
 
 

Dotační zpravodaj 
MAP II Praha 7 a OVPŘ MČ P7 

červenec-srpen 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: 

 
 

1. VZDĚLÁVÁNÍ .................................................................................................................. 2 

2. SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ OBLAST ............................................................................. 3 

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................................................... 6 

4. KULTURA, SPORT ....................................................................................................... 11 

5. BYDLENÍ, DOPRAVA, INFRASTRUKTURA ........................................................... 13 

 

 

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 
 

 

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 
 

 

 

Národní plán obnovy ČR - Pilíř 3 - SC 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti 

a rozvoj trhu práce 

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří 

podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních 

služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Budou podporovány 

registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Maximální procento 

dotace:  
neuvedeno   

Minimální dotace: neuvedeno 
Uzávěrka 

žádostí: 
průběžná 

MMPR – IROP Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 

Cílem programu je rozvoj dovedností v celoživotní perspektivě, a to zejména v oblasti rozvoje 

základních digitálních dovedností a dovedností potřebných z hlediska potřeb 4. průmyslové 

revoluce. Rovněž je nutné odstraňovat přetrvávající genderové nerovnosti na trhu práce a vytvořit 

nové kapacity pro zajištění péče o děti v jeslích, díky čemuž bude umožněna vazba na trh práce. 

Dalším cílem je nejen modernizace současných sociálních služeb, zajištění provozních dispozic 

současných objektů, snížení koncentrace klientů v jednom zařízení, ale i podpora terénních a 

ambulantních sociálních služeb, které udržují klienta co nejdéle v běžném přirozeném prostředí. 

Reformy a investice:  

1. Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání) 

2. Budování kapacit předškolních zařízení 

3. Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb 

Maximální procento 

dotace:  
neuvedeno   

Minimální dotace: neuvedeno 
Uzávěrka 

žádostí: 
neuvedeno 

Grant České spořitelny: Dokážeme víc 

Projekty podporující sousedskou spolupráci. V širším týmu musí být vždy zastoupen zaměstnanec 

Finanční skupiny České spořitelny. 

https://www.planobnovycr.cz/pilire
https://www.planobnovycr.cz/pilire
https://irop.mmr.cz/getmedia/079e1efd-f91b-4b1e-89a9-ef83ab1e4254/Text-101-vyzvy-SC-6-1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dokazemevic.cz/cs/pribehy/o-programu


 

 

 

 

 

Maximální procento 

dotace:  
   

Minimální dotace: 100 000 Kč Uzávěrka žádostí: průběžná 

Nadace VIA: Živá komunita 

Program podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem je 

zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich 

soběstačnosti. 

Maximální procento 

dotace:  
   

Minimální dotace: 100 000 Kč Uzávěrka žádostí: průběžná 

Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle - Cesty k integraci 

Cílem programu je podpora pomoci dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do 

společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné podmínky života s ostatními lidmi. Podpora je 

poskytována občanským sdružením, církevním právnickým osobám, obecně prospěšným 

společnostem, školám, obcím a fyzickým osobám, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli 

nadace. 

Maximální procento 

dotace:  
neuvedeno   

Minimální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: neuvedeno 

EK - CERV - Výzva na ochranu a prosazování práv dětí CERV-2021-CHILD 

Tato výzva  přispěje k reakci na dopad Covid-19 pandemie, podporou způsobů, jak začlenit práva 

dětí do reakce EU na tuto a jakékoli další nouzové situace. Současně bude podporovat genderově 

citlivé reakce na různé potřeby dětí vyplývající z nebo zvýšené pandemií Covid-19. Také přispěje k 

provádění opatření předložených strategií EU o právech dítěte. 

Maximální procento 

dotace:  
90%   

Minimální dotace: Neuvedeno 
Uzávěrka 

žádostí: 
7. 9. 2021 

MV ČR - Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 

Cílem programu je podpora příslušných obcí. Finanční prostředky jsou účelově určeny na projekty 

obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni. Dotace je určena na pořádání integračních akcí 

a aktivit, organizaci příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost 

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/
http://www.vdv.cz/poskytovani-grantu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;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
http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

asistentů pedagoga a překladatelů, analýzu situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, 

sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o 

cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost, výuku českého jazyka pro děti 

i dospělé, podporu integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech. Žadateli 

jsou města, obce a městské části. Termín zaslání Žádosti elektronicky do datové schránky 

Ministerstva vnitra ČR je do 15. ledna. 

Maximální procento 

dotace:  
90% Status Kontinuální 

Minimální dotace: Neuvedeno 
Uzávěrka 

žádostí: 
neuvedeno 

Nadace Konto Bariéry - Taxík Maxík 

Nadační fond Taxík Maxík je zaměřen na podporu seniorů a hendikepovaných osob. Jde o 

automobily určené pro sociální účely, pro přepravu seniorů a handicapovaných za ceny, které těmto 

lidem umožní využít důležitou službu tam, kde chybí. Žádat o podporu mohou města, která mají 

zájem službu Taxík Maxík provozovat. Město získává velkoprostorové vozidlo a městem vybraný 

provozovatel příspěvek na provoz v prvním roce. Podmínkou je pětiletá udržitelnost projektu, 

kterou smluvně garantuje město. 

Maximální procento 

dotace:  
Neuvedeno Status Kontinuální 

Minimální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: neuvedeno 

Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle - Nejdřív střecha 

Cílem programu je podat pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Program je určen těm, kteří: 

 se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat, 

 jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života 

 bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v zařízení je 

vážně ohroženo. 

Maximální procento 

dotace:  
Neuvedeno Status Kontinuální 

Minimální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: neuvedeno 

https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Fond-Dr-Max
http://www.nejdrivstrecha.cz/


 
Nadace ČEZ – Podpora regionů 

Grantové řízení je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat 
o 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 HMP, 

organizace zřízené a založené HMP a městskými částmi HMP, NNO. 

Maximální % dotace: 100 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 15 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 3. 2. 2022 

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/


 

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

EK - H2021 - Lepší připravenost regionálních a místních orgánů na 

přizpůsobení se změně klimatu - HORIZON-MISS-2021-CLIMA-01-01 

Cílem výzvy je poskytovat služby na podporu regionálních a místních orgánů při jejich přípravě na 

splnění současných požadavků právních předpisů Unie v oblasti mechanismu civilní ochrany a 

předpokládaných adaptačních cílů v rámci Zákona o Klimatu, které podpoří novou strategii EU pro 

přizpůsobení se změně klimatu. 

Kromě toho by tato výzva měla zhodnotit minulé, probíhající i budoucí činnosti související s 

přizpůsobením se klimatickým změnám, včetně inovativních přístupů s cílem implementovat 

kombinaci řešení - založených na technologických, netechnologických a sociálních inovacích. To by 

poskytlo informace o osvědčených postupech a řešeních, která jsou již k dispozici, o mezerách a 

překážkách v řešení adaptace na změnu klimatu, stejně jako možnosti transformativních a inovativních 

přístupů. 

Očekává se, že výsledky projektu přispějí k některým z následujících bodům: 

 připravenost regionálních a místních orgánů na splnění současných a budoucích cílů a 

požadavků v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik v oblasti klimatu dle Zákona 

o Klimatu, 

 regionální a místní orgány, občané a další zúčastněné strany zlepšují své chápání rizik v oblasti 

klimatu a přístup k příslušné vědě o klimatu, údajům a informacím z veřejných a soukromých 

zdrojů a služeb (např. z regionálních klimatických projekcí a předpovědí, Copernicus, GEOSS 

a evropských výzkumných infrastruktur), 

 regionální a místní orgány mají přístup k celé řadě možností financování k vytvoření 

příznivého prostředí pro adaptační opatření, 

 regionální a místní orgány přijímají transformativní, inkluzivní a systémový přístup k dimenzi 

společenské transformace, 

 občané a zúčastněné strany si jsou vědomi dopadů a rizik v oblasti klimatu a podílejí se na 

spoluvytváření a sdílení údajů, znalostí a řešení nezbytných pro transformaci, 

 regionální a místní orgány přijímají integrovaný přístup k řešením řešení adaptace na změnu 

klimatu, konkrétně řešení adaptace bez lítosti s přínosy adaptačních opatření směrem k 

nulovému znečištění, biologické rozmanitosti, zvýšení účinnosti zdrojů, udržitelnému 

hospodářství, zachovalému kulturnímu dědictví, lidskému zdraví a dobrým životním 

podmínkám, 

 regionální orgány a komunity jsou vybaveny k tomu, aby systematicky a do budoucna 

hodnotily adaptační mezery. 

 

Maximální % dotace: neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 14. 9. 2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-clima-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-clima-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=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


 

 

 

Typ financovaní:    

EK - H2021 - Podpora vnitrostátních, regionálních a místních orgánů při 

přípravě na přechod ke klimatické neutralitě ve městech - HORIZON-MISS-

2021-CIT-01-01 

Výzva by měla napomoci vytvořit specifické národní sítě pro města, která budou podporovat 

překládání a přizpůsobování se cílům evropské zelené dohody a všech příslušných iniciativ v úzké 

spolupráci s vnitrostátními a místními orgány, zúčastněnými stranami a občany. 

Návrhy by měly: 

 Podporovat zřizování specializovaných vnitrostátních sítí na podporu měst při jejich přechodu 

ke klimatické neutralitě ve formě národních platforem s více zúčastněnými stranami 

podporujících spolupráci, vzájemné učení a školení. 

 Mobilizovat a podporovat velký počet městských úřadů při zapojování se do přechodů ke 

klimatické neutralitě v souladu s obecnými cíli evropské zelené dohody. 

 Šířit a propagovat využívání podpůrného materiálu pro města vytvořeného z grantu Přímá 

akce: Vědecké a technické služby společného výzkumného střediska - mise „Klimaticky 

neutrální a inteligentní města“. 

Určit výzvy, osvědčené postupy a příležitosti specifické pro jednotlivé země týkající se alespoň: 

regulačního rámce (včetně interakce mezi vnitrostátními, regionálními a místními právními předpisy / 

nařízeními týkajícími se přechodu na klimatickou neutralitu na úrovni měst), financování 

(prostřednictvím přímého / nepřímého uplatňování vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, 

fondů politiky soudržnosti a ustanovení nástroje pro obnovu a odolnost), městské morfologie 

(mapováním geografických, klimatických a sociokulturních kontextů), struktury správy 

(prostřednictvím analýz rolí občanů a zúčastněných stran v rozhodovacích procesech v existujících 

laboratořích a centrech pro inovativní participativní správu). 

Maximální % dotace: neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 14. 9. 2021 

    

IROP: Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností 

Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které 

vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových 

sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a 

práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií 

COVID-19. 

Maximální % dotace:  Status: Otevřený 

Maximální dotace: 60 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 3. 2. 2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094503;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094503;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094503;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
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-soc-infrastruktura-energ-narocnost


 

 

 

 

MPO ČR - Program EFEKT - 2D - Zavedení systému hospodaření s energií v 

podobě energetického managementu 

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a 

opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a 

zejména v plném textu programu EFEKT. 

Maximální % dotace: 70 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 500 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 09. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

MPO ČR - Program EFEKT - 2E - Zpracování dokumentů pro přípravu 

energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací 

dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC 

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

určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech nebo 

veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC 

projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu na zpracování zadávací dokumentace pro 

veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Žadateli jsou kraje, obce, městské části, státní 

podniky, společnosti vlastněné 100 % obcí či městskou částí, veřejná nezisková ústavní zdravotnická 

zařízení, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, organizační složky státu, podnikatelské 

subjekty (týká se zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor), organizační složky státu, 

příspěvkové organizace zřízené státem (týká se zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou 

zakázku). 

Maximální % dotace: 70 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 3 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 9. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

MPO ČR - Program Smart Parks for the Future  

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rozvoj a zkvalitnění infrastruktury stávajících 

průmyslových zón (příprava podnikatelských parků, regenerace lokalit brownfieldů vč. 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: Otevřený 

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

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/vyzvy
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/vyzvy
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/vyzvy
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/vyzvy
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/vyzvy
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/


 

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, remízků, sadů, zelených 
bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně či kulturně hodnotných 
lokalit. Příjemci jsou obce, města nebo městské části, právnické osoby se sídlem v ČR. 

Maximální % dotace:  Status: Kontinuální 

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

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html


 

5. KULTURA, SPORT 

 

 

MK ČR - Program záchrany architektonického dědictví 

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho 

architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. 

Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, 

které tvoří podstatu kulturní památky. Žadatelem je vlastník kulturní památky, který nejprve do 15. září 

požádá o vyjádření místně příslušný krajský úřad a následně žádost doručí odboru památkové péče 

Ministerstva kultury. 

Maximální % dotace: 90% Status: Kontinuální 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 30. 9. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

MF ČR - Fondy EHP a Norska - Inovativní využití movitého a nemovitého 

kulturního dědictví 

Cílem této výzvy je posílit správu kulturního dědictví v souvislosti s jeho využitím a přispět tak k 

regionálnímu rozvoji. Podpora bude zaměřena na dlouhodobé inovativní využití revitalizovaného 

kulturního dědictví se silným potenciálem ovlivnit sociální a ekonomický rozvoj komunit (zapsané 

kulturní památky, sbírky registrované v CES a registrované knihovní fondy). Podporováno je zapojení 

místního obyvatelstva a dalších místních aktérů, jako jsou podniky, místní samospráva a občanská 

společnost. Žadateli jsou právnické osoby vlastnící nebo správci movitého a nemovitého kulturního 

dědictví. 

Maximální % dotace: 90% Status: Kontinuální 

Maximální dotace: 6 625 000,- Uzávěrka žádostí: 1. 11. 2021 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

Národní sportovní agentura - Standardizovaná infrastruktura 

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v ČR prostřednictvím výstavby sportovních 

zařízení včetně zázemí podle stanovených standardů a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího 

se sportovním zařízením. Dotace je určena na výstavbu tréninkových sportovních hal určených pro 

halové míčové sporty, tréninkových zimních stadiónů, plaveckých bazénů 25 m2. Žadateli jsou kraje, 

města, obce, městské části a městské obvody, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace 

územních samosprávných celků, obchodní společnosti ze 100 % vlastněné obcemi nebo kraji. 

Maximální % dotace: 70% Status: Kontinuální 

https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337
https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální dotace: 90 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 6. 2022 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

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://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html


 

6. BYDLENÍ, DOPRAVA, INFRASTRUKTURA 
 

SFPI - Program Výstavba pro obce (výzva č. 1/112/2019) 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo 

sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro 

způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Žadateli jsou obce, dobrovolné 

svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, městské obvody nebo městské části statutárních 

měst. 

Maximální % dotace: 100 % Status: Kontinuální 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: Neuvedeno 

 
 
 
 
 

https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/

