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Nepravidelný dotační zpravodaj 
MAP II Praha 7 a OVPŘ MČ P7 
prosinec 2020 

 

Tento informační zpravodaj pro vás připravujeme v rámci projektu MAP II Praha 7. Jeho smyslem je 
podávat vám aktuální informace z dotačního prostředí. Původně – pouze na vzdělávání – zaměřený 
zpravodaj jsme v rámci našeho Odboru vzdělávání a projektového řízení rozšířili na informace o 
dotacích a grantech z oblasti: 

 

Vzdělávání 

Sociální, komunitní oblast 

Kultura, sport 

Životní prostředí 

 

Snažíme se sledovat dotační a grantové kalendáře pečlivě a včas vás informovat o vybraných nových 
příležitostech financování. Kliknutím na název výzvy, dotace či grantu se dostanete na příslušné 
stránky. 

Poznámka pro školy a školská zařízení: nezapomeňte, že pokud není oprávněným příjemcem přímo 
školské zařízení, může jím být například spolek rodičů. 

Se svými dotazy, připomínkami a náměty se na nás kdykoli obraťte. 

 

Web:  https://www.map2praha7.cz/ 

FB:  https://www.facebook.com/mapIIpraha7/ 

E-mail:  ruzickovar@praha7.cz 

https://www.map2praha7.cz/
https://www.facebook.com/mapIIpraha7/
mailto:ruzickovar@praha7.cz


 

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Správní obvod Praha 7“,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690, realizuje MČ Praha 7 za podpory Evropské unie. 

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

NADACE PROMĚNY KARLA KOMÁRKA 

Proměň své město: Grantová výzva 2020 

Podpora těm, kteří svou vlastní iniciativou napomáhají k dočasné či trvalé fyzické proměně veřejného 
prostoru a zároveň aktivně zapojují místní občany. 

Jak vás nadace podpoří? 
·  Dostanete nadačního průvodce, který vás bude projektem po celou dobu provázet. 
·  Dostanete odborné konzultanty na PR, fundraising a projektové řízení.  
·  Připraví s vámi komunikační a fundraisingový plán a pomůžeme vám i s jeho realizací. 
Žadatelem o nadační podporu Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen „žadatel“ a „nadace“) mohou 
být tyto nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně 
prospěšná společnost nebo právnická osoba evidovaná podle zákona o církvích a náboženských 
společnostech. 

Výše příspěvku až 200 000 Kč. 

 

OP Životní prostředí 
 
Podpora preventivních protipovodňových opatření (149. výzva) 

Program je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření a ochranu obyvatel před účinky povodní. 
Podpora bude směřována na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní 
pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu (aktivita 1.4.1), 
na budování a modernizaci systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace 
měřících stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové 
služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených 
databází Povodňového informačního systému (aktivita 1.4.3). 

Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru a vysoké školy (kraje, obce a města, svazky obcí, 
městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové 
organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace). 

  

https://www.promensvemesto.cz/
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=155
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=155
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=155


 

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Správní obvod Praha 7“,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690, realizuje MČ Praha 7 za podpory Evropské unie. 

 

  
Zajištění povodňové ochrany intravilánu (148. výzva)  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stabilizování a sanace svahových nestabilit 
ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v Registru 
svahových nestabilit.  

Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné 
výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, 
vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti. 

 

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie (146. výzva)  

Program je zaměřen na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách zlepšením tepelných 
vlastností budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie.  

Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, 
státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, 
veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a 
náboženské společnosti, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. 

Maximální dotace: 50 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 02. 03. 2021 

 

EK - H2020 
Možnost občanů jednat o změně klimatu, udržitelném rozvoji a ochraně 
ŽP  

Aktivní zapojení občanů je zásadní pro řešení klimatických problémů. Ke změnám chování občanů 
může dojít prostřednictvím vzdělání a zvyšování povědomí. Je nezbytné přímo zapojit občany a 
komunity do přispívání k opatřením v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí, a tím je 
povzbuzovat ke změně jejich osobního chování a myšlení, snižování jejich uhlíkové a ekologické 
stopy a přijímání opatření na individuální i kolektivní úrovni. 

Akce v rámci této výzvy by měly řešit jedno z následujících podtémat: 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 umožnit občanům jednat o změně klimatu a udržitelném rozvoji prostřednictvím 
vzdělávání, 

 umožnit občanům jednat o změně klimatu a udržitelném rozvoji prostřednictvím lepšího 
monitorování a pozorování životního prostředí a dopadů jednání občanů na životní 
prostředí. 

Maximální dotace: € 25.000.000,00  Uzávěrka žádostí: 26. 01. 2021 

 
Směrem ke klimaticky neutrálním a sociálně inovativním městům   

Cílem výzvy je podpořit prosperující, moderní, konkurenceschopnou a klimaticky neutrální 
ekonomiku a napomoci drastickému snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050. EK stanovuje 
ambiciózní cíl do roku 2030 snížit emisi o 50 - 55 % a to s využitím technologických i 
netechnologických inovací a nových řešení založených na umělé inteligenci. 

Návrh by se měl zabývat všemi následujícími činnostmi: 

 akční plány v oblasti klimatu a inovace Green Deal, 
 příprava a financování investičních projektů, 
 sociální inovace a zapojení občanů, 
 výzkum a inovace pro klimaticky neutrální transformaci měst. 

Uzávěrka žádostí: 26. 1. 2021 

SFŽP - Národní program ŽP 
 
Výsadba stromů  

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby 
listnatých stromů, což přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních 
extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Projekty musí být realizovány na veřejně 
přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke 
komunitnímu setkávání jejich obyvatel.  

Žadateli jsou všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu. 

Maximální dotace: 250 000,00 Kč        Uzávěrka žádostí: 30. 04. 2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.mzp.cz/cz/zelen_ve_mestech_obcich
https://www.mzp.cz/cz/zelen_ve_mestech_obcich
https://www.mzp.cz/cz/zelen_ve_mestech_obcich
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Domovní čistírny odpadních vod  

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů 

prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 EO, a to v 

oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke 

stokové síti zakončené ČOV. Dotace je určena na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u 

budov využívaných k trvalému bydlení a u budov ve vlastnictví obce.  

Žadateli jsou obce. 

Maximální dotace: 240 000 Kč                        Uzávěrka žádostí: 30. 6. 2021 

  

Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP 
  
Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v 
městském prostředí a snížení znečištění  

Zaměření tohoto programu je na rozvoj městské mobility, revitalizaci měst a obcí, ochranu 
obyvatelstva s cílem posílit ochranu přírody, biologickou rozmanitost, zelenou infrastrukturu 
v městském prostředí a snížit znečištění. Podporovanými aktivitami jsou revitalizace veřejných 
prostranství (parky, náměstí, městské třídy apod.), realizace zelené infrastruktury např. povrchy a 
podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační 
nádrže, výsadba vegetace, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety a další. 

Žadateli mohou být obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje a organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace organizačních složek státu, veřejné a státní vysoké školy, státní podniky, státní 
organizace, veřejné výzkumné instituce. Podpora je poskytována na celém území České republiky 
včetně hl. m. Prahy. 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 31. 12. 2030 

 

 

 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020
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SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ OBLAST 

 

MF ČR - FONDY EHP A NORSKA - Program Lidská práva  

Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného 
násilí 

Cílem výzvy je posílení kapacit systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově 
podmíněnému násilí. Dotace je určena na zřizování center pro oběti domácího a genderově 
podmíněného násilí a na zavádění inovačních opatření, které povedou ke zlepšení kvality a efektivity 
poskytovaných specializovaných služeb ze strany stávajících poskytovatelů.  

Žadateli jsou NNO, obce, kraje, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace zřízené 
územním samosprávným celkem. 

Maximální dotace: 13 250 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 15. 03. 2021 

 

OP Praha - pól růstu ČR  

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení  

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a 
osoby ohrožené bezdomovectvím a nacházející se v krizi, na zvyšování kapacit nízkoprahových a 
kulturně komunitních center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizační aktivity, na podporu 
rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví.  

Žadateli jsou hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. 
Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. 

Maximální dotace: 50 000 000,00 Kč                 Uzávěrka: 17. 12. 2020 

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidska-prava/vyzvy/2020/domaci-a-genderove-podminene-nasili-vyzv-3135
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidska-prava/vyzvy/2020/domaci-a-genderove-podminene-nasili-vyzv-3135
http://penizeproprahu.cz/11943-2/
http://penizeproprahu.cz/11943-2/
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OP Zaměstnanost 
Podpora sociálního začleňování v Praze (139. výzva)  

Cílem výzvy je podpora služeb/aktivit zaměřených na přímou práci s cílovou skupinou osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených (zavádění a posilování case managementu a 
meziagenturní spolupráce ve výkonu sociální práce na městských částech, podpora prevence a řešení 
zadluženosti a předluženosti, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob, podpora 
inovativních forem pomoci pro osoby ohrožené bezdomovectvím, látkovými i nelátkovými závislostmi či 
osoby s duševním onemocněním, podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora služeb směřujících 
k obnovení narušených funkcí rodiny, podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta, podpora osob 
se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob), na rozvoj a zkvalitňování 
poskytovaných služeb/aktivit.  

Žadatelem jsou NNO, sociální družstva, poskytovatelé sociálních služeb, městské části hl. m. Prahy, 
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované MČ a hlavním městem Prahou, poskytovatelé 
registrovaných sociálních služeb. 

Maximalní 

dotace: 
10 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí:    22. 12. 2020 

 

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech (103. výzva - Podpora dětských skupin 
pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze)  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na kontinuální provoz zařízení péče o děti typu dětská 
skupina/podniková dětská skupina. Žadateli jsou poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné 
instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, 
státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a 
školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři. 

Maximální dotace:   8 619 480,00 Kč                              Uzávěrka: 30. 6. 2021 

 
Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2021 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-139-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-139-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-103-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-103-opz

