
 
 

Dotační zpravodaj 
MAP III Praha 7 a OVPŘ MČ P7 

březen 2023 

 

Tento informační zpravodaj pro vás připravujeme v rámci projektu MAP III 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: 
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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: 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. 

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


 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

HARMONOGRAM VÝZEV Z OP JAK NA 2023 NAJDETE ZDE 

 

ERASMUS – VÝZVY A TERMÍNY PRO ROK 2023 NALEZNETE ZDE 

 

VÝZVY Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY V GESCI MŠMT NALEZNETE ZDE 

 

 

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a 

žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení 

zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad: Celorepublikový  

Alokace výzvy: 9 000 mil. Kč   

Maximální dotace: 10 000 000 Kč     
Uzávěrka žádostí: 28. 04. 2023 

 
 

 

 

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. 

Maximální dotace: 2 000 000 Kč 
Žádosti jsou přijímány po celý rok 

 

 

Výzva MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 350 

podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – podprogram 133d351 

Primárně se výzva zaměřuje na podporu pořízení kompenzačních pomůcek a speciálních učebních 

pomůcek investičního charakteru přímo do škol a školských zařízení všech zřizovatelů, u nichž je 

prokazatelné či předvídatelné, že s ohledem na vyšší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

dlouhodobou potřebu využívání daných pomůcek a učebnic či skutečnost, že daná pomůcka musí být žákem 

využívána jak ve škole či školském zařízení, tak při domácí přípravě, je tento způsob zajištění poskytování 

daných podpůrných opatření vhodnější z hlediska efektivity, účelnosti a hospodárnosti. 

Maximální dotace: 
Dle podmínek 

výzvy 

Uzávěrka žádostí: 30. 6. 2024 

 
 

https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/09/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2023_PKP_220905_verze_1.pdf
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/skolni-vzdelavani
https://www.edu.cz/npo/vyhlasene-vyzvy-z-npo/
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-110045
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-podani?highlightWords=dotace
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-podani?highlightWords=dotace
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-podani?highlightWords=dotace


 

SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ, KOMUNITNÍ OBLAST 
 

 

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Zaměstnanost +, Priorita 2 Sociální 

začleňování SC 2.1 (101. výzva - Podpora sociálního bydlení zejména osob z 

Ukrajiny)  

Cílem výzvy je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí 

ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s 

podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového 

ukotvení. 

Podporované aktivity: 

 A) Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná aktivita. 

 B) Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity (B1. Kontaktní místo pro bydlení; B2. 

Sociální realitní agentura/garantované bydlení; B3. Posílení prevence ztráty bydlení; B4. 

Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření 

podpůrných sítí služeb; B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším 

území (aktivita pouze pro žadatele typu b); B6. Přechod do bydlení při odchodech z 

institucí; B7. Nástroje pro podporu sousedského soužití; B8. Prevence a řešení 

diskriminace v oblasti bydlení; B9. Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších 

participativních forem podpory bydlení. 

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace působící v 

sociální oblasti zřizované kraji/obcemi, dobrovolné svazky obcí, registrovaní poskytovatelé 

sociálních služeb (kromě obchodních korporací). 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 340 000 000,00 Kč 
Poslední změna:  20. 12. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 100 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 25 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 05. 2023 

 

 

MV ČR - Mimořádná výzva Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 

2022 – 2. kolo 

Cílem projektu je podpora aktivit v oblasti prevence kriminality a kriminálně rizikových jevů. Mimořádné 

dotace jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací preventivních projektů ke zvládání dopadů 

uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu, a to prioritně projektů - Asistent 

prevence kriminality, Domovník-preventista, Podpora prevence kriminality na kraji (zejména pak překlady 

existujících preventivních materiálů, specifická školení odborníků na prevenci kriminality, sdílení dobré 

praxe, konkrétní preventivní projekty jako práce s rizikovými dětmi a mládeží, nenávistné projevy, 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni-zejmena-osob-z-ukrajiny?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni-zejmena-osob-z-ukrajiny?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni-zejmena-osob-z-ukrajiny?inheritRedirect=false
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-mimoradne-vyzvy-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2022-2-kolo-ke-zvladani-dopadu-uprchlicke-vlny-souvisejicich-s-invazi-ruske-federace-na-ukrajinu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-mimoradne-vyzvy-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2022-2-kolo-ke-zvladani-dopadu-uprchlicke-vlny-souvisejicich-s-invazi-ruske-federace-na-ukrajinu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-mimoradne-vyzvy-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2022-2-kolo-ke-zvladani-dopadu-uprchlicke-vlny-souvisejicich-s-invazi-ruske-federace-na-ukrajinu.aspx


 
specificky zaměřená kybernetická kriminalita, podvody apod.). Žádost o státní účelovou dotaci z 

programu předkládá kraj nebo obec.  

Typ financovaní: Nevratná dotace / grant Územní dopad:  Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: neuvedeno   

Maximální % dotace: 100 % Status: Vyhlášeno 

Maximální dotace: 1 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 6. 2023 

 

 

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Zaměstnanost +, Priorita 3 Sociální inovace - SC 

3.1 (21. výzva - Inkubační fáze vývoje řešení)) 

Cílem výzvy je podpořit realizátory, kteří chtějí změnit tíživou situaci některé z cílových skupin, mají nápady, 

které by mohly fungovat, nebo chtějí přijít na nové a potřebují je víc prozkoumat, rozvést, vyzkoušet a 

ověřit. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

 Poznání skutečného problému, jeho reálných příčin a potřeb cílové skupiny (např. empatický 

výzkum, rešerše, analýzy); 

 Testování možných řešení problému (ideace, prioritizace, tvorba a testování prototypů); 

 Navázání spolupráce se všemi důležitými aktéry (+ jejich zapojení do tvorby řešení); 

 Vyhodnocování; Rozvoj kapacit příjemce a partnerů. 

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami 

státu, kraje, obce, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, osoby 

samostatně výdělečně činné, poskytovatelé sociálních služeb, veřejné výzkumné instituce, školy a školská 

zařízení, vysoké školy, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení, zaměstnavatelé. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 9 600 000 000 Kč   

Maximální % dotace: 100 % Status: Vyhlášeno 

Maximální dotace: 2 400 000 Kč Uzávěrka žádostí: 31. 3. 2023 

 

 

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Zaměstnanost +, Priorita 1 Budoucnost práce 

(49. výzva - Vybudování dětských skupin) 

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s ozbrojeným konfliktem na 

území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o podporu zranitelných osob a skupin 

osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivších na území České republiky v souvislosti s 

bezpečnostní situací na Ukrajině. Výzvou jsou podporovány zejména aktivity, které mají přímý dopad na 

cílovou skupinu, tj. aktivity zaměřené na integraci cílové skupiny. Aktivity jsou zaměřeny na: 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-faze-vyvoje-reseni-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-faze-vyvoje-reseni-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-faze-vyvoje-reseni-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/vybudovani-detskych-skupin-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/vybudovani-detskych-skupin-1-?inheritRedirect=false


 

 posilování adaptace rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR, podporu sociální 

soudržnosti, ukotvení, začlenění a orientaci v české společnosti, prohloubení vztahů v komunitě 

včetně podpory nekonfliktního soužití,  

 pomoc s řešením krizové situace, 

 podporu prevence nezaměstnanosti a prevence bezdomovectví. 

Aktivity je možné v jednom projektu vzájemně kombinovat tak, aby odpovídaly potřebám cílové skupiny, 

které musí být v projektu zmapovány. Výzva nebude podporovat aktivity a s nimi související výdaje hrazené 

z jiných dotačních titulů nebo veřejných zdrojů – nesmí dojít k duplicitnímu financování aktivit (např. 

dotační titul financovaný z podpory organizace UNICEF, dotační řízení MPSV včetně mimořádných řízení 

na podporu sociálních služeb, dotační tituly MŠMT, včetně OP JAK a NPO). 

Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací 

instituce, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní korporace, 

OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace. 

 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 300 000 000 Kč   

Maximální % dotace: 100 % Status: Vyhlášeno 17.3. 

Maximální dotace:   Neuvedeno Uzávěrka žádostí:    30. 9 2023 

 

 

MV ČR - Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu 

integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 

Cílem výzvy je podpora obcím nebo jejich částem na realizaci projektů integrace držitelů dočasné 

ochrany na lokální úrovni, na jejichž území je vyšší koncentrace osob z cílové skupiny. Dotace je určena 

na projekty, které zajišťují koordinaci integračních aktivit ze strany realizátora, sociální a právní 

poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, 

města nebo městské části a obvody. 

Termíny příjmu žádostí: 

 V prvním kole do 10. února 2023 

 Ve druhém kole do 12. května 2023 

 Ve třetím kole do 29. září 2023 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: Neuvedeno 
Poslední změna:  24. 11. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d


 

Maximální % dotace: 95 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 
29. 09. 2023 

 

 

 

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Zaměstnanost +, Priorita 2 Sociální 

začleňování - SC 2.1 (9. výzva - Podpora sociální práce)  

Cílem výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na krajích a obcích. Žadateli jsou obce, kraje, 

dobrovolné svazky obcí. 

Dotace jsou určeny:  

 na vytvoření nové pracovní pozice s možností sdílení úvazku pro více obcí (obce I. typu), 

 na zvýšení dostupnosti sociální práce vytvořením nové pracovní pozice garanta sociální práce, 

vytvořením nové pracovní pozice nebo rozšířením úvazku case managera, vytvořením nové 

pozice sociálního pracovníka nad rámec minimálního/maximálního rozsahu úvazků, 

 na zajištění odborného vzdělávání nových i stávajících sociálních pracovníků (obce II a III. typu 

a kraje). 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 300 000 000,00 Kč 
Poslední změna:  19. 07. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 95 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 9 500 000 Kč Uzávěrka žádostí: 21. 04. 2023 

 

 

 

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Zaměstnanost +, Priorita 2 Sociální 

začleňování - SC 2.1 (33. výzva - Integrované územní investice – sociální 

začleňování)  

Cílem výzvy je podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním 

vyloučením, které žijí na území metropolitních území a aglomerací (podpora přístupu ke společenským 

zdrojům jako je zaměstnávání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana, možnost 

uplatňovat svá práva, doplňkově vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu a zaměstnance příjemce). 

Žadatelé mohou v rámci jednotlivých území nositelů ITI předkládat žádosti o podporu pouze na 

aktivity uvedené ve výčtu pro dané území dle textu výzvy. Oprávněnými žadateli jsou nestátní 

neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi, organizacemi zřizované kraji, dobrovolné 

svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb. 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialni-prace?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialni-prace?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/integrovane-uzemni-investice-socialni-zaclenovani?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/integrovane-uzemni-investice-socialni-zaclenovani?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/integrovane-uzemni-investice-socialni-zaclenovani?inheritRedirect=false


 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 254 800 000,00 Kč 
Poslední změna:  17. 10. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 95 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 23 750 000 Kč Uzávěrka žádostí: 05. 05. 2023 

 

 

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Zaměstnanost +, Priorita 2 Sociální  

začleňování (36. výzva - Transformace pobytových sociálních služeb) 

Cílem výzvy je podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče a tvorba 

transformačního plánu či jeho aktualizace, podpora implementace transformačního plánu a praktické 

realizace transformačního procesu zařízení, podpora registrovaných sociálních služeb, které jsou 

zapojeny do transformačního procesu. Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, 

městské části hlavního města Prahy, obce (v případě těchto žadatelů je povinné partnerství s 

příslušnými organizacemi, které se mají transformovat), poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v 

registru poskytovatelů sociálních služeb. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 250 000 000,00 Kč 
Poslední změna:  25. 10. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 100 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 10 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 10. 02. 2025 

 

 

OP Zaměstnanost +, Priorita 1 Budoucnost práce - SC 1.2 (12. výzva - Diverzitní a 

flexibilní pracovní kultura) 

Cílem výzvy je podpora při zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a 

rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik (oblast A) a rozvoj diverzitního pracovního 

prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci (oblast B). 

Oprávněným žadatelem jsou obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, nestátní neziskové organizace, 

profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, vysoké 

školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, 

sociální partneři, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, právnické osoby 

vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 210 000 000 Kč Poslední změna:  5. 8. 2022 - vyhlášení výzvy 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/diverzitni-a-flexibilni-pracovni-kultura-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/diverzitni-a-flexibilni-pracovni-kultura-1-?inheritRedirect=false


 

      

Maximální % dotace: 
100 % Status: otevřený 

 Maximální dotace: 10 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 3. 8. 2023 
 

    

 

Úřad vlády ČR - Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 

- Podpora terénní práce  

Program je určen na zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka, kterého zaměstnává 

obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá 

práce s příslušníky národnostních menšin, především romské komunity (řešení problémů v 

oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení, chudoby a diskriminace, osvěta o právech 

příslušníků romské menšiny, práce s cílovou skupinou vedoucí k zmocňování jejích členů). 

Žadatelem jsou obce nebo hl. m. Praha. Maximální výše dotace na zabezpečení pozice a činnosti 

jednoho terénního pracovníka je stanovena na 300 000 Kč. Dotaci lze čerpat v období od 1. 1. 

2023 do 31. 12. 2023. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 11 900 000 Kč 
Poslední změna:  9. 9. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 100 % Status: otevřený 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 11. 10. 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/podpora-terenni-prace/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2023-v-ramci-dotacniho-programu-podpora-terenni-prace-199041/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/podpora-terenni-prace/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2023-v-ramci-dotacniho-programu-podpora-terenni-prace-199041/


 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

AOPK ČR - Výzva v rámci OPŽP ZMV - SC 1.3 (1. výzva) 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých 

vodních prvků v krajině včetně sídel (vytváření a obnova tůní a malých vodních nádrží, revitalizace a 

renaturace vodních toků a niv), na tvorbu nových a obnovu stávajících vegetačních prvků a struktur, 

včetně opatření proti vodní a větrné erozi (založení nebo obnova vegetačních krajinných prvků), na 

zakládání a obnovu veřejné sídelní zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, 

remízů, průlehů), na odstranění či eliminaci negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině 

(eliminace účinnosti drénu, zvyšování nivelety dna odvodňovacích příkopů a kanálů hrázkováním a 

zasypáváním, zarůstání drenáže). Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, městské části, 

státní podniky, organizační složky státu, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní 

neziskové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti, nadace 

a nadační fondy, obchodní společnosti, družstva, společenství vlastníků jednotek, společenství 

vlastníků, fyzické osoby podnikající i nepodnikající. Žádosti o podporu je možné v Jednotném 

dotačním portálu registrovat od 15. prosince 2022 do 31. října 2023. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 500 000 000,00 Kč 
Poslední změna:  15. 12. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 31. 10. 2023 

 

 

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Životní prostředí – 1.6 (28. výzva - Péče o 

významné části přírody a krajiny)  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na péči o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou 

například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a jejich nivy nebo projekty 

výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží. Podporována je podaktivita 1.6.1.1.1 - Péče o přírodní 

stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, aktivita 1.6.1.2 - Péče o chráněná území 

(přírodní dědictví),  aktivita 1.6.1.3 - Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, v 

rámci aktivity 1.6.1.5 je podporováno budování návštěvnických a informačních středisek ochrany 

přírody pro velkoplošná zvláště chráněná území národního významu, včetně rekonstrukce, obnovy, 

rozšíření nebo doplnění stávajících prvků, budování chodníků a stezek, pozorovatelen, informačních 

a interaktivních prvků, zábradlí, závor a telemetrických prvků v ZCHÚ a v lokalitách soustavy Natura 

2000, včetně rekonstrukce, obnovy, rozšíření nebo doplnění stávajících prvků. Oprávněnými žadateli 

jsou kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu (s výjimkou AOPK ČR), dobrovolné svazky 

obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC (s výjimkou správ národních 

parků a Správy jeskyní ČR), veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace 

a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní 

společnosti a družstva, městské části hl. města Prahy, fyzické osoby podnikající, státní organizace. 

https://dotace.nature.cz/-/aopk-opzp-zmv-1.-vyzva-sc-1.3?redirect=%2Fvyzvy
https://opzp.cz/dotace/28-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/28-vyzva/


 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 370 000 000 Kč 
Poslední změna:  31. 10. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 100 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2023 

 

 

 

EK - H23 - Obnova přírody pro městskou regeneraci, odolnost a klimatickou 

neutralitu - HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01 

Očekává se, že výsledky projektu přispějí ke všem následujícím bodům: 

 Regenerované, rekultivované, klimaticky odolné, ekologicky, sociálně a ekonomicky 

modernizované zastavěné prostředí a zejména oblasti, jako jsou velké sídliště se sociálním 

bydlením, zanedbané čtvrti a sousedství, zanedbané nebo opuštěné oblasti, opuštěné 

průmyslové areály, brownfieldy nebo jiné nefunkční městské lokality. 

 Zlepšení obyvatelnosti, funkčnosti, kvality života a sociální soudržnosti městských oblastí 

prostřednictvím zelenějších, renaturovaných, regenerovaných, biologicky rozmanitějších, 

bezpečnějších veřejných prostorů a zastavěných prostředí. 

 Integrované, transdisciplinární, adaptivní, transparentní a participativní postupy městského 

plánování a rozhodovací procesy pro usnadnění integrace a zavádění ekologických, 

renaturačních a biodiverzitu zvyšujících přístupů a řešení v městských klimatických plánech. 

 Inovativní metody, digitální nástroje a modely založené na datech umožňující identifikaci, 

stanovení priorit a vizualizaci holistických řešení na místě a analýzu scénářů, posouzení 

proveditelnosti a nákladové efektivnosti a predikci jejich krátkodobého, střednědobého a 

dlouhodobého dopadu. 

 Vzájemně kompatibilní a podpůrné odvětvové a meziměstské/regionální plánování EU pro 

zmírňování změny klimatu, adaptaci a neutralitu na úrovni měst i regionů. 

 Zvýšené společenské povědomí o zranitelnosti měst souvisejících s klimatem (jako jsou 

záplavy, vlny veder, sucha atd.). 

 Inovativní monitorovací rámce a klíčové ukazatele výkonnosti. 

 Příspěvek k provádění Evropské zelené dohody, Mise pro klimaticky neutrální a inteligentní 

města a Mise pro přizpůsobení se změně klimatu. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Přeshraniční a nadnárodní 

Alokace výzvy: € 40.000.060 Poslední změna:  Nový záznam 12. 01. 2023 

Maximální % dotace: Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální dotace: € 12.000.000,00 Uzávěrka žádostí: 27. 04. 2023 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2023-clima-cities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-2023-clima-cities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 
Nadace Partnerství - Škoda stromky 2023 

Cílem výzvy je rozdělit finance na výsadbu stromů a keřů do krajiny nebo do lesa. Podpořeny mohou 

být jak právnické osoby, tak obce a města. 

 Žádosti lze přijímat do 15. 04. 2023 a podpořeny budou jarní i podzimní výsadby. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Přeshraniční a nadnárodní 

Alokace výzvy: 3 050 000 Kč Poslední změna:  Nový záznam 12. 01. 2023 

Maximální % dotace: Neuvedeno Status: Otevřený 

Maximální dotace: 90 000 Kč Uzávěrka žádostí: 15. 04. 2023 

        

 

Národní plán obnovy ČR - SFPI - Program Brownfieldy - Dotace na 

rekonstrukci staveb – velké projekty (30 – 500 mil. Kč) 

Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných 

brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v 

dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude 

sloužit široké veřejnosti (pro vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, pro společenské účely, sociální 

služby nebo péči o rodinu, pro potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu 

obyvatelstva, k plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby). Výzva je zaměřena na 

realizaci velkých projektů (dotace musí převyšovat 30 000 000 Kč). Oprávněným žadatelem o dotaci 

jsou právnické osoby. Podpořený projekt je nutné dokončit do 31. 12. 2025 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  Přeshraniční a 

nadnárodní 

Alokace výzvy: 1 422 400 000 Kč Poslední změna:  Nový záznam 16. 02. 2023 

Maximální % dotace: 100 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 500 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 20. 04. 2023 
 

    

 

Národní plán obnovy ČR - SFPI - Program Brownfieldy - Dotace na 

rekonstrukci staveb – malé projekty (3 – 30 mil. Kč)  

Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných 

brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v 

dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude 

sloužit široké veřejnosti (pro vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, pro společenské účely, sociální 

služby nebo péči o rodinu, pro potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu 

obyvatelstva, k plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby). Výzva je zaměřena na 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Grantove-vyzvy/Skoda-stromky-2023
https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/
https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/
https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/
https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/


 

realizaci malých projektů (dotace musí převyšovat 30 000 000 Kč). Oprávněným žadatelem o dotaci 

jsou právnické osoby. Podpořený projekt je nutné dokončit do 31. 12. 2025. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  Přeshraniční a 

nadnárodní 

Alokace výzvy: 640 000 000,- Kč Poslední změna:  2. 2. 2023 vyhlášení výzvy 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 30 000 000,- Kč Uzávěrka žádostí: 20. 04. 2023 

 

 

MPO ČR - Program EFEKT - OSA 4 - Zpracování místní energetické koncepce - 

obce (3/2023) 

Cílem programu je zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, 

jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo 

dobrovolného svazku obcí. Z poskytnuté dotace je možné hradit výdaje na zpracování koncepce (externí 

spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci), DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o 

odpočet DPH na vstupu, výdaje na tisk koncepce, výdaje na grafickou úpravu koncepce. Žadateli jsou 

obce, města, obce, městské části, svazky obcí. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 13 000 000 Kč 
Poslední změna:  14. 11 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 90 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 500 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 04. 2023 

 

SFŽP ČR - Národní program ŽP - Výsadba stromů - individuální projekty (výzva 

č. 4/2021) 

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory 

individuálních projektů se zapojením veřejnosti, a tím přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a 

ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace je určena na výsadbu stanovištně 

vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích 

bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání (pořízení sazenic, zajištění závlahy, zpracování 

odborného posudku, zajištění odborného dozoru). Žadateli jsou všechny subjekty s prokazatelným 

vztahem k místu realizace projektu. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 200 000 000 Kč 
Poslední změna:  22. 07. 2021 - Vyhlášení 

nové výzvy. 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94


 

Maximální % dotace: 100 % Status: Otevřený 

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

    

 

Národní plán obnovy ČR - SFŽP ČR - Nová Zelená úsporám - Dotace pro 

bytové domy - Oblast A: Zateplení  

 

V oblasti zateplení bytových domů je podporována: 

 výměna výplní stavebních otvorů 

 zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí 

tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce 

Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun. 

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících 

bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů, příspěvkové 

organizace zřízené územními samosprávnými celky. Žádosti je možné podávat průběžně do 

uvedeného termínu uzávěrky příjmu žádostí, nebo do vyčerpání alokace. 

 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / 

grant 

Územní dopad:  

Převážně celorepubliková 

 

Alokace výzvy: Neuvedeno Poslední změna:  Nový záznam 18. 7. 2022  

Maximální % dotace: 60 % Status: Otevřený  

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025  

 

 

Národní plán obnovy ČR - SFŽP ČR - Nová Zelená úsporám - Dotace pro 

bytové domy - Oblast C1: Výměna zdrojů tepla  

V oblasti výměny zdrojů tepla je podporováno pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla 

na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné 

soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny: 

 kotlů na pevná paliva 

 kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů  

 lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj tepla na 

vytápění v jednotlivých bytových jednotkách za libovolný ze zdrojů 

 elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem 

Není podporována náhrada centrálního zdroje tepla bytového domu více dílčími zdroji, např. pro 

jednotlivé bytové jednotky. Nejsou podporovány výměny zdrojů ve stavbách, na jejichž výstavbu 

byla poskytnuta dotace v oblasti podpory B z tohoto a předchozích dotačních programů. 

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle 

  

 

https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/


 

 

 

 

 

Národní plán obnovy ČR - SFŽP ČR - Nová Zelená úsporám - Dotace pro bytové 

domy - Oblast D2: Zelená střecha 

Podpora v této oblasti se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů 

a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve 

vlastnictví žadatele. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy 

průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Maximální 

výše podpory na podporovanou stavbu je 300 000 Kč za dobu trvání programu. Žadateli mohou být 

vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, 

pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů, příspěvkové organizace zřízené 

územními samosprávnými celky. Žádosti je možné podávat průběžně do uvedeného termínu 

uzávěrky příjmu žádostí, nebo do vyčerpání alokace. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: Neuvedeno Poslední změna:  18. 7. 2022 - Nový záznam. 

Maximální % dotace: 60 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 300 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025 

 

 

Národní plán obnovy ČR - SFŽP ČR - Nová Zelená úsporám - Dotace pro bytové 

domy - Oblast D5: Zeleň  

Podpora je poskytována výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. 

Podpora se poskytuje na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. 

dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách 

podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny. Žadateli 

mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků bytových jednotek 

stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek, příspěvkové organizace zřízené 

územními samosprávnými celky, nově mohou o výměnu topidla na pevná paliva žádat i vlastníci 

bytových jednotek samostatně. Žádosti je možné podávat průběžně do uvedeného termínu 

uzávěrky příjmu žádostí, nebo do vyčerpání alokace. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  Převážně 

celorepubliková 

Alokace výzvy: Neuvedeno 
Poslední změna:  18. 7. 2022 - Nový 

záznam. 

Maximální % dotace: 60 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 40 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025 
 

https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/


 

vnitrobloků. Podporu nelze poskytnout, pokud se jedná o náhradní výsadbu nebo zeleň nezbytnou 

pro splnění předepsaných koeficientů stanovených ve stavebním řízení. Maximální výše podpory se 

stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu vysázených stromů, přičemž maximální výše 

podpory je 50 000 Kč. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků 

jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů, 

příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Žádosti je možné podávat průběžně 

do uvedeného termínu uzávěrky příjmu žádostí, nebo do vyčerpání alokace. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: Neuvedeno Poslední změna:  18. 7. 2022 - Nový záznam. 

Maximální % dotace: 60% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 50 000 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025 

 

 

 

 

Národní plán obnovy ČR - SFŽP ČR - Nová Zelená úsporám - Dotace pro bytové 

domy - Oblast D3: Dešťovka 

V oblasti dešťovky jsou podporována taková opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z 

povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s 

dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku 

zahrady, či jako užitkové vody. Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný bytový 

dům pouze jednou za dobu trvání programu. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní 

výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu 

nádrže, respektive na počet napojených bytových jednotek. Žadateli mohou být vlastníci stávajících 

bytových domů, stavebníci bytových domů, nabyvatelé bytového domu, osoby, kterým svědčí právo 

stavby, pověření vlastníci bytových jednotek (u novostaveb nelze čerpat dotaci na využití dešťové 

vody pouze pro zálivku zahrady), společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových 

domů, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Žádosti je možné podávat 

průběžně do uvedeného termínu uzávěrky příjmu žádostí, nebo do vyčerpání alokace. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: Neuvedeno Poslední změna:  18. 7. 2022 - Nový záznam. 

Maximální % dotace: 60% Status: Otevřený 

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025 

 

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 

https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://www.nrb.cz/produkt/elena-pro-podnikatele/


 

  

 

 

 

MPO ČR - Program EFEKT - OSA 4 - Zavedení systému hospodaření s energií v 

podobě energetického managementu (2/2023) 

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

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

nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici 

procesů, odpovědností, toků informací apod.), na přípravu systémů pro monitorování a 

vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do 

praxe. Žadateli mohou být kraje, obce, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková 

organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, 

veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, obchodní korporace, 

fyzické osoby podnikající. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 13 000 000,00 Kč 
Poslední změna:  14. 11. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 90 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 500 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 04. 2023 

 
 

 

 

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 

 
 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu


 
MPO ČR - Program EFEKT - OSA 4 - Zpracování místní energetické koncepce - 

obce (3/2023) 

Cílem programu je zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, 

jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo 

dobrovolného svazku obcí. Z poskytnuté dotace je možné hradit výdaje na zpracování koncepce 

(externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci), DPH – v případě, že žadatel nebude 

žádat o odpočet DPH na vstupu, výdaje na tisk koncepce, výdaje na grafickou úpravu koncepce. 

Žadateli jsou obce, města, obce, městské části, svazky obcí. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 13 000 000,00 Kč 
Poslední změna:  14. 11. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 90% Status: Otevřený 

Maximální dotace: 500 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 04. 2023 

 
 
 

 

  

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce


 

KULTURA, SPORT 
 

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. 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / 

grant 

Územní dopad:  

Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: neuvedeno 
Poslední změna:  27. 07. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 70 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: 28. 04. 2023 

 

MK ČR - Podpora expozičních a výstavních projektů 

Cílem programu je podpora instalací expozic nebo výstav muzejní povahy, zpřístupnění expozic a 

výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žadateli mohou být právnické a fyzické 

osoby - vlastníci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury. Není 

určeno pro příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury. 

Typ financovaní: Nevratná 

dotace / 

grant 

Územní dopad:  

Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: neuvedeno 
Poslední změna:  27. 07. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 70 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: 31. 03. 2023 

 

 

    

    

    

    

 

 

    

https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnich-tradic-2573.html
https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnich-tradic-2573.html
https://www.mkcr.cz/podpora-expozicnich-a-vystavnich-projektu-1352.html


 

BYDLENÍ, DOPRAVA, INFRASTRUKTURA, VEŘEJNÁ SPRÁVA 
 

Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 1.1: Využívání přínosů digitalizace 

pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány (10. výzva - 

eGovernment a kybernetická bezpečnost- VRR) 

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a 

technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na: 

 Elektronizaci vybraných služeb veřejné správy 

 Rozšíření propojeného datového fondu 

 Integraci elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na 

portál gov.cz 

 Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické 

identifikace 

 Publikaci dat veřejné správy jako OpenData 

 Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity 

 Automatizaci zpracování digitálních dat (robotizace) 

 Centralizaci, standardizaci a sdílení elektronických služeb veřejné správy 

 Kybernetickou bezpečnost. 

Oprávněnými žadateli jsou hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované 

nebo zakládané hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  Regionální nebo lokální 

kromě MAS 

Alokace výzvy: 306 250 000 Kč 
Poslední změna:  17. 10. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 50 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 35 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 
31. 08. 2023 

 
 

 

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. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: Neuvedeno 
Poslední změna:  Vyhlášení nového kola 

výzvy 22. 02. 2023 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/10vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/10vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/10vyzvairop
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod-110065


 

Maximální dotace: 120 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 
27. 04. 2023 

 

 

Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 1.1: Využívání přínosů digitalizace 

pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány (11. výzva - 

eGovernment - ČR) 

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, 

urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na elektronizaci vybraných služeb veřejné 

správy: 

 Rozšíření propojeného datového fondu; 

 Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na 

portál gov.cz; 

 Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické 

identifikace; 

 Publikace dat veřejné správy jako OpenData; 

 Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity; 

 Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace); 

 Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy. 

Oprávněnými žadateli jsou, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek 

státu, státní organizace, státní podniky, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji/obcemi, NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů. Výzva je určena pro celé 

území ČR. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 1 672 959 654 Kč 
Poslední změna:  17. 10. 2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 100 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 450 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 31. 08. 2023 

 

 

 

Národní plán obnovy ČR - SFPI - Program Brownfieldy - Dotace na rekonstrukci 

staveb – velké projekty (30 – 500 mil. Kč)  

Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných 

brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v 

dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude 

sloužit široké veřejnosti (pro vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, pro společenské účely, sociální služby 

nebo péči o rodinu, pro potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu 

obyvatelstva, k plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby). Výzva je zaměřena na 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/11vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/11vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/11vyzvairop
https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/
https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/


 

realizaci velkých projektů (dotace musí převyšovat 30 000 000 Kč). Oprávněným žadatelem o dotaci 

jsou právnické osoby. Podpořený projekt je nutné dokončit do 31. 12. 2025. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 1 422 400 000 Kč 
Poslední změna:  02. 02. 2023 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 100 % Status: Otevřený 

Maximální dotace: 500 000 000 Kč Uzávěrka žádostí: 20. 04. 2023 

 

 

 

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 

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/

