
 
 

Dotační zpravodaj 
MAP II Praha 7 a OVPŘ MČ P7 

2/2021 

 

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 Odboru vzdělávání a projektového řízení od 
ledna 2021 rozšířili o informace týkající se dotací a grantů z oblasti1: 
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Snažíme se sledovat dotační a grantové kalendáře pečlivě a včas vás informovat o vybraných 
nových příležitostech financování. Platné výzvy, již uvedené v minulých zpravodajích, jsou 
označeny šedou barvou. 

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

Na našich webových stránkách najdete všechny dosud vydané Dotační zpravodaje. 

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 

  

                                                 
1 Oblasti mohou být rozšiřovány dle zaměření aktuálních výzev. 

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


 

1. VZDĚLÁVÁNÍ 
 

MF ČR - FONDY EHP A NORSKA: Program vzdělávání 

Projekty inkluzivního vzdělávání 

Cílem projektu je proškolit učitele mateřských, základních a středních škol tak, aby byli 
schopni používat inkluzivní přístupy při práci se žáky ve třídách a zlepšit tím zapojení 
znevýhodněných skupin do vzdělávání. Možné aktivity: Vytvářet, testovat a realizovat školicí 
aktivity pro učitele, dlouhodobě spolupracovat s proškolenými učiteli, vytvářet a aktualizovat 
vzdělávací materiály pro učitele, pořádat mezinárodní výukové a školicí aktivity (přednášky 
vedené zahraničním odborníkem, výjezd projektového týmu na stáž do zahraničí) O projekt 
mohou zažádat české mateřské, základní, střední i vysoké školy, české neziskové organizace 
působící v oblasti vzdělávání a české veřejné instituce působící v oblasti školního vzdělávání. 
Na každém projektu musí spolupracovat alespoň jedna instituce z Norska, Islandu nebo 
Lichtenštejnska, zapojit lze také instituce z ČR. Projektové aktivity jsou určena pro 
zaměstnance zapojených institucí, vytvářená školení jsou pro učitele škol mimo žadatele a 
partnery projektu. Z grantu lze financovat platy a odměny zaměstnanců, zahraniční cesty, 
propagaci projektu, realizaci školení pro učitele nebo nákup zboží a služeb, které přímo 
souvisí s projektem. 

Doba trvání 

projektu: 
12 nebo 24 měsíců   

Maximální dotace: 50 000 - 200 000 EUR Uzávěrka žádostí: 3. 3. 2021 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

 

 

 
 

OP Praha - pól růstu ČR - PO 4 - SC 4.1 (57. výzva - Navýšení kapacity předškolního 

vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III)  

Výzva je zaměřena na vznik nových kapacit zařízení péče o děti, na vytvoření nových tříd 

mateřských škol (stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov). Účelem výzvy je 

rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných 

zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke 

vzdělávání. Podporované aktivity jsou rozděleny do dvou skupin aktivit - Skupina aktivit A: 

Zařízení péče o děti – dětské skupiny; Skupina aktivit B: Mateřské školy. Žadateli jsou hlavní 

město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a 

městskými částmi hl. m. Prahy, mateřské a základní školy, veřejné vysoké školy a výzkumné 

organizace, nestátní neziskové organizace. 

Maximální % dotace: 90% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 18 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 15. 03. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / 

grant 

 

 

http://www.dzs.cz/program/fondy-ehp
http://www.dzs.cz/program/fondy-ehp
https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-57-navyseni-kapacity-predskolniho-vzdelavani-zarizeni-poskytovani-pece-deti-iii/
https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-57-navyseni-kapacity-predskolniho-vzdelavani-zarizeni-poskytovani-pece-deti-iii/


 

2. SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ OBLAST 
 

 

 

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

Podpora mobility 

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb 

poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní.  

Podporované aktivity: 

 Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních 

 otvorů 

 Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální 

bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních 

úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, transportních systémů, 

schodišťová sedačka uchycená ke stavbě 

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění 

materiálně technických standardů sociálních služeb  

Podpora je určena pro výstavbu a rekonstrukci budov registrovaných kapacit sociálních 

služeb pro zajištění souladu dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby 

sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova 

pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být i 

domovy se zvláštním režimem či domovy pro seniory. 

Maximální % dotace: 75% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 60 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 20. 06. 2021 

Typ financovaní: Nevratná dotace 

/ grant 

Poslední změna:   

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele sociální 

péče 

Podpora je určena pro budování a rozšiřování sociálních služeb tísňové péče. Tísňová péče 

se využívá především v péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Zahrnuje nákup systémů 

obousměrné komunikace, nákup mobilních a stacionárních technologií. 

Maximální % dotace: 75% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 2 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 18. 04. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

Poslední změna:   

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/V%C3%BDzva_06.pdf/2ae197b2-ecfc-11ed-0552-416ec16d83bb
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/V%C3%BDzva_06.pdf/2ae197b2-ecfc-11ed-0552-416ec16d83bb
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/P+01_V%C3%BDzva_V09.pdf/7c1d7780-f40a-8531-78c1-e5299073a565
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/P+01_V%C3%BDzva_V09.pdf/7c1d7780-f40a-8531-78c1-e5299073a565
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/P+01_V%C3%BDzva_V09.pdf/7c1d7780-f40a-8531-78c1-e5299073a565
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/P+01_V%C3%BDzva_V8-+FINAL.doc.pdf/66b91e7e-f591-2db9-c24b-5ef022dfadbf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/P+01_V%C3%BDzva_V8-+FINAL.doc.pdf/66b91e7e-f591-2db9-c24b-5ef022dfadbf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/P+01_V%C3%BDzva_V8-+FINAL.doc.pdf/66b91e7e-f591-2db9-c24b-5ef022dfadbf


 

 Realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí 

 Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu 

zařízení řešením venkovních úprav 

Maximální % dotace: 
 

75% 
Status: Otevřený 

Maximální dotace: 3 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 04. 04. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / 

grant 

Poslední změna:  
 

 

 

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb  

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních 

sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, 

domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby 

poskytované pobytovou formou.  

Podporované aktivity: 

 Nová výstavba, v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo 

 v souladu s národní sítí sociálních služeb. 

 Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu 

s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb. 

 Rekonstrukce budovy, za účelem změny užívání na objekt sociálního zařízení. 

 Pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), zdravotnických prostředků, 

 technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostaveb 

 a rekonstrukcí, a to při zvyšování kapacit zařízení soc. služeb. 

Maximální % dotace: 75% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 60 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 20. 06. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

Poslední změna:   

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením 

kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence  

Výzva je zaměřena na novou výstavbu zázemí poskytovatelů sociálních služeb, 

rekonstrukce stávajících budov – nástavba, přístavba a stavební úpravy zázemí 

poskytovatelů sociálních služeb, pořízení vnitřního vybavení zázemí nebo vybavení 

společných koupelen pro klienty terénních služeb. 

Maximální % dotace: 75% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 3 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 04. 04. 2021 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/P+01_V%C3%BDzva_V7.pdf/02baabaa-9b80-6190-5a06-ba0bc6bff177
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/P+01_V%C3%BDzva_V7.pdf/02baabaa-9b80-6190-5a06-ba0bc6bff177
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/V%C3%BDzva_10_FINAL.pdf/d3aa3510-6b00-83d9-b494-62d989d9e189
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/V%C3%BDzva_10_FINAL.pdf/d3aa3510-6b00-83d9-b494-62d989d9e189
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/V%C3%BDzva_10_FINAL.pdf/d3aa3510-6b00-83d9-b494-62d989d9e189


 

 

Maximální % dotace: 75% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 

600 000 Kč/auto 

bez dalších 

úprav 

1 000 000 Kč s 

úpravami 

Uzávěrka žádostí: 11. 04. 2021 

Typ financovaní: Nevratná dotace 

/ grant 

Poslední změna:   

 

 

MMR - Dotace na výstavbu či rekonstrukci dostupného bydlení pro seniory 

Podporované byty 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy v oblasti výstavby či rekonstrukce prostor 

na pečovatelský byt (byt pro seniory) či komunitní dům seniorů. Žadatelem můžou být 

právnické osoby, tedy jak obce, tak například i soukromé společnosti typu s.r.o. či a.s. 

Podpora je určena na výstavbu či rekonstrukci bytů tak, aby zde mohli být ubytování lidé 

vyššího věku (od 60 let v případě komunitního domu pro seniory a od 65 let v případě 

pečovatelských bytů), případě osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby.  

Maximální % dotace: 
až 600 000 Kč na 

jeden byt 
Status: Otevřený 

Maximální dotace: 13 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 09. 04. 2021 

Typ financovaní: Nevratná dotace 

/ grant 

Poslední změna:  15. 1. 2021 - 

Vyhlášení nové 

výzvy 

 
 
 
 
 
 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

Poslední změna:   

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb 

Podpora je určena pro poskytovatele terénních služeb, případně terénních služeb 

v kombinaci s ambulantní službou. V rámci výzvy bude možné pořízení automobilu bez 

dalších úprav, a to za účelem dopravy za klientem a případně i za účelem převozu klienta. 

V rámci výzvy je také možné pořídit vozidlo s úpravou pro převoz osob se sníženou 

schopností pohybu, např. instalací nájezdové rampy, systému uchycení invalidního vozíku. 

https://www.mmr.cz/getmedia/02e859ce-6d0b-40bb-a06b-48b85d44bf74/vyzva-Pecovatelske-byty-a-Komunitni-dum-senioru-2021.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/02e859ce-6d0b-40bb-a06b-48b85d44bf74/vyzva-Pecovatelske-byty-a-Komunitni-dum-senioru-2021.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/P+01_V%C3%BDzva_V7.pdf/02baabaa-9b80-6190-5a06-ba0bc6bff177
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/P+01_V%C3%BDzva_V7.pdf/02baabaa-9b80-6190-5a06-ba0bc6bff177


 
Nadace ČEZ – Podpora regionů 

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. 
Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, 
sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů, či 
životního prostředí. 

Příjemci: právnické osoby se sídlem v České republice 

Maximální % dotace:  Status: Kontinuální 

Maximální dotace: 
Není 

stanovena 
Uzávěrka žádostí: 31. 12. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

 

 
  

OP Praha - pól růstu ČR - PO 3 - SC 3.1 (46. výzva - 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: 100% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 15 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 23. 06. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://penizeproprahu.cz/11943-2/
http://penizeproprahu.cz/11943-2/


 

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

 

OP Životní prostředí – 3.4 Dokončení inventarizace a odstranění ekologických zátěží (155. 

výzva)  

Program je zaměřen především na inventarizaci ekologické zátěže, průzkumné práce, sanaci 

kontaminovaných lokalit. V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na realizaci 

Nadace ČEZ – Stromy 

 Výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která 
povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. 

 Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve 
veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, 
remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, 
či kulturně hodnotných lokalit. 
Příjemci: obce, města nebo městské části, právnické osoby se sídlem v České republice 

Maximální % dotace:  Status: Kontinuální 

Maximální dotace: 150 000 Kč Uzávěrka žádostí: 31. 12. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

NADACE PARTNERSTVÍ – Lidé a příroda 

 Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, realizace projektu je možná od 
1. 10. 2021 do 30. 11. 2021. 

 Možno použít na:  
 zakoupení sazenic stromů a keřů; 

 do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH); 
 od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů); 
 zakoupení nezbytného materiálu; 
 dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby; 
 zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči; 
 propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů; 
 odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč; 
 následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom. 

 

Maximální % dotace:  Status: Kontinuální 

Maximální dotace: 60 000 Kč Uzávěrka žádostí: 31. 7. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=167
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=167
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty


 

průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo 

potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají 

rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum konta-

minovaného území. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského 

sektoru. 

Maximální % dotace: 85% Status: Otevřený 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

 
SFŽP - Národní program ŽP - Výsadba stromů (9/2019) 

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: 100% Status: Otevřený 

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

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

 

SFŽP - Národní program ŽP - Domovní čistírny odpadních vod (výzva č. 12/2019)  

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: 80% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 240 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

 

MPO ČR - Program EFEKT - 2G - Zpracování územní energetické koncepce  

https://www.mzp.cz/cz/zelen_ve_mestech_obcich
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77
https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-3-2021--aktivita-2g_1--zpracovani-mistni-energeticke-koncepce--256831/


 

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. 

Podporováno je  zpracování místních energetických koncepcí obcí. Místní energetická 

koncepce musí být zpracována v souladu s energetickou koncepcí regionu či kraje, na jehož 

území se obec nachází. Dotace může být rozvržena do dvou let jako víceletý projekt. Žadateli 

jsou města, obce a dobrovolné svazky obcí. 

Maximální % dotace: 70% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 400 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2021 

Typ financovaní: Nevratná dotace 

/ grant 

 
 

 

  



 

4. KULTURA, SPORT 

 
Národní sportovní agentura - Investice nad 10 mil. Kč  

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím 

výstavby a technického zhodnocení regionálních sportovních zařízení. Dotace je určena na 

výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí, na modernizace či rekonstrukce 

sportovních zařízení včetně jejich zázemí, na pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího 

se sportovním zařízením, na vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení. 

Žadateli jsou kraje, města, obce, městské části a městské obvody, dobrovolné svazky obcí, 

příspěvkové organizace územních samosprávných celků, školské právnické osoby zřízené 

krajem, obcí nebo svazkem obcí, spolky, ústavy, obchodní společnosti ze 100 % vlastněné 

obcemi nebo kraji. 

Maximální % dotace: 70% Status: Kontinuální 

Maximální dotace: 50 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2022 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

 
 

Národní sportovní agentura - Investice do 10 mil. Kč  

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím 

výstavby a technického zhodnocení regionálních sportovních zařízení. Dotace je určena na 

výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí, na modernizace či rekonstrukce 

sportovních zařízení včetně jejich zázemí, na pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího 

se sportovním zařízením, na vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení. 

Žadateli jsou kraje, města, obce, městské části a městské obvody, dobrovolné svazky obcí, 

příspěvkové organizace územních samosprávných celků, školské právnické osoby zřízené 

Nadace ČEZ – Oranžové hřiště  

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

Příjemci: právnické osoby se sídlem v České republice 

Maximální % dotace:  Status: Kontinuální 

Maximální dotace: 2 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 31. 12. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html


 

krajem, obcí nebo svazkem obcí, spolky, ústavy, obchodní společnosti ze 100 % vlastněné 

obcemi nebo kraji. 

Maximální % dotace: 70% Status: Kontinuální 

Maximální dotace: 7 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2022 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

 
 

MK ČR - Regionální a národnostní kultura - Podpora regionálních kulturních tradic  

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních 

aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-

historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti 

kultury. Žadateli jsou obce a města, právnické i fyzické osoby. 

Maximální % dotace: 70% Status: Otevřený 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 30. 04. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

 
 
  

https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnich-tradic-2388.html


 

5. BYDLENÍ, DOPRAVA, INFRASTRUKTURA 
 

Vybudování výtahů a bezbariérového přístupu do bytových domů - MMR - podpora 
bydlení pro rok 2021 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v oblasti výstavby výtahů a zajištění 
bezbariérovosti vstupu do budovy. O dotaci můžou žádat majitelé či spoluvlastníci 
bytových domů a společenství vlastníků. Konkrétně je možné získat dotaci ve výši 50 % a 
to jak na výstavbu výtahu, tak na bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a do 
výtahu. 
Limity dotace jsou 800 000 Kč na pořízení výtahu a 200 000 Kč na bezbariérové stavební 
úpravy. V rámci jedné žádosti je možné žádat o podporu pro více vchodů, které nejsou 
propojeny vzájemně schodišti. V takovém případě se výše uvedené limity násobí počtem 
takto řešených vchodů a výtahů.  
O podporu můžou žádat pouze ty bytové domy, které disponují více než čtyřmi nadzemními 
obytnými podlažími (nezapočítává se tedy např. podlaží, ve kterém se nachází půdní 
prostor). Dotace nemůže být poskytnuta na rekonstrukci výtahu či pořízení nového výtahu 
v budově, která v současnosti výtahem disponuje. 

Maximální % dotace: 50% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 

800 000 Kč na 

pořízení 

výtahu a 200 

000 Kč na 

Uzávěrka žádostí: 09. 04. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

 
 

IROP - SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (50. výzva - Udržitelná doprava - 

integrované projekty ITI)  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj terminálů, parkovacích systémů, 

komunikací pro pěší a cyklisty, dopravní telematiky, nákup nízkoemisních a bezemisních 

vozidel. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané 

organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 31. 10. 2022 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

Poslední změna:   

 
 
 
 

MPO ČR - Program Smart Parks for the Future (122D20)  

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-50-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-50-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/program-pro-podporu-prumyslovych-zon-smart-parks-for-the-future--255369/


 

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rozvoj a zkvalitnění infrastruktury 

stávajících průmyslových zón (příprava podnikatelských parků, regenerace lokalit 

brownfieldů včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů). Program slouží 

pro realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj infrastruktury pro předem konkrétně 

neurčeného uživatele nemovitosti. Žadateli jsou kraje a obce. 

Maximální % dotace: 70% Status: Kontinuální 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 31. 12. 2025 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

 


