Dotační zpravodaj
MAP II Praha 7 a OVPŘ MČ P7
Březen 2022

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 byl v rámci Odboru vzdělávání a projektového řízení od roku
2021 rozšířen o informace týkající se dotací a grantů z oblasti1:

VZDĚLÁVÁNÍ ......................................................................................................................... 2
SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ OBLAST .................................................................................... 3
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .......................................................................................................... 7
KULTURA, SPORT............................................................................................................... 12
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. Některé výzvy, které uvádíme, jsou naopak teprve očekávané.
Poznámka: Nezapomeňte, že pokud není oprávněným příjemcem přímo školské zařízení nebo
městská část, může jím být například spolek rodičů nebo jiní partneři (organizace sociálních
služeb, organizace poskytující volnočasové či zájmové aktivity apod.).
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.

VZDĚLÁVÁNÍ
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.
Odkaz na plánované vyhlášení výzvy:
pravděpodobně 20. 2. 2022.

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1,

Maximální procento dotace: 90 %

Maximální dotace: neuvedeno

Uzávěrka žádostí:

které proběhne

31. 5. 2022 - 1.
kolo
31. 8. 2022 - 2.
kolo
30. 11. 2022 finální

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 %
Maximální dotace: neuvedeno

Uzávěrka žádostí:

31. 3. 2022

SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ OBLAST
MV ČR - Program prevence kriminality na místní úrovni
Cílem projektu je např. zvýšit pravděpodobnost dopadení pachatele, zamezit příležitostem pro
páchání trestných činů a a zvýšit pocitu bezpečí občanů. Priority programu pro rok 2022 jsou Systém prevence kriminality; Pomoc obětem trestné činnosti; Boj proti recidivě, účinnější
resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže; Komplexní přístup k bezpečí v sociálně
vyloučených a jiných rizikových lokalitách; Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě,
ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové
kriminality ad.). Dotace jsou určeny na kamerové systémy, zabezpečovací soubory, vyhodnocovací
soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software pro bezpečnostní a
preventivní účely, hardware pro bezpečnostní a preventivní účely, sportovní hřiště a plácky. Žadateli
jsou obce, dobrovolné svazky obcí, kraje.
Maximální procento
dotace:
Maximální dotace:

90 %

neuvedeno

Uzávěrka
žádostí:

31.3.2022

Národní plán obnovy ČR - MMR - Pilíř 1 - SC 1.4.1.6: Vývoj a uvedení do
provozu referenčních aplikací pro Inteligentní města
Dotace je poskytnuta na vývoj a vybudování aplikací pro obě vertikály, na nákup nezbytných zařízení
HW, SW, související stavební a inženýrské práce, poradenské služby, atd. Žadateli mohou být města
nebo jimi zřizované společnosti. Plánované vyhlášení výzvy: 1Q 2022.
Maximální procento
dotace:
Maximální dotace:

neuvedeno

Uzávěrka
žádostí:

neuvedeno

n
EK - Síť měst (2 výzvy) - CERV-2022-CITIZENS-TOWN
Výzva obsahuje následující výzvy:


Síť měst (6 600 000 €): Výzva umožní vytváření sítí mezi obcemi a spolky v otázkách
společného zájmu a umožní výměnu osvědčených postupů. K očekávaným cílům patří:
o

integrovat řadu činností kolem předmětu (předmětů) společného zájmu, který je
třeba řešit v kontextu cílů programu nebo politických priorit,

o

mobilizovat občany v celé Evropě,

o

prohloubit a zintenzivnit spolupráci měst a obcí a nabídnout jim možnost
dlouhodobě diskutovat, rozvíjet udržitelné sítě a nastínit jejich dlouhodobou vizi
budoucnosti evropské integrace.



Propojování měst (4 400 000 €): Podpora projektů, které spojují širokou škálu
partnerských měst. Prostřednictvím mobilizace občanů na místní úrovni a na úrovni Unie k
diskusi o konkrétních otázkách evropské politické agendy bude tato výzva usilovat o
podporu občanské účasti na procesu tvorby politiky Unie a rozvíjení příležitostí pro zapojení
do společnosti a dobrovolnictví na úrovni Unie.

Maximální procento
dotace:
Maximální dotace:

neuvedeno

30.000,00 euro

Uzávěrka
žádostí:

24.3.2022

MPSV ČR - Oblast podpory rodiny - Obec přátelská rodině a seniorům
Cílem soutěže je podpora realizace pro-rodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající
k vytváření pro-rodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni. Program
zahrnuje 2 dotační oblasti - Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. Příslušní vítězové
jednotlivých kategorií získají finanční odměnu na podporu rodiny či seniorů a aktivit mezigenerační
soudržnosti, jež je odstupňována dle počtu obyvatel. Žadateli jsou obce všech velikostí.

Maximální procento
dotace:
Maximální dotace:

100 %

2 000 000,-

Uzávěrka
žádostí:

31.3.2022

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.
Odkaz na plánované vyhlášení výzvy: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1, které proběhne
pravděpodobně 20. 2. 2022.

Maximální procento
dotace:

neuvedeno

Minimální dotace:

neuvedeno

Uzávěrka
žádostí:

31. 5. 2022 - 1. kolo
31. 8. 2022 - 2. kolo
30. 11. 2022 - finální

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:
Minimální dotace:

neuvedeno
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:
Minimální dotace:

neuvedeno

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

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

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

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nadace ČEZ - Grantové řízení Stromy
Cílem projektu je zlepšit životní prostředí prostřednictvím výsadby nové zeleně, především
původních druhů dřevin. 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. Žádat mohou obce, města nebo městské části.

Maximální % dotace:

80 %

Status:

otevřená

Maximální dotace:

150 000,-

Uzávěrka žádostí:

28. 2. 2022

Typ financovaní:

Nevratná
dotace / grant

SFŽP ČR - Národní program ŽP - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
(výzva č. 13/2021)

Cílem výzvy je podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí
a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků
prostřednictvím zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a
energii. Dotaci až 2 mil. Kč lze získat na zpracování/aktualizaci 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 (musí být registrovaní v oficiální databázi signatářů Paktu starostů
a primátorů).

Maximální % dotace:

80 %

Status:

kontinuální

Maximální dotace:

2000000

Uzávěrka žádostí:

8. 6. 2022

Typ financovaní:

Nevratná
dotace / grant

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 je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů,
která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení

kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojení veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně
dojde ke zvýšení občanů o životní prostření a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným,
bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity. Předmětem podpory je
výsadba stanoviště vhodných druhů listnatých stromů.

Maximální % dotace:

100 %

Status:

kontinuální

Maximální dotace:

250 000 Kč

Uzávěrka žádostí:

30. 12. 2023 nebo
vyčerpání alokace

Typ financovaní:

Nevratná
dotace / grant

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:
Maximální dotace:

neuvedeno

Typ financovaní:

Nevratná
dotace / grant

Status:

kontinuální

Uzávěrka žádostí:

neuvedeno

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:
Maximální dotace:

neuvedeno

Typ financovaní:

Nevratná
dotace / grant

Status:

kontinuální

Uzávěrka žádostí:

neuvedeno

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:
Maximální dotace:

neuvedeno

Typ financovaní:

Nevratná
dotace / grant

Status:

kontinuální

Uzávěrka žádostí:

neuvedeno

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

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 solárnětermických 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

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

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

BYDLENÍ, DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod
Program je zaměřen na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro
chodce. Podpora je určena pro instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro
chodce v intravilánu i extravilánu. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být obce, města, nebo
městské části hlavního města Prahy.

Maximální % dotace:

100%

Status:

otevřený

Maximální dotace:

120 000,-

Uzávěrka žádostí:

29. 4. 2022

Národní plán obnovy ČR - MPO ČR - Pilíř 2 - SC 2.8: Revitalizace brownfieldů
pro podnikatelské využití
Cílem programu je rekonstrukce objektu brownfieldu nebo demolice brownfieldu a výstavba nové
energeticky vysoce úsporné budovy. Žadateli mohou být obce a kraje. Plánované vyhlášení výzvy:
01/2022.

Maximální % dotace:

40-100%

Status:

otevřený

Maximální dotace:

neuvedeno

Uzávěrka žádostí:

neuvedeno

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

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

