které byly ustanoveny podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinné-

ho od 1. 1. 2014

Míra dotace
- max. do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt
- spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %

Typy podporovaných 
aktivit

Podpora aktivit a preventivních opatření, jejichž cílem je zlepšení zdraví dětí a do-
rostu:
- systémová prevence dětských úrazů při sportovních a volnočasových aktivitách, 
- systémová podpora správné výživy kojenců a matek.

Podmínky  
přijatelnosti

Projekty musí
- mít intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci nemocí a zdravotních 

rizik se současným zaměřením na podporu zdraví (výzkumně zaměřené projekty ne-
jsou z tohoto dotačního programu podporovány),

- mít podstatnou část projektu tvořenou vlastními aktivitami dětí a mládeže rozvíje-
jícími žádoucí vzorce chování a cílenou na výcvikovou, činnostní formu prevence, 
s výjimkou projektů zaměřených na výživu dětí ve věku 0–3 roky,

- mít prokazatelně pozitivní vliv na vybrané cílové skupiny,
- mít stanovena objektivní kritéria vyhodnocení efektu projektu (v projektu musí být 

explicitně uvedeny indikátory pro vyhodnocení jeho efektivity).
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3.11.2   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných aktivit Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Dotační titul na 
podporu dosta-

tečného zajištění 
zdravotních slu-
žeb v regionech 

s omezenou 
dostupností 

zdravotní péče 

a) Program na 
podporu dostup-
nosti zdravotních 

služeb praktic-
kých lékařů 

- zajištění dostatečného personálního za-
bezpečení ordinace praktického lékaře 
(příspěvek na mzdu sestry nebo zdra-
votnického asistenta)

- zajištění dostatečného věcného a tech-
nického vybavení ordinace praktické-
ho lékaře (minimální věcné a technické 
vybavení podle přílohy č. 2 vyhlášky  
č. 92/2012 Sb., o požadavcích na mi-
nimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních 
pracovišť domácí péče, vybavení v ob-
lasti POCT přístrojů a rychlé diagnostiky 
(např. CRP, INR atd.)

- fyzická nebo právnická oso-
ba, která plánuje poskytovat 
nebo začala poskytovat v před-
chozích 3 měsících před podá-
ním žádosti o dotaci zdravotní 
služby v oboru všeobecného 
praktického lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti   
a dorost nebo zubního lékař-
ství v místech, kde je zajištění 
těchto služeb podstatně ome-
zeno

- Seznam oblastí s omezenou 
dostupností zdravotních slu-
žeb je zveřejněn na webových 
stránkách MZ ČR nebo je nut-
né dodat potvrzení zdravot-
ních pojišťoven.

leden– 
prosinec

Dotační titul na 
podporu dosta-

tečného zajištění 
zdravotních slu-
žeb v regionech 
s omezenou do-
stupností zdra-

votní péče 

b) Program na 
podporu dostup-
nosti zdravotních 

služeb zubních 
lékařů 

- zajištění dostatečného personálního za- 
bezpečení ordinace zubního lékaře (pří-
spěvek na mzdu sestry nebo zdravot-
nického asistenta)

- zajištění dostatečného věcného a tech-
nického vybavení ordinace zubního 
lékaře 

- fyzická nebo právnická oso-
ba, která plánuje poskytovat 
nebo začala poskytovat v před-
chozích 3 měsících před podá-
ním žádosti o dotaci zdravotní 
služby v oboru všeobecného 
praktického lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti  
a dorost nebo zubního lékař-
ství v místech, kde je zajištění 
těchto služeb podstatně ome-
zeno

- Seznam oblastí s omezenou 
dostupností zdravotních slu-
žeb je zveřejněn na webových 
stránkách MZ ČR nebo je nutné 
dodat potvrzení zdravotních 
pojišťoven

leden– 
prosinec
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Národní  
program zdraví – 

projekty  
podpory zdraví

- ozdravění výživy a optimalizace po-
hybové aktivity – prevence nadváhy 
a obezity

- prevence užívání tabáku a nadměr-
né spotřeby alkoholu

- zdravé stárnutí
- zvýšení zdravotní gramotnosti za-

měřené na prevenci nemocí a na dů-
ležitost očkování

- prevence úrazů, otrav, násilí a šikany
- prevence zubního kazu
- komplexní projekty

- nestátní neziskové organizace:
a) spolky transformované z občan-

ských sdružení nebo založené 
podle zákona č. 89/2012 Sb.

b) obecně prospěšné společ-
nosti zřizované podle zákona 
č. 248/1995 Sb.

c) nadace a nadační fondy zřízené 
podle zákona č. 89/2012 Sb.

d) účelová zařízení církví zřizovaná 
podle zákona č. 3/2002 Sb.

- organizace v přímé působnosti 
MZ ČR (příspěvkové)

- organizace v přímé působnosti 
krajů a obcí

- ostatní nestátní organizace, tzn. dle 
§ 7 odst. 1 písm. f ) zákona  
č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, 
i další právnické osoby, jejichž 
hlavním předmětem činnosti je 
poskytování zejména zdravotních, 
kulturních, vzdělávacích a sociálních 
služeb a k poskytování sociálně-
-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, 
které takové služby nebo sociálně-
-právní ochranu dětí poskytují, po-
kud tak ústřední orgán rozhodne

- organizace v přímé působnosti jiných 
resortů (rozpočtové, příspěvkové)

- ústavy vznikající dle zákona 
č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 
účinného od 1. 1. 2014

srpen–
září

Národní program 
řešení 

problematiky 
HIV/AIDS 

- zajištění a propagace anonymního 
a bezplatného testování na HIV, pří-
padně s vyšetřením zaměřeným na dia-
gnostiku jiných sexuálně přenosných 
onemocnění a poradenství, a to posky-
tovatelem zdravotních služeb a posky-
tovatelem zdravotních služeb v zaříze-
ních sociální péče

- preventivní, edukační a intervenč-
ní aktivity v problematice HIV/AIDS 
a jiných sexuálně přenosných one-
mocnění realizované u celé popula-
ce nebo se zaměřením na mládež, na 
muže mající sex s muži a na další klíčo-
vé skupiny obyvatel (s ohledem na ak-
tuální epidemiologickou situaci)

- nestátní neziskové organizace:
a) spolky transformované z občan-

ských sdružení nebo založené 
podle zákona č. 89/2012 Sb.

b) obecně prospěšné společnosti 
zřizované podle zákona  
č. 248/1995 Sb.

c) nadace a nadační fondy zřízené 
podle zákona č. 89/2012 Sb.

d) účelová zařízení církví zřizovaná 
podle zákona č. 3/2002 Sb.

- organizace v přímé působnosti  
MZ ČR (příspěvkové)

- organizace v přímé působnosti 
krajů a obcí

- ostatní nestátní organizace, tzn. dle 
§ 7 odst. 1 písm. f ) zákona  
č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravi-
dla, i další právnické osoby, jejichž 
hlavním předmětem činnosti je 
poskytování zejména zdravotních, 
kulturních, vzdělávacích  
a sociálních služeb a k poskytování 
sociálně-právní ochrany dětí,  
a fyzické osoby, které takové služby 
nebo sociálně-právní ochranu dětí 
poskytují, pokud tak ústřední orgán 
rozhodne

říjen– 
polovina 
listopadu
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- organizace v přímé působ-
nosti jiných resortů (roz-
počtové, příspěvkové)

- ústavy vznikající dle záko-
na č. 89/2012 Sb. (občan-
ský zákoník) účinného 
od 1. 1. 2014

Program 
vyrovnávání 
příležitostí 

pro občany se 
zdravotním 
postižením

- vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením a chronickým 
onemocněním s ostatní populací

- dle Národního plánu podpory rovných 
příležitostí pro osoby se zdravotním po-
stižením vyhlašovány okruhy:
- podpora vzniku dobrovolnických center 

a rozvoj dobrovolnických aktivit ve 
zdravotnických zařízeních

- podpora zlepšení podmínek využitel-
nosti zdravotní péče osobami se zdra-
votním postižením

- podpora center rehabilitace s důrazem 
na specializaci pro jednotlivé skupiny 
osob se zdravotním postižením

- vytváření informačních materiálů pro 
lékaře prvního kontaktu, pro širokou 
veřejnost v rámci prevence vzniku zdra-
votního postižení

- podpora vzniku informačních materiálů 
a aktivity v oblasti ochrany osob se 
zdravotním postižením proti sexuální-
mu zneužívání

- NNO
- organizace v přímé působ-

nosti MZ ČR a jiných resor-
tů

- organizace v přímé pů-
sobnosti krajů a obcí

- právnické a fyzické osoby 
vyvíjející podnikatelskou 
činnost

- vysoké školy atd.

leden– 
prosinec

Prevence  
kriminality

- bezpečná komunita – komunitní progra-
my zaměřené jak na identifikaci rizikových 
a protektivních faktorů rizikového chování 
dětí a mladistvých, tak na tvorbu a realizaci 
systémové prevence založené na eliminaci 
rizikových faktorů a podpoře protektivních 
faktorů v komunitě

- nestátní neziskové organi-
zace 
a) spolky transformované 

z občanských sdružení 
a spolky nově vznika-
jící od 1. 1. 2014 podle 
zákona č. 89/2012 Sb.

b) obecně prospěšné 
společnosti vyvíjející 
činnost podle zákona 
č. 248/1995 Sb.

c) nadace a nadační fondy 
zřízené podle zákona 
č. 89/2012 Sb.

d) církve a náboženské 
společnosti vyvíjející 
činnost podle zákona 
č. 3/2002 Sb.

- příspěvkové organizace 
v rámci kapitoly zdravot-
nictví (projekty pouze na 
činnosti, které nejsou čin-
nostmi danými zákonem 
nebo statutem či jiným 
zakladatelským dokumen-
tem žadatele)

srpen–září
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- organizace zřízené územním sa-
mosprávným celkem

- ostatní nestátní organizace, tzn. dle  
§ 7 odst. 1 písm. f ) zákona  
č. 218/2000 Sb. i další právnické 
osoby, které jsou založeny nebo 
zřízeny k poskytování zdravotních, 
kulturních, vzdělávacích a sociálních 
služeb a k poskytování sociálně-
-právní ochrany dětí, a fyzické oso-
by, které takové služby nebo sociál- 
ně-právní ochranu dětí poskytují, 
a to výhradně na tyto účely, pokud 
tak ústřední orgán rozhodne

- organizace v působnosti jiných re-
sortů než MZ (např. veřejné vysoké 
školy)

- ústavy, které byly ustanoveny podle 
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský 
zákoník) účinného od 1. 1. 2014

Rozvojové 
projekty  

zdravotní péče

- zlepšení informovanosti o vzácných 
onemocněních, vznik a provoz regis-
trů vzácných onemocnění, vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v oblasti 
vzácných onemocnění

- řešení důsledků akutních intoxikací me- 
tanolem z roku 2012

- podpora dárcovství orgánů a dárcov-
ských konzultantů

- podpora prevence nádorových one-
mocnění

- zlepšení následné a paliativní lůž-
kové péče prostřednictvím vzdělávání 
zdravotnických pracovníků a podpory 
zdravotní gramotnosti veřejnosti

- podpora paraolympijského a olym-
pijského sportu ve zdravotní oblasti

- příspěvkové organizace a organi-
zační složky státu zřízené minister-
stvem nebo jiným správním orgá-
nem, a to pouze na činnosti, které 
nejsou činnostmi danými zákonem 
nebo statutem či jiným zakladatel-
ským dokumentem žadatele

- organizace zřízené územním 
samosprávným celkem (krajem, 
obcí)

- spolky transformované z občan-
ských sdružení nebo založené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník

- obecně prospěšné společnosti vyví-
jející činnost dle zákona č. 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných společ-
nostech, zřízené do 31. 12. 2013

- církve a náboženské společnosti 
vyvíjející činnost podle zákona č. 
3/2002 Sb., o svobodě náboženské-
ho vyznání a postavení církví a ná-
boženských společností a o změně 
některých zákonů (zákon o církvích 
a náboženských společnostech), 
ve znění pozdějších předpisů

- právnické osoby, které jsou založeny 
nebo zřízeny za účelem poskytování 
zdravotních služeb, a podnikající 
fyzické osoby, které takové služby 
poskytují, a to výhradně na tyto 
účely

- ústavy, které byly ustaveny podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, účinného od 1. 1. 2014

- organizace v působnosti jiných re-
sortů (např. vysoké školy)

leden–
prosinec
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Protidrogová 
politika MZ

- poskytovány zdravotní služby 
uživatelům návykových látek 
(legální a nelegální) nebo osobám 
se závislostním chováním  
(vč. gamblingu)

- poskytovány služby uživatelům 
návykových látek, které jsou 
zaměřené na minimalizaci škod 
a rizik souvisejících s užíváním 
návykových látek u osob, které 
nejsou schopny nebo ochotny  
s tímto užíváním přestat (lze před-
kládat požadavek pouze na úhra-
du zdravotnických prostředků)

- realizovány aktivity přispívající  
k implementaci úkolů MZ vychá-
zejících z Akčního plánu pro oblast 
kontroly tabáku na období 2015–
2018 a Akčního plánu k omezení 
škod působených alkoholem na 
období 2015–2018 (s výjimkou 
osvětových kampaní a aktivit za-
měřených na primární prevenci 
rizikového chování na školách)

- příspěvkové organizace a organizační 
složky státu zřízené ministerstvem nebo 
jiným správním orgánem, a to pouze na 
činnosti, které nejsou činnostmi danými 
zákonem nebo statutem či jiným zakla-
datelským dokumentem žadatele

- organizace zřízené územním samo-
správným celkem (krajem, obcí)

- spolky transformované z občanských 
sdružení nebo založené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- obecně prospěšné společnosti vyvíjející 
činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech, 
zřízené do 31. 12. 2013

- církve a náboženské společnosti vyvíjející 
činnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svo-
bodě náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společnost  
í a o změně některých zákonů (zákon  
o církvích a náboženských společnos-
tech), ve znění pozdějších předpisů

- právnické osoby, které jsou založeny 
nebo zřízeny za účelem poskytování 
zdravotních služeb, a podnikající fyzické 
osoby, které takové služby poskytují, a to 
výhradně na tyto účely

- ústavy, které byly ustaveny podle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinné-
ho od 1. 1. 2014

- organizace v působnosti jiných resortů 
(např. vysoké školy)

leden–
prosinec

Program na 
podporu čin-

nosti NNO pů-
sobících v oblas-
ti zdravotnictví  
vč. paliativní  

hospicové péče

- podpora činnosti NNO působí-
cích v oblasti zdravotnictví vč. 
paliativní hospicové péče

- vytváření podmínek pro kvalitní  
a dostupnou paliativní hospicovou 
péči poskytovanou NNO

- nestátní neziskové organizace
- spolky
- obecně prospěšné společnosti
- ústavy
- účelová zařízení církví
- církve

listopad
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3.12   Ministerstvo zahraničních věcí
3.12.1   Obce jako žadatelé

Téma ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE 

Název dotačního titulu Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR 

Vyhlašovatel Česká rozvojová agentura

Web http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/dotace/

Územní zaměření

- realizace projektů pouze v zahraničí – v cílových zemích programu ZRS ČR (Zahranič-
ní rozvojová spolupráce ČR)

- prioritní země ZRS ČR: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Gruzie, Kambodža, Etiopie, 
Zambie

Orientační termín  
příjmu žádostí

 do konce října 

Orientační výše alokace
1,5 mil. Kč pro rok 2017
1,5 mil. Kč pro rok 2018 

Oprávnění žadatelé

- územní samosprávné celky (obce a kraje)
- spolky
- další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména 

zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-
-právní ochrany dětí

- fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují

Míra dotace

- maximální výše finančních prostředků na jeden projekt – 500 000 Kč
- výše dotace – maximálně ve výši 70 % rozpočtových nákladů projektu
- v odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o vyšší míře do-

tace

Typy podporovaných 
aktivit

- podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, pod-
pora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, 
vědeckého a výzkumného charakteru 

- přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací  
a posilování kapacit pro kvalitní správu veřejných věcí (tzv. good governance)

- projekty musí být v souladu s Rozvojovými cíli tisíciletí
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3.12.2   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
 

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných aktivit Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Osvěta veřejnosti 
a komunikace 

výsledků zahra-
niční rozvojové 

spolupráce

- zvýšení zájmu a podpory české veřejnosti 
pro oblast ZRS

- podpora naplňování cílů udržitelného roz-
voje (Sustainable Development Goals)

- posilování povědomí o zahraniční rozvo-
jové spolupráci ČR jako aktivity různých 
vládních i nevládních aktérů 

- organizování osvětových, infomačních, kul- 
turních a sportovních akcí s tematikou ZRS 
ČR pro veřejnost 

- průzkumy veřejného mínění, publikace, 
periodika, multimediální prezentace k pro-
blematice rozvojových zemí a k problema-
tice ZRS ČR, informační centra (i virtuální) 
apod.

- spolky, ústavy, obecně pro-
spěšné společnosti, církve 
a náboženské společnosti, 
nadace a nadační fondy, práv-
nické osoby, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je posky-
tování zejména zdravotních, 
kulturních, vzdělávacích a 
sociálních služeb  a poskyto-
vání sociálně-právní ochrany 
dětí, fyzické osoby, které tako-
vé služby nebo sociálně-právní 
ochranu dětí poskytují

do polovi-
ny října

Globální  
rozvojové  

vzdělávání

- zvyšování odborných znalostí pedago-
gických pracovníků (primárně učitelů) 
a dalších relevantních cílových skupin 
o problematice rozvojových zemí  a o prin-
cipech rozvojové spolupráce

- zlepšení kvality a dopadů české ZRS
- příprava vzdělávacích materiálů a progra-

mů, organizace a realizace vzdělávacích 
a tréninkových akcí – seminářů, worksho-
pů, školení, konferencí, studijních cest 

- budování konzultačních a vzdělávacích 
center

- poradenství apod. 
- pomoc učitelům základních i středních 

škol lépe uchopit v praxi řadu průřezových  
témat kurikula, do nichž jsou principy  
a témata globálního rozvojového vzdělává-
ní ve velké míře zahrnuty (průřezová téma-
ta: Osobnostní a sociální výchova, Etická 
výchova, Výchova demokratického ob-
čana, Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, Multikultur-
ní výchova a Environmentální výchova) 

- spolky, ústavy, obecně pro-
spěšné společnosti, církve  
a náboženské společnosti, 
nadace a nadační fondy, práv-
nické osoby, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je posky-
tování zejména zdravotních, 
kulturních, vzdělávacích a 
sociálních služeb a poskyto-
vání sociálně-právní ochrany 
dětí, fyzické osoby, které tako-
vé služby nebo sociálně-právní 
ochranu dětí poskytují

do polovi-
ny října

Podpora  
trojstranných 
projektů čes-

kých subjektů

- smysl trojstranných projektů – spoluprá-
ce mezi subjekty z České republiky, dal-
šími vyspělými zeměmi a rozvojovými 
zeměmi primárně zaměřená na plnění 
Rozvojových cílů tisíciletí, zejména na 
boj s globální chudobou, podporu vzdělá-
vání a transfer know-how 

- podpora určena ke kofinancování akti-
vit českých subjektů, které jsou souběž-
ně podpořeny nějakým dalším donorem 
(např. Evropská komise, agencie OSN, bila-
terální donoři)

- spolky, ústavy, obecně pro-
spěšné společnosti, církve  
a náboženské společnosti, 
nadace a nadační fondy, práv-
nické osoby, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je posky-
tování zejména zdravotních, 
kulturních, vzdělávacích a so-
ciálních služeb a poskytování 
sociálně-právní ochrany dětí

do začátku 
října
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3.13   Ministerstvo financí
3.13.1   Obce jako žadatelé
 

Téma KAPACITY DEVÍTILETÝCH ZŠ 

Název dotačního titulu
Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálních škol v okolí 
velkých měst

Vyhlašovatel Ministerstvo financí

Web http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju

Územní zaměření území postižená suburbanizací

Orientační termín  
příjmu žádostí

září–prosinec 

Orientační výše alokace
636 mil. Kč pro rok 2017
465 mil. Kč pro rok 2018

Oprávnění žadatelé - obce, města celé ČR

Míra dotace

- výše spoluúčasti státu na financování akce/projektu nepřesáhne 30 mil. Kč ročně na 
1 akci/projekt

- účast státního rozpočtu na financování akce – maximálně 70 % z celkových nákladů 
akce dle uzavřených smluv o dílo ke dni vydání rozhodnutí

Typy podporovaných 
aktivit

Navýšení kapacity základních devítiletých škol v působnosti a majetku obcí:
- úhrada nákladů stavební, případně technologické části stavby,
- platí zásada, že se jde o samostatné funkční celky, které budou také ve stanove-

ném termínu v souladu s právními předpisy uvedeny do provozu,
- ostatní náklady, zejména náklady přípravy a zabezpečení akce, projektovou doku-

mentaci, nákupy nemovitostí, vybavení, které není pevně spjato se stavbou, apod. 
musí být hrazeny z vlastních zdrojů příjemce dotace.

Podmínky  
přijatelnosti

- Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi.
- Z podprogramu nelze financovat venkovní sportoviště. 
- Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další zázemí lze z podprogramu financovat 

pouze, pokud potřeba jejich rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí navštěvujících 
školu.

- Z podprogramu nelze financovat výstavbu nového školského zařízení.

Poznámky Doba trvání programu byla prodloužena do roku 2020.

Doplnění informací k dotačním titulům Ministerstva financí

V kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu jsou dále rozpočtovány dotační tituly určené pro územní 
rozpočty, u nichž nejsou vyhlašovány výzvy, nejsou stanoveny alokace pro jednotlivé typy dotací, jednotliví příjemci 
apod. Jde o dotační titul Výdaje stanovené zvláštními zákony, uvolňované jako systémová dotace na protirado-
nová opatření, náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, účelové dotace na likvida-
ci nepoužitých léčiv. 

V kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu jsou také rozpočtované účelové dotační tituly určené kon-
krétním příjemcům, např. účelové neinvestiční dotace na volby (zastupitelstev obcí, krajů, Parlamentu ČR, pre-
zidenta), neinvestiční účelové dotace na školství (na žáka) dobrovolným svazkům obcí, které jsou zřizovateli škol 
a školských zařízení dle zákona č. 250/2000 Sb., dotace na zajištění provozuschopnosti a funkčnosti ochranného systé-
mu podzemních dopravních staveb na území hl. m. Prahy, příspěvek na financování výkonu státní správy v přene-
sené působnosti pro územní samosprávy.
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3.14   Ministerstvo spravedlnosti
Dotační tituly určené pro obce Ministerstvo spravedlnosti nevyhlašuje.

3.14.1   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace 

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných aktivit Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Rozvoj služeb 
pro oběti trestné 

činnosti

- poskytování právních informací, poskyto-
vání restorativních programů na základě 
zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trest-
ných činů

- zapsané spolky, zapsané 
ústavy, obecně prospěšné 
společnosti, církevní práv-
nické osoby, nadace 
a nadační fondy, které mají 
tuto činnost akreditovanou 
u ministerstva spravedlnosti 
podle zákona č. 45/2013 Sb., 
o obětech trestných činů 
a o změně některých zákonů

září

Rozvoj probačních 
a resocializačních 

programů  
pro mladistvé  

delikventy

- programy sociálního nácviku, psycholo-
gického poradenství, terapeutické pro-
gramy, programy zahrnující obecně pro-
spěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, 
rekvalifikační nebo jiné vhodné programy 
k rozvíjení sociálních dovedností a osob-
nosti mladistvých, které směřují k tomu, 
aby se mladiství vyhnuli chování, které by 
bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře je-
jich vhodného sociálního zázemí a k urov- 
nání vztahů mezi nimi a poškozenými

- programy, které svým obsahem reagují na 
konkrétní potřeby mladistvých v daném 
regionu a snižují rizika opakování trestné 
činnosti

- zapsané spolky, zapsané 
ústavy, obecně prospěšné 
společnosti, církevní práv-
nické osoby, nadace a na-
dační fondy, které mají tuto 
činnost akreditovanou  
u ministerstva spravedlnosti

září

Rozvoj probačních 
a resocializačních 

programů  
pro dospělé 
 pachatele

- projekty/programy podporující abstinenci 
a zdravý životní styl, programy zvyšující 
rodičovskou zodpovědnost a výchovné 
kompetence, programy snižující agresiv-
ní projevy v chování, programy zvyšující 
odpovědnost pachatelů vůči obětem, pro-
gramy dluhového poradenství a programy 
zvyšující finanční gramotnost, programy 
zaměřené na přípravu na zaměstnání, pro-
gramy se specifickým přístupem (mento-
ring), programy zvyšující bezpečné cho-
vání řidičů, programy snižující nebezpečí 
sexuálně motivovaného útoku

- zapsané spolky, zapsané 
ústavy, obecně prospěšné 
společnosti, církevní práv-
nické osoby, nadace a na-
dační fondy, které mají tuto 
činnost akreditovanou 
u ministerstva spravedlnosti

září
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3.15   Ministerstvo obrany

Dotační tituly určené pro obce Ministerstvo obrany nevyhlašuje, obce však mohou spadat mezi vlastníky 
válečných hrobů (viz dotační titul níže).

3.15.1   Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace

Název dotačního 
titulu

Možné typy podporovaných aktivit Příjemci

Orientační 
termín  
příjmu  
žádostí

Dotace na zabez-
pečení péče 

o válečné hroby

- výstavba, technické zhodnocení, 
oprava a přemístění válečných hrobů 
a pietních míst

- vlastníci válečných hrobů

průběžně vždy 
do ledna 

daného roku 
(až do 2019)
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4.   Seznam dotačních titulů dle vyhlašovatelů 

Vyhlašovatel Typ titulu Dotační titul

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé
Územní plán (program Podpora územně plánovacích činností 
obcí)

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (podprogram Podpora 
obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé

Podpora zapojení generací do komunitního života v obci 
A – podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivní-
ho odpočinku
B – podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a ob-
čanské vybavenosti (podprogram Podpora obnovy a rozvoje 
venkova)

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé
Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (pod-
program Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci (pod-
program Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé
Podpora obnovy místních komunikací
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé
Program Obnova obecního a krajského majetku po živel-
ních pohromách v daném roce

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé
Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených loka-
litách

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé Regenerace sídlišť (program Podpora bydlení)

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé Technická infrastruktura

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé
Pečovatelský byt (program Podpora bydlení, podprogram 
Podporované byty)

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé
Komunitní domy seniorů (program Podpora bydlení, podpro-
gram Podporované byty)

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé Olověné rozvody

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Obce jako žadatelé Bytové domy bez bariér

Státní fond rozvoje 
bydlení

Obce jako žadatelé
Program výstavby – Výstavba nájemních bytů pro vymeze-
nou cílovou skupinu

Státní fond rozvoje 
bydlení

Obce jako žadatelé
Záruky za splácení bankovních úvěrů na výstavbu nájem-
ních bytů

Státní fond rozvoje 
bydlení

Obce jako žadatelé
Program Panel 2013+ pro poskytování úvěrů na opravy  
a modernizace bytových domů bez rozdílu technologie výstav-
by (panelové, cihlové)

Státní fond rozvoje 
bydlení

Obce jako žadatelé
Program úvěry pro obce na opravy a modernizaci bytového 
fondu

Státní fond rozvoje 
bydlení

Obce jako žadatelé
Program Živel 
Program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou
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Vyhlašovatel Typ titulu Dotační titul

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Zajímavé pro obce Vstupní byt

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Zajímavé pro obce Marketingové aktivity v cestovním ruchu 

Ministerstvo životního 
prostředí

Obce jako žadatelé

Zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení 
kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo 
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní 
prostředí

Ministerstvo životního 
prostředí

Obce jako žadatelé

Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území 
obce včetně udržitelných koncovek 
Prioritní oblast 1: Voda; podoblast podpory: 1.5 Udržitelné  
a efektivní hospodaření s vodou v obcích v rámci Národního 
programu životní prostředí

Ministerstvo životního 
prostředí

Obce jako žadatelé
Geologické průzkumy pitné vody pro obce 
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní  
prostředí

Ministerstvo životního 
prostředí

Obce jako žadatelé
Likvidace nepotřebných vrtů
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní  
prostředí

Ministerstvo životního 
prostředí

Obce jako žadatelé

Pořízení technologií a změny technologických postupů  
vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek 
Prioritní oblast 2: Ovzduší v rámci Národního programu životní 
prostředí

Ministerstvo životního 
prostředí

Obce jako žadatelé
Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů 
Prioritní oblast 2: Ovzduší v rámci Národního programu životní 
prostředí

Ministerstvo životního 
prostředí

Obce jako žadatelé

Odstraňování nelegálních odpadů a sanace havarijních 
stavů
Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 
v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního  
prostředí

Obce jako žadatelé
Akutní sanační zásahy, které minimalizují ekologické havárie 
Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 
v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního 
prostředí

Obce jako žadatelé
Udržitelná městská doprava a mobilita 
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci 
Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního 
prostředí

Obce jako žadatelé

Zavádění nízkoemisních zón v obcích 
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích – Udrži-
telná městská doprava a mobilita v rámci Národního programu 
životní prostředí

Ministerstvo životního  
prostředí

Obce jako žadatelé

Podpora sídelní zeleně 
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích; pod-
oblast 4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 
v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního 
prostředí Obce jako žadatelé

Rozvoj místní Agendy 21
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci 
Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé

Pozitivní motivace obcí v soutěžích 
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci 
Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé

Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výuko-
vých programů a školení
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální 
vzdělávání, výchova v rámci Národního programu životní pro-
středí
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Ministerstvo životního 
prostředí Obce jako žadatelé

Environmentální vzdělávání 
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální 
vzdělávání, výchova v rámci Národního programu životní pro-
středí

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé

Osvětové projekty z oblasti čisté mobility 
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální 
vzdělávání, výchova a osvěta v rámci Národního programu ži-
votní prostředí

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé

Zvýhodněné zápůjčky pro projekty podpořené v rámci Ope-
račního programu životní prostředí 2014–2020: specifický 
cíl 1.1 a 1.2
(Výzva č. 2 2016 PU na zvýhodněné zápůjčky v rámci směrnice 
MŽP č. 5/2016)

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé

Zápůjčky na snížení energetické náročnosti veřejných bu-
dov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie
(Výzva č. 3 2016 PU v rámci směrnice MŽP č. 5/2016)

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny 
na vodní ekosystémy 
Podprogram 115 164 v rámci programu Podpora obnovy přiro-
zených funkcí krajiny 115 160

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny 
na lesní ekosystémy 
Podprogram 115 166 v rámci programu Podpora obnovy přiro-
zených funkcí krajiny 115 160

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny 
na nelesní ekosystémy 
Podprogram 115 165 v rámci programu Podpora obnovy přiro-
zených funkcí krajiny 115 160

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé Likvidace škod po živelních pohromách

Ministerstvo životního  
prostředí Obce jako žadatelé Program podpory obcí ležících v regionech národních  

parků

Ministerstvo životního  
prostředí Zajímavé pro obce Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a kra-

jinného prostředí (Program péče o krajinu)

Ministerstvo zemědělství Obce jako žadatelé Podpora prevence před povodněmi III (Program 129 260)

Ministerstvo zemědělství Obce jako žadatelé

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací (program 129 250), předpoklad navazujícího do-
tačního programu 129 300 Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury VaK II

Ministerstvo zemědělství Obce jako žadatelé
Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře 
vodovodů a kanalizací (program 129 140), předpoklad nava-
zujícího dotačního programu

Ministerstvo zemědělství Obce jako žadatelé Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých 
vodních nádržích 

Ministerstvo zemědělství Obce jako žadatelé Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků (program  
129 660)

Podpůrný a garanční  
rolnický a lesnický fond Obce jako žadatelé Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

Podpůrný a garanční  
rolnický a lesnický fond Obce jako žadatelé Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující 

provozovny

Podpůrný a garanční  
rolnický a lesnický fond Obce jako žadatelé Podpora pojištění lesních porostů
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Podpůrný a garanční  
rolnický a lesnický fond

Obce jako žadatelé Zajištění úvěrů

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže  
(program 129 280)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Podpora agropotravinářského komplexu – závlahy II. etapa 
(program 129 310)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce

Dotace v lesním hospodářství – Podpora genetických zdrojů 
lesních dřevin v rámci Národního programu ochrany a repro-
dukce genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 vyhlá-
šeného podle hlavy II zákona č. 149/2003 Sb.

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Náhrady podle lesního zákona – částečná úhrada zvýšených 
nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin při obnově porostu (§ 24 lesního zákona)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Náhrady podle lesního zákona – úhrada nákladů na zpraco-
vání lesních hospodářských osnov (§ 26 lesního zákona)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Náhrady podle lesního zákona – úhrada nákladů na opatření 
meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděných ve veřej-
ném zájmu (§ 35 lesního zákona)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Náhrady podle lesního zákona – úhrada nákladů na činnost 
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost 
hradí stát (§ 37 lesního zákona)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné techno-
logie při hospodaření v lese (část druhá hlava I NV č. 30/2014 
Sb.)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených 
imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 
(část druhá hlava IV NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce

Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských  
plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských  
plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (část 
druhá hlava VII NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře  
(§ 37 NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře  
a zajíce polního (§ 38 NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy 
nebo poddruhy (§ 39 NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin  
(§ 40 NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce  
a zdolávání nákaz v chovech zvěře (§ 41 NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce Služby vlastníkům lesů (§ 43 odst. 2 lesního zákona)

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce
Dotace v zemědělství a potravinářství podle § 1, § 2 a § 2d 
zákona 252/97 Sb. o zemědělství 

Ministerstvo zemědělství Zajímavé pro obce Vzdělávání a propagace

Ministerstvo kultury Obce jako žadatelé
Program regenerace městských památkových rezervací  
a městských památkových zón

Ministerstvo kultury Obce jako žadatelé
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 
a krajinné památkové zóny

Ministerstvo kultury Obce jako žadatelé
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností  
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Ministerstvo kultury Obce jako žadatelé Program restaurování movitých kulturních památek

Ministerstvo kultury Obce jako žadatelé Program Podpora pro památky UNESCO

Ministerstvo kultury Obce jako žadatelé Program záchrany architektonického dědictví

Ministerstvo kultury Obce jako žadatelé Havarijní program

Ministerstvo kultury Obce jako žadatelé Podpora regionálních kulturních tradic

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce Podpora projektů profesionálního divadla

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Podpora projektů profesionálního hudebního umění v ob-
lasti alternativní hudby

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Podpora projektů profesionálního hudebního umění v ob-
lasti klasické hudby

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce Podpora projektů profesionálního výtvarného umění

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Podpora projektů profesionálního tance, pohybového  
a nonverbálního divadla

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých 
symfonických orchestrů a sborů

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
VISK 1 – Koordinační centrum a implementace Koncepce  
rozvoje knihoven

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
VISK 5 – RETROKON Národní program retrospektivní kon-
verze katalogů v ČR

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
VISK 6 – Národní program digitálního zpřístupnění vzác-
ných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
VISK 7 – Národní program ochrany a digitalizace dokumen-
tů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
VISK 8/A – Informační zdroje – Zajištění dostupnosti infor-
mačních zdrojů formou multilicencí

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
VISK 8/B – Informační zdroje – Zpřístupnění informačních 
zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oboro-
vých informačních bran a Centrálního portálu knihoven

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
VISK 9 – I. Rozvoj Souborného katalogu ČR CASLIN 
VISK 9 – II. Kooperativní tvorba a využívání souborů národ-
ních autorit

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce Knihovna 21. století (K21) 

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce Podpora tradiční lidové kultury

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých 
aktivit

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních 
uměleckých aktivit

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů  
a seniorů

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních men-
šin žijících v ČR

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce Podpora integrace příslušníků romské menšiny

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Program podpory rozšiřování a přijímání informací v ja-
zycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích 
národnostních menšin

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií
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Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Dotační řízení na podporu profesionálních kulturních aktivit 
vysílaných do zahraničí

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce Podpora projektů spolků a pobočných spolků

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce
Podpora projektů výchovně-vzdělávacích aktivit v muzejnic-
tví

Ministerstvo kultury Zajímavé pro obce Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizova-
ných veřejných služeb muzeí a galerií

Ministerstvo vnitra Obce jako žadatelé Program prevence kriminality

Ministerstvo vnitra Obce jako žadatelé Bezpečnostní dobrovolník

Ministerstvo vnitra Obce jako žadatelé Účelová investiční dotace obcím v rámci programu Dotace 
pro jednotky SDH obcí

Ministerstvo vnitra Obce jako žadatelé Účelová neinvestiční dotace jednotkám SDH obcí

Ministerstvo vnitra Obce jako žadatelé Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Ministerstvo vnitra Obce jako žadatelé

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím 
krajů na úhradu pobytu oprávněných osob v zařízeních soci-
álních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2016 
a v letech následujících

Ministerstvo vnitra Obce jako žadatelé

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím 
krajů na zajištění bydlení oprávněných osob formou úhrady 
čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury 
obce v letech 2016–2018

Ministerstvo vnitra Obce jako žadatelé
Jednorázové neinvestiční dotace obcím dle § 84 odst. 2 
zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a § 151 odst. 2 zákona  
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce

Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti 
nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon 
služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární 
ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností 
členů nestátních neziskových organizací

Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu 
v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů

Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce

Podíl nestátní neziskové organizace na systému odborné 
přípravy příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek 
požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní samo-
správy a členů složek IZS

Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce

Podíl nestátní neziskové organizace ve zvyšování kvalifikace  
a odborné úrovně pro výkon služby příslušníků HZS ČR, za-
městnanců a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení 
civilní ochrany a členů složek IZS pro oblast IZS

Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce Akceschopnost ostatních složek IZS k poskytnutí plánované 
pomoci na vyžádání

Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce

Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi 
a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva 
a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při 
mimořádných událostech

Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce

Preventivně výchovná činnost nestátních neziskových orga-
nizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících 
fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva 
k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událos-
tech

Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce Publikační a informační činnost na úseku PO, IZS, ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení

Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce Integrace cizinců 2016

Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce Rozvoj dobrovolnické služby
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Ministerstvo vnitra Zajímavé pro obce Podpora zapojení do programů EU

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu Obce jako žadatelé Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury – pod-

program Příprava a rozvoj průmyslových zón

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu Obce jako žadatelé

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného 
osvětlení (1A)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu 
 a obchodu

Obce jako žadatelé
Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) (2A)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu

Obce jako žadatelé
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energe-
tického managementu (2D)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu

Obce jako žadatelé
Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné 
projekty řešené metodou EPC (2E)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu

Obce jako žadatelé
Zpracování územní energetické koncepce (2G)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu

Obce jako žadatelé
Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické kon-
cepce (2H)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

Obce jako žadatelé
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

Obce jako žadatelé
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-práv-
ní ochrany dětí) – § 102 a 103 zákona č. 108/2006 Sb.

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

Obce jako žadatelé
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v ob-
lasti sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

Obce jako žadatelé
Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny Obec 
přátelská rodině

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

Obce jako žadatelé Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

Zajímavé pro obce
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě 
ústavů sociální péče

Státní fond dopravní  
infrastruktury

Obce jako žadatelé Poskytování příspěvků – Cyklostezky

Státní fond dopravní  
infrastruktury

Obce jako žadatelé Poskytování příspěvků – Bezpečnost

Státní fond dopravní  
infrastruktury

Obce jako žadatelé
Poskytování příspěvků – Křížení místních a veřejně přístup-
ných účelových komunikací

Ministerstvo dopravy Zajímavé pro obce
Podpora obnovy historických železničních kolejových vo-
zidel

Úřad vlády Obce jako žadatelé Podpora terénní práce

Úřad vlády Obce jako žadatelé
Podpora implementace Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků

Úřad vlády Obce jako žadatelé Národní rozvojový program mobility pro všechny (NRPM)

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Obce jako žadatelé
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2017 
a 2018 (133 310)

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách 

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Rozvojový program na podporu vybavování škol kompen-
začními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve škol-
ských poradenských zařízeních v roce 2017
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Vyhlašovatel Typ titulu Dotační titul

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Rozvojový program na podporu financování asistentů peda-
goga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením 
a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Rozvojový program na vybavení školských poradenských za-
řízení diagnostickými nástroji

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Dotační program Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců 
na území ČR

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národ-
nostních menšin, multikulturní výchovy, občanského vzdě-
lávání a dějin 20. století

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Dotační program Podpora odborného vzdělávání 

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence 
rizikového chování

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Dotační program na podporu sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Dotační program na podporu integrace romské komunity

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Program II. Sportovně talentovaná mládež

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Program III. Činnost sportovních organizací

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Program IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Program VI. Významné sportovní akce

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Program VII. Zdravotně postižení sportovci

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované 
děti a mládež

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi  
a mládeží

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Program rozvoj materiálně-technické základny mimoškol-
ních aktivit dětí a mládeže – 2017-2021

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Podpora činnosti Informačních center pro mládež

Ministerstvo školství, 
 mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Rozvojový a dotační program Podpora soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce
Rozvojový program hodnocení žáků a škol podle výsledků  
v soutěžích

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Program GESHER/MOST

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce Program Inter-Excellence

Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy

Zajímavé pro obce JTI ARTEMIS, ENIAC a ECSEL

Ministerstvo  
zdravotnictví

Obce jako žadatelé Péče o děti a dorost
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Vyhlašovatel Typ titulu Dotační titul

Ministerstvo  
zdravotnictví

Zajímavé pro obce

Dotační titul na podporu dostatečného zajištění zdravotních 
služeb v regionech s omezenou dostupností zdravotní péče 
a) Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb 
praktických lékařů 

Ministerstvo  
zdravotnictví

Zajímavé pro obce

Dotační titul na podporu dostatečného zajištění zdravotních 
služeb v regionech s omezenou dostupností zdravotní péče 
b) Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb zub-
ních lékařů

Ministerstvo  
zdravotnictví

Zajímavé pro obce Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Ministerstvo  
zdravotnictví

Zajímavé pro obce Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 

Ministerstvo  
zdravotnictví

Zajímavé pro obce
Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením

Ministerstvo  
zdravotnictví

Zajímavé pro obce Prevence kriminality

Ministerstvo  
zdravotnictví

Zajímavé pro obce Rozvojové projekty zdravotní péče

Ministerstvo  
zdravotnictví

Zajímavé pro obce Protidrogová politika MZ

Ministerstvo  
zdravotnictví

Zajímavé pro obce
Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti 
zdravotnictví včetně paliativní hospicové péče

Ministerstvo zahranič-
ních věcí / Česká 

rozvojová agentura
Obce jako žadatelé

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních 
zemích ZSR ČR

Ministerstvo zahranič-
ních věcí / Česká 

rozvojová agentura
Zajímavé pro obce Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZSR ČR

Ministerstvo zahranič-
ních věcí / Česká 

rozvojová agentura
Zajímavé pro obce Globální rozvojové vzdělávání

Ministerstvo zahranič-
ních věcí / Česká 

rozvojová agentura
Zajímavé pro obce Podpora trojstranných projektů českých subjektů

Ministerstvo financí Obce jako žadatelé
Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny 
regionálních škol v okolí velkých měst

Ministerstvo  
spravedlnosti

Zajímavé pro obce Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti

Ministerstvo  
spravedlnosti

Zajímavé pro obce
Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladist-
vé delikventy

Ministerstvo  
spravedlnosti

Zajímavé pro obce
Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé 
pachatele

Ministerstvo obrany Zajímavé pro obce Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby



Národní zdroje nabízejí širokou škálu dotačních mož-
ností, kterými obce mohou podporovat svůj rozvoj. 
Výhledově přitom není s ohledem na debaty o bu-
doucnosti kohezní politiky po roce 2020 vyloučeno, že 
národní dotační tituly budou při podpoře regionálního 
rozvoje sehrávat ještě významnější roli.

Místní samosprávy patří k hlavním příjemcům dotací 
poskytovaných prostřednictvím jednotlivých minister-
stev. Téměř třetina všech dotačních titulů je určena pro 
obce jako příjemce, do téměř 70 % všech titulů mohou 
žádat subjekty, mezi které obce také mohou spadat, 
včetně jimi zakládaných a zřizovaných organizací.

Ačkoliv realizace projektů financovaných z národních 
zdrojů není administrativně tolik náročná jako realiza-
ce projektů financovaných z Evropských strukturálních 
a investičních fondů, objevují se i u projektů obcí nedo-
statky jak při předkládání projektů, tak v průběhu jejich 
realizace.

Na rozdíl od Evropských strukturálních a investičních 
fondů se podmínky udělení dotace z jednotlivých ná-
rodních dotačních titulů liší a nelze hovořit o jednotném 
metodickém prostředí. Stejně tak jsou odlišné termíny 
pro příjem žádostí a pro jejich ukončení. Do budoucna 
by proto bylo vhodné uvažovat o dalším zpřehlednění 
systému národních dotačních titulů. V tomto kontextu 
je zapotřebí vnímat tuto publikaci jako první krok při 
snaze státu a Svazu měst a obcí poskytnout potenciál-
ním příjemcům informace o národních dotačních titu-
lech ve stejné struktuře a na jednom místě.

V rámci přípravy publikace zpracovatel oslovoval jed-
notlivé poskytovatele a zajímal se o to, v čem obce nej-
více chybují. Ze zkušeností jednotlivých resortů vyplý-
vá pro obce několik doporučení.

Při předkládání projektových žádostí je důležité:
- neopomenout splnění základních podmínek 

a kritérií přijatelnosti:
- důsledně pročíst závaznou dokumentaci a před 

zahájením příprav žádosti o dotaci ověřit, zda 
jsou splněny všechny podmínky a kritéria přija-
telnosti;

- důsledně dodržovat limity stanovené výzvou 
a kritéria uvedená v zásadách či v jiné závazné 
dokumentaci;

- důkladně propracovat věcné zaměření projektu 
a jeho výstupy:

- důsledně se zaměřit na popis potřebnosti a úče-
lu plánovaných projektů a zdůvodnění dopadu;

- být více konkrétní při popisu činností v klíčo-
vých aktivitách;

- v neposlední řadě vyhnout se formálním nedo-
statkům v žádostech o dotaci:
- neopomenout podepsat žádost o dotaci statu-

tárním zástupcem žadatele;
- zpracovat žádost podle postupu stanoveného 

v zásadách či v jiné závazné dokumentaci;
- zaslat žádost v požadovaném termínu; 
- neopomenout přiložit k žádosti všechny povin-

né přílohy;
- správně nastavit rozpočet a neopomenout spe-

cifikovat kódy rozpočtových položek;
- zkontrolovat identifikační údaje žadatele (např. 

se objevuje chybné IČO nebo adresa).

Přislíbením dotace většinou začíná realizace vlastních 
aktivit, ne vždy má však hladký průběh a občas se stá-
vá, že obce nedostanou vždy vše, co měly původně 
v rozhodnutí o dotaci přislíbeno.

Při vlastní realizaci projektů upozorňují ministerstva 
nejvíce na tyto skutečnosti:
- včas zrealizovat výběrová řízení a dodržet proces 

zadávání veřejných zakázek, zejména u investičních 
projektů;

- důsledně ohlídat termíny a parametry stanove-
né v rozhodnutích (v případě nedodržení termínu 
jsou poskytovatelé povinni podle zákona o roz-
počtových pravidlech nahlásit na místně příslušný 
finanční úřad);

- nepodceňovat lidské zdroje – nedodržení termí-
nů v drtivé většině vzniká při odchodu pracovníka, 
který žádost o dotaci připravoval a dohlížel na reali-
zaci projektu;

- zajistit udržitelnost a povinná hlášení o naplnění 
výsledků (např. reálně dosažené úspory energie);

- dohlédnout na správnou fakturaci služeb;
- zajistit vedení odděleného účetnictví finanční pod-

pory tam, kde je vyžadováno.

Věříme, že předložená publikace vám napomůže při 
orientaci ve světě dotací z národních zdrojů a bude pro 
vás užitečným rozcestníkem při hledání možností, jak 
financovat naplňování vašich rozvojových vizí. Přejeme 
vám mnoho kvalitních a úspěšných projektů, hladký 
průběh při jejich realizaci a sklízení žádoucích výsledků 
při zvyšování kvality života našich občanů.

5.   Závěrem
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a. s. akciová společnost 
AV ČR Akademie věd České republiky 
BEV battery electric vehicle 
BSK biochemická spotřeba kyslíku 
CAS cisternová automobilová 
 stříkačka 
CE conformité européenne 
CEF Telecom Connecting Europe Facility in 
 Telecom 
CES centrální evidence sbírek 
CIP ICT PSP Competitiveness and Innovation 
  Framework Programme, Informa- 
 tion Communication Technologies,  
 Policy Support Programme 
CNG Compressed Natural Gas 
CPK centrální portál českých knihoven 
CR cestovní ruch 
CRP C-reaktivní protein 
ČNR Česká národní rada 
ČOV čistička odpadních vod 
ČR Česká republika 
ČRA Česká rozvojová agentura 
ČRS Český rybářský svaz 
ČSN Česká technická norma 
DČOV domácí čistička odpadních vod 
DDM Dům dětí a mládeže 
DESAR Decentralised Sanitation 
 and Reuse 
DPH daň z přidané hodnoty 
DVPP další vzdělávání pedagogických 
 pracovníků 
ECB Evropská centrální banka 
ECDL European Computer Driving 
 Licence 
EKIS Energetické konzultační 
 a informační středisko 
EN Evropská norma 
EO ekvivalentní obyvatel 
EPC Energy Performance Contracting 
EREV extended-range electric vehicles 
ESIF Evropské investiční a strukturální  
 fondy 
EU Evropská unie 
EVP ekologický výukový program 
EVVO Environmentální vzdělávání,  
 výchova a osvěta 
FO fyzická osoba 
GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského 
 záchranného sboru České 
 republiky 
h hodina 

ha hektar 
HIV/AIDS human immunodeficiency virus/  
 acquired immunodeficiency 
 syndrom 
HZS hasičský záchranný sbor 
ICM Informační centrum pro mládež 
ICT informační a komunikační 
 technologie 
INR international normalized ratio  
IOP Integrovaný operační program 
IPRM Integrovaný plán rozvoje města 
IROP Integrovaný regionální operační 
 program 
IS  informační systém 
ISVZ–US nformační systém veřejných zaká- 
 zek – uveřejňovací subsystém 
IZS Integrovaný záchranný systém
JIS jednotný informační systém 
JPO jednotka požární ochrany 
JTI Joint Technology Initiative 
KČOV kořenová čistírna odpadních vod 
km kilometr 
KoDuS komunitní dům seniorů 
LČR Lesy České republiky, s. p. 
LED Light-Emitting Diode 
LHP lesní hospodářský plán 
m3 krychlový metr 
MA21 Místní agenda 21 
MARC21 Machine-Readable Cataloging 21 
MF Ministerstvo financí 
MHD městská hromadná doprava 
MK Ministerstvo kultury 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních 
 věcí 
MRS Moravský rybářský svaz 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže 
 a tělovýchovy 
MV Ministerstvo vnitra 
MV–GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra, Generální  
 ředitelství Hasičského záchranné- 
 ho sboru České republiky 
MWh megawatthodina 
MZd Ministerstvo zdravotnictví 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MZV Ministerstvo zahraničních věcí 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NEZ nízkoemisní zóna 
NKP národní kulturní památka 
NNO nestátní nezisková organizace 
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NP národní podnik 
NPÚ Národní památkový ústav 
NRPM Národní rozvojový program mobi- 
 lity 
NÚLK Národní ústav lidové kultury 
NV  nařízení vlády 
OAMP Odbor azylové a migrační politiky 
OPD Operační program Doprava 
OPŽP Operační program Životní prostředí 
ORP obec s rozšířenou působností 
OSN Organizace spojených národů 
PČB pečovatelský byt 
PGRLF Podpůrný a garanční rolnický 
 a lesnický fond, a. s. 
PHEV plug-in hybrid electric vehicle 
PHM pohonné hmoty a maziva 
PO právnická osoba 
p. o.  příspěvková organizace 
POCT point-of-care testing 
POU obce s pověřeným obecním 
 úřadem 
PR Public Relations 
PU vnitřní označení výzev MŽP 
 (půjčky) 
RVO rozvaděč veřejného osvětlení 
RP rozvojový program 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České 
 republiky 
SC strategický cíl / specifický cíl 
SDH sbor dobrovolných hasičů 
SEA Strategic Environmental 
 Assessment 
SEAP Sustainable Energy Action Plan 
SFDI Státní fond dopravní  
 infrastruktury 
SFRB Státní fond rozvoje bydlení 
SFŽP Státní fond životního prostředí 
SGEI de minimis Services of General Economic 
 Interest (Služby obecného 
 hospodářského zájmu) 
SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy 
 a Slezska

SRR Strategie regionálního rozvoje 
 České republiky 
SVČ Středisko volného času 
SVJ Společenství vlastníků jednotek 
SZSP  Standardizovaný záznam 
 sociálního pracovníka 
SZTE soustava zásobování tepelnou 
 energií 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty 
TIC turistické informační centrum 
TLK tradiční lidová kultura 
TP technické podmínky 
ÚEK Územní energetická koncepce 
UNESCO United Nations Educational, 
 Scientific and Cultural Organizati- 
 on (Organizace OSN pro 
 výchovu, vědu a kulturu) 
UNIMARC Universal Machine-Readable  
 Cataloging Format 
ú. p. s.  územní památková správa 
ÚSKP Ústřední seznam kulturních 
 památek 
USV udržitelná výroba a spotřeba 
ÚV Úřad vlády 
UV usnesení vlády 
VaK vodovody a kanalizace 
VaV výzkum a vývoj 
VISK Veřejné informační služby 
 knihoven 
VOŠ vyšší odborná škola 
VŠ vysoká škola 
VVI veřejná výzkumná instituce 
VVŠ veřejná vysoká škola 
ZCHÚ zvláště chráněná území 
ZRS ČR Zahraniční rozvojová spolupráce 
 České republiky 
ZŠ základní škola 
ŽP životní prostředí
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