
 
 

Dotační zpravodaj 
MAP II Praha 7 a OVPŘ MČ P7 

duben/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: Výzva malého grantového schématu: Podpora činnosti 

NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících  

Cílem této výzvy je podpořit činnost nestátních neziskových organizací v oblasti duševního 
zdraví dětí a dospívajících a přispět tak ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace 
duševních problémů u této cílové populace. Podmínkou oprávněnosti žadatele je působení 
v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících po dobu min. 1 roku v době podání žádosti o 
grant. 
Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace, z hlediska 
právní formy (více viz znění výzvy): 

1. obecně prospěšné společnosti 
2. spolky, příp. ústavy 
3. nadace a nadační fondy 
4. církevní právnické osoby 

Minimální výše 

grantu: 
530 000 Kč 

Uzávěrka 

žádostí: 

31. 5. 2021, 

12:00 hod. 

Maximální výše 

grantu: 
530 000 Kč   

    

 
 

MŠMT: Výzva letní campy 2021  

Výzva je určena na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů 
pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní 
docházku (dále jen „děti“). Účelem poskytnuté dotace je:  

 podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci  

 propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a 
dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu 
školního roku 

 obnovit pracovní a studijní návyky dětí 

 podpořit zájem dětí o vzdělávání 

 podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí 

 podpořit návyky zdravého životního stylu, podpořit pohybové aktivity dětí. 
 
Oprávněným žadatelem je:  

1. spolek zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších; v 
případě organizace s pobočnými spolky se předkládá žádost o dotaci zásadně 

https://www.mzcr.cz/vyzva-maleho-grantoveho-schematu-mgs1-podpora-cinnosti-nno-v-oblasti-dusevniho-zdravi-deti-a-dospivajicich/
https://www.mzcr.cz/vyzva-maleho-grantoveho-schematu-mgs1-podpora-cinnosti-nno-v-oblasti-dusevniho-zdravi-deti-a-dospivajicich/
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021


 

prostřednictvím ústředí NNO (pobočné spolky nemohou žádosti podávat 
samostatně) 

2. ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb. 
3. nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb. 
4. obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

5. účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 
Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve 
znění pozdějších předpisů,  

6. veřejná a soukromá vysoká škola  

7. právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času zapsaného v rejstříku 
škol a školských zařízení všech zřizovatelů. 

Minimální výše 

dotace: 
9 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 4. 2021 

Výše dotace je závislá na typu žadatele.   

 
 

Nadace Karla Janečka: Projekty zaměřené na rozvoj soft-skills dětí 

Vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj soft-skills dětí ve věku 6 - 18 let a projekty 
vedoucí k zapojování dětí do rozhodování o systémových změnách ve vzdělávání. 

 rozvoj soft-skills dětí ve věku 6 - 18 let 

 systémové změny ve vzdělávání dětí 

 ambice celorepublikového dopadu 

 škálovatelnost 

 dlouhodobá udržitelnost 

 inovativní řešení problému řešící problém na území České republiky 

 existující strategický plán 

 měřitelný dopad 

Žádat o podporu mohou fyzické osoby, skupina fyzických osob a registrované právnické 
osoby. 

Limit podpory stanovený není, zpravidla však 

podpora nepřesahuje částku 248 832 Kč. 
Uzávěrka žádostí: průběžně 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.nadacekj.cz/#nase-projekty


 

2. SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ OBLAST 
 

 

Norské fondy Program Lidská práva, oblast podpory Inkluze Romů a posilování jejich 

postavení: Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro 

romské děti. 

Cílem výzvy je podpora motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro 

romské děti přispívajících zejména k překlenutí citlivého období přechodu žáků z 

předškolního do základního vzdělání a následně ze základního do středního vzdělání. 

Dalším cílem výzvy je popularizace vzdělávání ve snaze omezit jak předčasné ukončení 

školní docházky ze strany romských žáků a studentů, tak odstranit segregaci ve 

vzdělávacím systému vč. účasti na mimoškolních aktivitách v důsledku finančních bariér 

souvisejících se socioekonomickým statutem rodin romských žáků. Výzva dále podporuje 

posilování spolupráce škol a školských zařízení s rodinou, a to např. prostřednictvím 

proškolením pedagogických i nepedagogických pracovníků, asistentů pedagoga, 

zaměstnanců organizací zajišťujících neformální vzdělávání, zaměstnanců orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), sociálních pracovníků na obecních úřadech obcí a 

poskytovatelů služeb sociální prevence. Dílčím cílem této výzvy je také podpora 

etnoemancipace romských dětí a žáků vedoucích k uvědomění si vlastní identity a etnicity. 

 

Oprávněnými žadateli jsou: zřizovatelé škol a školských zařízení, NNO. 

Maximální procento 

dotace:  
100 % 

Uzávěrka 

žádostí: 
20. 5. 2021, 12:00 

Minimální výše 

grantu: 
1 325 000 Kč   

Maximální výše 

grantu: 

6 625 000 Kč  
 

file:///C:/Users/RuzickovaR/Downloads/Norske-fondy_2021-03-11_Vyzva-HROVA2.pdf
file:///C:/Users/RuzickovaR/Downloads/Norske-fondy_2021-03-11_Vyzva-HROVA2.pdf


 

 
 

OSF: Výzva Akční granty 

Každý, kdo se už více jak rok snaží nastartovat dění ve své komunitě nebo kdo ve svém okolí 

rozvíjí občanské aktivity a spolupráci, může podat žádost o grant na lokální iniciativy či 

jednorázové místní akce. Cílem akčních grantů je nejen podpora občanské společnosti, ale 

také pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. 

Podpořeny budou projekty zaměřující se na: 

 
 občanskou participaci, tj. zapojování občanů do plánování a rozhodování na úrovni 

obce a do aktivit ve veřejném prostoru 

 advokační a watchdogové aktivity, tj. monitorování činnosti a rozhodování politiků 

a úředníků, obhajobu veřejných zájmů, boj proti korupci 

 zmocnění znevýhodněných skupin, tj. vyšší zapojení znevýhodněných skupin do 

rozhodování o veřejných záležitostech a větší znalost veřejnosti o potřebách těchto 

skupin 

Výše grantu: 1 000 - 3000 EUR Podávání žádostí: čtvrtletně 

  
Nejbližší 

uzávěrka: 
30. 6. 2021 

  Uzávěrka žádostí: 30. 6. 2023 

OP Zaměstnanost: 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: 100 %   

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

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. 

https://osf.cz/grant/vyzva-akcni-granty/
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 

 
 

 

 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:   

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 
 

 

 
 

SFŽP: Národní program ŽP - Pilíře EVVO 

Cílem výzvy je zlepšit znalosti a dovednosti v environmentální oblasti, stabilizovat systém 
EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů, podpořit systém vzdělávání 
pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy (příprava, koordinace a rozvoj 
dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a akcí 
celorepublikového/nadregionálního významu a dosahu, pořádání odborných konferencí, 
seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání pro lektory EVVO a pedagogy, tvorba a distribuce 
tištěných a digitálních publikací, pomůcek, metodik a periodik, spolupráce s vysokými 
školami, zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO, síťování, budování kapacit, 

komunikace). Žadateli jsou školy, veřejná správa, veřejnost. 

Maximální % dotace: 70% Status: Kontinuální 

Maximální dotace: 3 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 31. 5. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

SFŽP: Národní program ŽP – Pakt starostů pro klima a energii  

Cílem výzvy je podpora projektů evropské iniciativy, do kterého se žadatelé mohou přihlásit 

prostřednictvím zapojení do Společenství paktu starostů a primátorů EU pro klima a energetiku 

(https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories.html). Dotaci až 2 mil. Kč lze získat 

na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, na organizaci Místních dnů pro klima a 

energii (workshopy, výstavy, komentované prohlídky, dny otevřených dveří) a na zřízení jednoho 

pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci 

akčního plánu a následnou realizaci opatření. Žadateli jsou obce, městské části, dobrovolné svazky 

obcí, místní akční skupiny. 

Maximální % dotace: 80% Status: Kontinuální 

Maximální dotace: 2 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 7. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

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, 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=88
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87
https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html


 

 
 

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 

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 

 
 

 

 

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 

 
 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=167
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=167
https://www.mzp.cz/cz/zelen_ve_mestech_obcich


 
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  

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 

 
 

 

  

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/


 

4. KULTURA, SPORT 
 

 

 

MPO: Program COVID-Kultura 

Podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, 

literatura. Pro účely tohoto programu jsou rozřazeny do těchto dvou kategorií: 

 Výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, herci, hudebníci, 

tanečníci, zpěváci, akrobati, dramaturgové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného 

umění, umělečtí fotografové, spisovatelé, tvůrci autorských knih - ilustrátoři, autoři 

dramatických textů atd.) 

 Odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, 

umělečtí manažeři ad.), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní 

produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či 

výtvarné umění. 

Výzva 3.3 pro podnikatelské subjekty v oblasti kultury, ticketingové společnosti a kolektivní 

správce byla zveřejněna 7. 4., žádosti bude možné podávat od středy 21. dubna 2021 od 

09:00 hodin do středy 30. června 2021 do 23:59 hodin. 

EK – Erasmus – Partnerství malého rozsahu – ERASMUS-SPORT-2021-SSCP 

Cílem partnerství malého rozsahu je  poskytnout přístup k programu malým aktérům a jednotlivcům 

v oblastech školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání, přípravy, mládeže a 

sportu. Díky nižší částce udělovaného grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším 

administrativním požadavkům se mohou zapojit i místní organizace, méně zkušené organizace a 

nováčci v programu. Malá partnerství mohou také přispět k vytváření a rozvoji nadnárodních sítí a 

k podpoře synergií s místními, regionálními, národními a mezinárodními politikami a mezi nimi. 

Cíle akce jsou: 

 přilákat a rozšířit přístup k programu pro nováčky, méně zkušené organizace a malé subjekty 

 vytvořit pro ně partnerství, která by měla být pro organizace prvním krokem ke spolupráci 

na evropské úrovni, 

 podpořit začlenění cílových skupin s omezenými příležitostmi, 

 podpořit aktivní evropské občanství a vnést evropský rozměr na místní úroveň. 

Maximální % dotace: neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: 20. 5. 2021 

Typ financovaní: Nevratná dotace / grant   

https://www.mpo.cz/kultura
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-sscp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 
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 

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

obcemi nebo kraji. 

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: neuvedeno 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


 

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 
 

 
Nadace ČEZ: Oranžový přechod  

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou 

instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení 

dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu. 

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být obce, města, nebo městské obvody či městské 

části hlavního města Prahy, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení 

Oranžový přechod. 

Maximální příspěvek 120 000 Kč Status: Otevřený 

  Uzávěrka žádostí: 30. 4. 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)  

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 

 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod-110065
https://www.nadacecez.cz/file/edee/2021/02/op_podminky-2021.pdf
https://www.nadacecez.cz/file/edee/2021/02/op_podminky-2021.pdf
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/

