
 
 

Dotační zpravodaj 
MAP II Praha 7 a OVPŘ MČ P7 

listopad 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. Některé výzvy, které uvádíme, jsou naopak teprve očekávané. 

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


 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

 

 

 

 

 

Fondy EHP – Projekty institucionální spolupráce  

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také 

dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na 

potřeby studentů a žáků.  

V rámci projektu je možné:  

 Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy 

 Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci 

zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání 

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, 

workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce.  

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve 

výběrovém procesu.  

 
Uzávěrka žádostí: 16. 2. 2022 

Maximální dotace: neuvedeno 

Česká rozvojová agentura - Projekty v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce 

- Globální rozvojové vzdělávání  

Cílem programu je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblastech 

Globální rozvojové vzdělávání a Osvěta. Výzva je také určena ke kofinancování aktivit českých subjektů 

a umožňuje podávat žádosti k podpoře trojstranných projektů českých subjektů, které jsou souběžně 

podpořeny dalším donorem (např. Evropská komise, agentury OSN, bilaterální donoři). Podporovány 

jsou projekty zaměřené na formální vzdělávání, neformální a zájmové vzdělávání, osvětu veřejnosti a 

projekty partnerství a spolupráce. Žadateli mohou být neziskové organizace, územní samosprávné 

celky, obce, dobrovolné svazky obcí a právnické a fyzické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k 

poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní 

ochrany dětí. 

Maximální % dotace: 90% 
Uzávěrka žádostí: 4. 1. 2022 

Maximální dotace: 2 000 000 Kč 

https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty#projekty-institucionalni-spoluprace
http://www.czechaid.cz/dotace/vyzva-globalni-rozvojove-vzdelavani-a-osveta-verejnosti-pro-rok-2022/
http://www.czechaid.cz/dotace/vyzva-globalni-rozvojove-vzdelavani-a-osveta-verejnosti-pro-rok-2022/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Národní plán obnovy ČR - MPSV - Pilíř 3 - SC 3.3.2: Zvýšení kapacity zařízení 

péče o děti 

Cílem programu je výstavba a rekonstrukce prostor pro vytvoření dětských skupin. Žadateli mohou 

být obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí. Plánované vyhlášení výzvy: 30. 11. 

2021. 

Maximální procento dotace: 90 % 
Uzávěrka žádostí: neuvedeno 

Maximální dotace: neuvedeno 

OP Praha - pól růstu ČR - PO 4 - SC 4.1 (61. výzva - Navýšení kapacity zařízení 

pro poskytování péče o děti III) 

Výzva je zaměřena na vznik nových kapacit zařízení péče o děti (stavby, přístavby či stavební úpravy 

objektů a budov). 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. 

Plánované datum vyhlášení výzvy: 14. 09. 2021 

Maximální procento dotace: 90 % 
Uzávěrka žádostí: 31. 3. 2022 

Maximální dotace: neuvedeno 

OP Praha - pól růstu ČR - PO 4 - SC 4.3 (59. výzva – Zvýšení dostupnosti zařízení 

pro poskytování péče o děti III) 

Rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a 

založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy. 

Plánované datum vyhlášení výzvy: 14. 09. 2021 

Maximální procento dotace: 90 % 
Uzávěrka žádostí: 13. 1. 2022 

Maximální dotace: neuvedeno 

file:///C:/Users/SvobodovaM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GGP1S5QX/www.mpsv.cz
file:///C:/Users/SvobodovaM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GGP1S5QX/www.mpsv.cz
https://www.penizeproprahu.cz/wp-content/uploads/2016/08/Harmonogram-v%C3%BDzev_2021_verze-3_od-10.8.2021.xls
https://www.penizeproprahu.cz/wp-content/uploads/2016/08/Harmonogram-v%C3%BDzev_2021_verze-3_od-10.8.2021.xls


 

SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ OBLAST 
 

 

 

  

Národní plán obnovy ČR - MPSV - Pilíř 3 - SC 3.3: Rozvoj a modernizace 

infrastruktury sociální péče 

Cílem programu je rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče. Žadateli mohou být kraje, 

organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 

zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, 

nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. Plánované vyhlášení výzvy: 30. 11. 2021. 

Maximální procento 

dotace:  
neuvedeno   

Minimální dotace: neuvedeno 
Uzávěrka 

žádostí: 
průběžná 

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 

 
 

file:///C:/Users/SvobodovaM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GGP1S5QX/www.mpsv.cz
file:///C:/Users/SvobodovaM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GGP1S5QX/www.mpsv.cz
http://penizeproprahu.cz/11943-2/
http://penizeproprahu.cz/11943-2/


 
 

 

 

MMR – 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 

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. Budou podporovány registrované 

sociální služby.  

Maximální procento 

dotace:  
neuvedeno   

Minimální dotace: neuvedeno 
Uzávěrka 

žádostí: 
průběžná 

Grant České spořitelny: Dokážeme víc 

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

Finanční skupiny České spořitelny. 

Maximální procento 

dotace:  
   

Minimální dotace: 100 000 Kč 
Uzávěrka 

žádostí: 
průběžná 

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


 
 

 

 

 

 

 

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 

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 

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 

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/
http://www.vdv.cz/poskytovani-grantu/
http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d


 

 

 

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: 
Není 

stanovena 
Status: kontinuální 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

Uzávěrka žádostí: 
31. 12. 2021 

 

 

 

 

  

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.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nejdrivstrecha.cz/


 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Národní rozvojová banka - Poradenství v rámci programu ELENA 

Cílem programu ELENA je podpora přípravy energeticky úsporného projektu a energetického 

posudku pro podnikatele, kraje, města, obce a další subjekty veřejné správy, kteří plánují renovaci 

stávající nemovitosti (zateplení, výměna oken/dveří, zastínění apod.) nebo cílené investice do 

stavebních a technologických opatření (vytápění, příprava teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, 

energetický management, OZE, automatizace a řízení budov). ČMZRB hradí 90 % nákladů spojených 

s přípravou projektu. 

ČMZRB municipalitám nabízí: 

 Kompletní pomoc při přípravě EPC projektu a posouzení objektů. 

 Přípravu zadávacího řízení na realizační firmu. 

 Přípravu povinných dokumentů pro žádost o dotaci z OPŽP. 

Maximální % dotace: 90 % Status: kontinuální 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: neuvedeno 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

Národní program Životní prostředí: Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - 

individuální projekty 

Cílem programu ELENA je podpora přípravy energeticky úsporného projektu a energetického 

posudku pro podnikatele, kraje, města, obce a další subjekty veřejné správy, kteří plánují renovaci 

stávající nemovitosti (zateplení, výměna oken/dveří, zastínění apod.) nebo cílené investice do 

stavebních a technologických opatření (vytápění, příprava teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, 

energetický management, OZE, automatizace a řízení budov). ČMZRB hradí 90 % nákladů spojených 

s přípravou projektu. 

ČMZRB municipalitám nabízí: 

 Kompletní pomoc při přípravě EPC projektu a posouzení objektů. 

 Přípravu zadávacího řízení na realizační firmu. 

 Přípravu povinných dokumentů pro žádost o dotaci z OPŽP. 

Maximální % dotace: 100 % Status: kontinuální 

Maximální dotace: 250 000 Kč Uzávěrka žádostí: 
30. 12. 2023 nebo 

vyčerpání alokace 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

https://www.nrb.cz/produkt/elena-pro-podnikatele/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94


 

 

 

 

 

IROP 2021+ 

SC 2.2. Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a 

zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem 

znečištění 

Výzva je očekávána. 

Maximální % dotace:  Status: kontinuální 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: neuvedeno 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

Operační program Životní prostředí 2021 - 2021:  

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a 

odolnosti vůči katastrofám 

Výzva je očekávána v první polovině roku 2022.  

Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur (stromořadí, solitérní stromy, 

travobylinné porosty, meze, remízy, větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, svodné 

příkopy) 

Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, 

lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu včetně dokončovací a rozvojové péče 

Maximální % dotace:  Status: kontinuální 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: neuvedeno 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

Národní plán obnovy: Subkomponenta 1.4.1.6 Demonstrativní projekty 

rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G) 

Od roku 2023 má směřovat hlavní část subkomponenty do územně samosprávných celků. Vertikála 

smart city má být mj. zaměřena na aplikace 5G v oblastech dopravních systémů, monitorování ovzduší, 

hospodaření s vodou, monitorování lesů apod. 

Výzva je očekávána. 

Maximální % dotace:  Status: kontinuální 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: neuvedeno 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 



 

 

 

 

 

OP Životní prostředí – 1.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu (159. 

výzva) 

Cílem programu je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi a zlepšit hospodaření se 

srážkovými vodami. V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na aktivitu 1.3.1 - 

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení 

přirozených rozlivů (realizace opatření rozlivu do údolních niv, zvýšení kapacity koryta složeným 

profilem, vložení stěhovavé kynety úpravy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení 

morfologie koryta vodních toků), 1.3.2 - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další 

využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků (povrchová vsakovací a retenční 

zařízení, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, výměna nepropustných 

zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy, střechy s akumulační schopností) 

a 1.3.3 - Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové 

ochraně (výstavba suchých poldrů, rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží). Žadateli jsou 

kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky a 

státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké 

školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, fyzické osoby 

podnikající i nepodnikající, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. 

Maximální % dotace: 85% Status: otevřený 

Alokace výzvy: 500 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 31. 1. 2022 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

Národní plán obnovy ČR - SFŽP ČR - Energetické úspory veřejných budov 

(výzva č. 12/2021) 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci energeticky úsporné renovace pomocí 

kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním 

tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či 

zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie. 

Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky, obchodní společnosti 

vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a 

výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace 

územních samosprávných celků, vysoké školy, školy, školská zařízení a školské právnické osoby, 

nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Alokace vžzvy: 
3 285 000 000 

Kč 
Uzávěrka žádostí: 30. 9. 2022 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=171
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=171
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102


 

 

Národní plán obnovy ČR - MŽP, SFŽP - Pilíř 2 - SC 2.2.3: Podpora opatření v 

oblasti energetické účinnosti a k zajištění energie z obnovitelných zdrojů ve 

veřejných budovách 

Cílem programu je snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Dotace bude poskytována na 

zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících 

prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, realizaci 

systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizaci systémů využívajících odpadní teplo, 

výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW 

využívajícího fosilní paliva nebo el. energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, 

kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo 

chladu využívající OZE nebo zemní plyn. Dále na instalaci fotovoltaického systému a instalaci solárně-

termických kolektorů.  

Žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, státní organizace, veřejné 

výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, 

příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nestátní 

neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné 

ze 100 % veřejným subjektem. Plánované vyhlášení výzvy: 4Q 2021. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Alokace výzvy: neuvedeno Uzávěrka žádostí: neuvedeno 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP ŽP - SC 1.6.: Posílení biologické 

rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění 

Tento specifický cíl je zaměřený na posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském 

prostředí a snížení znečištění. Podporovány budou aktivity zabývající se péčí o chráněná území, 

přírodní stanoviště a vzácné druhy (podpora ohrožených druhů, zprůchodnění migračních překážek 

pro živočichy, omezení šíření invazních nepůvodních druhů, rozvoj záchranných stanic pro ohrožené 

živočichy, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území a přírodní bohatství, 

monitoring ekosystémů, zvyšování povědomí o problémech biologické rozmanitosti), kvalitou 

ovzduší (náhrada či rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, změny technologických 

postupů u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, výstavba a obnova systémů sledování kvality 

ovzduší, pořízení a modernizace systémů pro hodnocení kvality ovzduší, pořízení monitorovacích 

systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich 

prezentaci), snížením počtu kontaminovaných lokalit (průzkum rozsahu znečištění horninového 

prostředí, odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje či ekosystémy). 

Cílovými skupinami jsou orgány ochrany přírody, vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich 

právní formu, provozovatelé stacionárních zdrojů znečištění a provozovatelé monitorovacích systémů 

(jedná se zejména o ČHMÚ, zdravotní ústavy, obce, kraje i průmyslové podniky), majitelé nebo 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-plan-obnovy/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-plan-obnovy/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-plan-obnovy/
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


 

 

 

 

 

 

uživatelé kontaminovaných lokalit bez ohledu na právní formu obce, subjekty nakládání s odpady, 

s potravinami. Podporovanými oblastmi jsou všechny regiony NUTS 2. 

Maximální % dotace:  Status: Otevřený 

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

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 

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 

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 

 
 

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 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-soc-infrastruktura-energ-narocnost
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/
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / grant 

 
 



 

KULTURA, SPORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html


 

BYDLENÍ, DOPRAVA, INFRASTRUKTURA 
 

Národní plán obnovy ČR - SFŽP ČR - Energetické úspory veřejných budov (výzva 

č. 12/2021) 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci energeticky úsporné renovace pomocí 

kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním 

tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či 

zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie. 

Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky, obchodní společnosti 

vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a 

výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace 

územních samosprávných celků, vysoké školy, školy, školská zařízení a školské právnické osoby, 

nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti. 

Maximální % dotace: 40-100% Status: otevřený 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: 30. 9. 2022 

 

 

MMR ČR - Bezbariérové akce - Odstraňování bariér v budovách městských a 

obecních úřadů (117D622) 

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér 

v budovách MÚ a OÚ. Podporovány jsou aktivity jako např. odstraňování bariér při vstupu do budov 

a výstupu z budov, bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných 

prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Žadateli jsou obec 

či město, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem 

Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

Maximální % dotace: 50 % Status: otevřený 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: 28. 1. 2022 

 

 

MMR ČR - Bezbariérové akce - Odstraňování bariér v budovách domů s 

pečovatelskou službou (117D622)  

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér 

v budovách domů s pečovatelskou službou. Podporovány jsou aktivity jako např. odstraňování bariér 

při vstupu do budov a výstupu z budov, bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních 

zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a 

systémů. Žadateli jsou obec či město, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly 

schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

Maximální % dotace: 50 % Status: otevřený 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: 28. 1. 2022 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko


 
Národní plán obnovy ČR - Pilíř 1 - SC 1.2: Digitální systémy veřejné správy  

Cílem programu je vytvořit efektivní prostředí pro digitalizaci agend vykonávaných veřejnou správou 

(a zdravotnictvím jako komplexním oborem ekonomiky financovaným především z veřejných zdrojů), 

a to především z pohledu: 

 Sdílení dat mezi jednotlivými systémy (orgány a institucemi) prostřednictvím základních 

registrů, propojeného datového fondu a Informačního systému sdílené služby (eGovernment 

Service Bus) 

 Vytvoření či rozvoj stávajících či nových funkcionalit backendových informačních systémů 

jednotlivých orgánů a institucí, které slouží především k vlastnímu výkonu agend. Hlavní důraz 

je zde kladen na vzájemnou spolupráci umožňující vyšší míru vnitřní digitalizace úřadů 

a institucí 

 Kybernetické bezpečnosti vybraných centrálních orgánů a poskytovatelů zdravotnických 

služeb především v regionu Prahy 

 Sdílení znalostí, kompetencí, metodik a standardů poskytovaných prostřednictvím 

kompetenčních center vč. jejich přenosu na jednotlivé úřady a instituce 

Reformy: 

 Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu a elektronizace zdravotnictví 

 Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví 

Investice: 

 Budování a rozvoj agendových informačních systémů 

 Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment 

 Kybernetická bezpečnost 

 Vytvoření předpokladů pro digitální justici 

Maximální % dotace: neuvedeno Status: očekávaný 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: neuvedeno 

 

 

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://www.planobnovycr.cz/pilire
https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/

