
 
 

Dotační zpravodaj 
MAP III Praha 7 a OVPŘ MČ P7 

prosinec 2022 

 

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 
 

 

 

OP  JAK Výzva č. 02_22_002_šablony pro MŠ a ZŠ 

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   

  Status: Otevřený 

Maximální dotace: 10 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 
28. 04. 2023 

 

 

HARMONOGRAM VÝZEV Z OP JAK NA 2023 NAJDETE ZDE 

 

 

    

    

    

    

  

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/09/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2023_PKP_220905_verze_1.pdf


 

SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ, KOMUNITNÍ OBLAST 
 

 

MZ ČR - Výzva k předložení žádosti o investiční dotaci v rámci Programu 

„Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ pro 

podprogram č. 335 711 „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 

postižením¨ 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zajištění podpory záměrů bezbariérových tras ve městech a 

obcích a dále i pro realizaci akcí zajišťujících zkvalitňování zdravotních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením. 

Podporované aktivity: 

 Mobilita - zpřístupňování budov poskytujících zdravotní služby pro osoby se zdravotním postižením 

(odstraňování bariér při vstupu do budov, odstraňování bariér uvnitř budov - výstavba a rekonstrukce 

výtahů, zdvihacích plošin, zajištění horizontálního pohybu po budově a bezbariérových úprav 

hygienických zařízení). 

 Zkvalitňování a humanizace zdravotních služeb pro osoby se zdravotním postižením (obnova a 

nákup zdravotnických prostředků - mobilní diagnostické a terapeutické přístroje, motodlahy, 

motomedy, terapeutické plošiny, rehabilitační chodítka, elektrické stavěcí vozíky, stabilometrické 

plošiny, vertikalizační lehátka, elektrické zvedáky, polohovací lůžka, koupací lehátka a sprchové 

vozíky, myčky podložních mís, klimatizační jednotky, antidekubitní systémy, závěsné systémy pro 

transport, komunikační zařízení sestra-pacient). 

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, 

obce, nestátní neziskové organizace. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  Regionální nebo lokální 

kromě MAS 

Alokace výzvy: 12 500 000,00 Kč Poslední změna:  01.12.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 80% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 10 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 15. 02. 2023 
 

 

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. Typy podporovaných aktivit - asistenti 

prevence kriminality, domovníci-preventisté, bezpečnostní dobrovolníci, situační prevence, sociální 

prevence (pobytové, volnočasové a preventivní aktivity pro rizikové a problémové děti a mládež, 

prevence recidivy apod.), informace pro občany, vzdělávací akce, zvyšování pocitu bezpečí občanů a 

snižování míry a závažnosti trestné činnosti, reakce na nové hrozby a realizace pilotních projektů 

apod.Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, kraje. 

https://www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-podpora-rozvoje-pristupnosti-a-zkvalitnovani-zdravotnich-sluzeb-pro-podprogram-335-711-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zd/
https://www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-podpora-rozvoje-pristupnosti-a-zkvalitnovani-zdravotnich-sluzeb-pro-podprogram-335-711-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zd/
https://www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-podpora-rozvoje-pristupnosti-a-zkvalitnovani-zdravotnich-sluzeb-pro-podprogram-335-711-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zd/
https://www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-podpora-rozvoje-pristupnosti-a-zkvalitnovani-zdravotnich-sluzeb-pro-podprogram-335-711-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zd/
https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d


 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 51 606 000,00 Kč 
Poslední změna:  22.08.2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 90% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 15. 02. 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, 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 Poslední změna:  03.10.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 1 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 06. 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/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/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 

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

 

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

začleňování - SC 2.2 (27. výzva - Zavádění nových řešení ve službách 

podporujících sociální začleňování)  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vytváření a realizaci nových efektivních řešení a programů 

při poskytování služeb sociálního začleňování. 

Dotace je určena na: 

 vytvoření a aplikaci nového řešení, které jsou doposud řešeny nedostatečným nebo nevyhovujícím 

způsobem, 

 přenos nového řešení formou exkurzí, spoluprací s organizací a jejími odbornými pracovníky, 

 edukaci prostřednictvím osob s vlastní zkušeností,  

 podporu a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou, 

 nastavení systému hodnocení efektivity zavaděných nových modelových postupů v systému 

služeb,  

 podporu mezioborové a meziresortní spolupráce, 

 podporu síťování služeb a ostatních aktérů, vytváření platforem, vytváření regionálních sítí, 

organizace diskusních setkání, konferencí ke sdílení zkušeností a dobré praxe. 

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové 

organizace zřizované hlavním městem Prahou/kraji/obcemi/městskými částmi hlavního města Prahy, 

dobrovolné svazky obcí. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 150 000 000,00 Kč Poslední změna:  03.10.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 10 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 
06. 01. 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. 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/zavadeni-novych-reseni-ve-sluzbach-podporujicich-socialni-zaclenovani-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/zavadeni-novych-reseni-ve-sluzbach-podporujicich-socialni-zaclenovani-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/zavadeni-novych-reseni-ve-sluzbach-podporujicich-socialni-zaclenovani-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


 

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: 9 600 000,00 Kč 
Poslední změna:  13.09.2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 2 400 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 07. 02. 2023 
 

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

SC 3.1 (22. výzva - Inkubační fáze šíření)  

Cílem výzvy je podpořit žadatele (realizátory) se specifickým přístupem/metodou/know-how v šíření 

nového přístupu do dalších organizací. To s sebou nese velké nároky na změny v dosavadní zaběhnuté 

praxi těchto organizací, proto program podpoří inkubační fázi, ve které bude mít příjemce prostor se 

zapojenými organizacemi daný přístup vyzkoušet v malém rozsahu v praxi a zjistit, co může fungovat, jaké 

komplikace může přenos přinášet a najít řešení, jak tyto komplikace vyřešit. Dotace je určena na: 

 navázání spolupráce s organizacemi, ve kterých by se měl přístup/metoda uplatňovat, 

 na adaptaci metody/přístupu do spolupracujících organizací a testování v praxi, 

 na přípravu způsobu vyhodnocení změn ve spolupracujících organizacích a změn u jejich 

koncových uživatelů, 

 na propojování spolupracujících organizací mezi sebou, 

 na prohlubování znalostí realizátora v metodě/přístupu, 

 na šíření, popularizaci a vzdělávání v metodě/přístupu pro širší publikum než jsou zapojené 

spolupracující organizace. 

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními 

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

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-faze-sireni-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/inkubacni-faze-sireni-1-?inheritRedirect=false


 

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: 20 000 000,00 Kč Poslední změna:  12.09.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 1 500 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 13. 02. 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 

Maximalní dotace: 9 500 000,00 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 

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


 

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. 

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 

Maximalní dotace: 23 750 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 05. 05. 2023 

 

 

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

začleňování - SC 2.1 (7. výzva - Podpora sociálního bydlení)  

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených.  

Dotace je určena: 

 na podporu zabydlování a podporu bydlení (povinná aktivita),  

 na podporu integrovaného řešení – např. kontaktní místa pro bydlení; sociální realitní 

agentura/garantované bydlení; posílení prevence ztráty bydlení; podpora multidisciplinárních 

týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb; strategické 

a koordinační aktivity na území obce nebo širším území; přechod do bydlení při odchodech z 

institucí; nástroje pro podporu sousedského soužití; prevence a řešení diskriminace v oblasti 

bydlení; facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení 

Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřizované 

obcemi, hlavním městem Prahou, kraji nebo městskými částmi hlavního města Prahy, nestátní neziskové 

organizace. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 500 000 000,00 Kč Poslední změna:  30.06.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 25 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 05. 2023 

 

 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni?inheritRedirect=false


 
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: 1 672 959 654,00 Kč Poslední změna:  17.10.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 450 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 31. 08. 2023 

 

 

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

začleňování - SC 2.2 (17. výzva - Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a 

mladé dospělé) 

Cílem výzvy je zajištění služeb péče o děti v rodinném prostředí a zapojování dětí a rodin do rozhodovacích 

procesů směřujících k řešení jejich situace. 

Dotace je určena: 

 na podporu služeb komunitního charakteru pro ohrožené děti a rodiny, 

 na podporu služeb prevence odebrání dítěte z rodiny a včasné identifikace ohroženého dítěte, 

podporu multidisciplinární spolupráce v dané oblasti a území, 

 na definování a plánování služeb pro děti a rodiny na místní úrovni, rozvoj sociální práce na obci 

na podporu rodin a dětí s cílem udržení dítěte v rodinném prostředí, 

 na rozvoj náhradní rodinné péče na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, 

 na přímou práci s rodinami s dětmi umístěnými mimo rodinu, 

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://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-sluzeb-pro-ohrozene-deti-rodiny-a-mlade-dospele-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-sluzeb-pro-ohrozene-deti-rodiny-a-mlade-dospele-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-sluzeb-pro-ohrozene-deti-rodiny-a-mlade-dospele-1-?inheritRedirect=false


 

 na podporu aktivit směřující k podpoře mladých dospělých odcházejících z ústavní péče a 

náhradní rodinné péče při vstupu do samostatného života. 

Žadatelem jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, organizace zřizované 

kraji nebo obcemi, organizace zřizované hlavním městem Prahou, organizace zřizované městskými částmi 

hlavního města Prahy, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 450 000 000,00 Kč Poslední změna:  24.08.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 10 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 08. 12. 2023 

 

 

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

začleňování - SC 2.1 (18. výzva - Podpora sociálního začleňování ve vyloučených 

lokalitách)  

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených. 

Dotace je určena:  

 na podporu a rozvoj komunitní práce, sociálních služeb, ohrožených rodin s dětmi, 

 na podporu prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku a podporu služeb pro osoby 

závislé či závislostí ohrožené, 

 na podporu řešení dluhové problematiky, zaměstnatelnosti osob, podporu prevence zdraví, 

participativních metod práce s cílovou skupinou, 

 na podporu programů zaměřených na boj s diskriminací. 

Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřizované 

kraji a obcemi, příspěvkové organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, vysoké školy 

(pouze u aktivity Podpora prevence zdraví), nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb 

zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb (pouze u aktivity 

Podpora prevence zdraví). 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 900 000 000,00 Kč Poslední změna:  26.08.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 15 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 08. 12. 2023 

 

 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-lokalitach-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-lokalitach-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-lokalitach-1-?inheritRedirect=false


 
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 

Maximalní 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 

      

Maximální % dotace: 
100 % Status: otevřený 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
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 
 

        

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Životní prostředí – 1.5 (14. výzva - Třídění a 

dotřiďování odpadů)  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu/modernizaci třídicích a dotřiďovacích linek 

pro separaci ostatních odpadů (opatření 1.5.6), na výstavba/modernizaci odpadových bioplynových 

stanic (opatření 1.5.9), na výstavbu/modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně 

zdravotnických odpadů (opatření 1.5.11). 

Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, organizační složky 

státu, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce, státní podniky, 

vysoké školy, školy a školská zařízení, obchodní společnosti a družstva, nadace, nadační fondy, obecně 

prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, zájmová sdružení právnických osob. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 500 000 000,00 Kč Poslední změna:  07.09.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 85% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 30. 12. 2022 

 

 

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Životní prostředí – 1.6 (15. výzva - Sanace 

lokalit s ekologickou zátěží)  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na odstranění kontaminace z různých složek životního 

prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. 

Dotace je určena: 

 na stavební práce, dodávky a služby, průzkumné geologické práce, 

 na manipulaci, odvoz, odstranění odpadů a nadlimitně kontaminovaných zemin, 

 na in-situ metody sanace nesaturované zóny, na provoz sanačního systému po dobu sanačního 

zásahu, 

 na likvidaci staveniště, na měření a zkoušky, 

 na nákup hmotného a nehmotného majetku, 

 na zpracování Studie proveditelnosti a analýzy rizik. 

Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, organizační složky 

státu, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce, 

státní podniky, vysoké školy, školy a školská zařízení, obchodní společnosti a družstva, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, 

https://opzp.cz/dotace/14-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/14-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/15-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/15-vyzva/


 

zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, fyzické osoby podnikající i 

nepodnikající. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 1 200 000 000,00 Kč Poslední změna:  07.09.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 85% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 18. 01. 2023 

 

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Životní prostředí – 1.3 (18. výzva - 

Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu)  

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na úpravu či změnu zázemí centra environmentálního 

vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k 

realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. 

Dotace je určena: 

 na stavební práce za účelem zateplení konstrukce budovy, 

 na terénní úpravy, dodávky a služby, 

 na náklady na zkoušky, 

 na interiérové a exteriérové vybavení a vývoj a pořízení nových programů, apod. 

Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, organizační složky 

státu, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy 

a školská zařízení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské 

společnosti. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 300 000 000,00 Kč Poslední změna:  07.09.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 80% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 40 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 31. 01. 2023 

    

    

Národní plán obnovy ČR - MPSV ČR - SC 3.3 - Nákup nízkoemisních vozidel pro 

sociální služby  

Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické 

základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a 

bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. Dotace je určena na nákup vozidel s 

alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in elektric vehical - PHEV), jež mají sloužit primárně 

https://opzp.cz/dotace/18-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/18-vyzva/
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_019-nakup-nizkoemisnich-vozidel-pro-socialni-sluzby
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_019-nakup-nizkoemisnich-vozidel-pro-socialni-sluzby


 

pro přepravu pracovníků zajišťujících sociální služby (ambulantní a terénní) za klientem / uživatelem. 

Oprávněným žadatelem může být kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská 

část, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, právnické osoby 

zakládané či zřizované obcí/krajem, ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, organizační 

složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, NNO. Maximální výše dotace na jedno 

elektrovozidlo je 1 072 000 Kč, na jedno plug – in vozidlo 800 000 Kč. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 228 000 000,00 Kč Poslední změna:  09.11.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 5 360 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 28. 02. 2023 

    

    

    

SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva RES+ Komunální FVE pro větší obce 

(výzva č. 4/2022) 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na instalaci nových fotovoltaických systémů s 

instalovaným výkonem do 1 MWp, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci 

energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na pořízení 

fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání jak elektrické, tak 

tepelné energie a její řízenou spotřebu. Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které 

zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území 

žadatele, zřizovatele či majitele žadatele. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou 

být dále podpořeny Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny; Systémy výroby vodíku 

elektrolýzou vody; Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro 

optimalizaci výroby a spotřeby energie. Žadateli jsou obce, samosprávné městské obvody a městské 

části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby. Realizace 

podpořených projektů musí být dokončena nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  
Převážně celorepubliková 

Alokace výzvy: 2 500 000 000,00 Kč Poslední změna:  30.06.2022 - Vyhlášení výzvy. 

Maximální % dotace: 75% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: Neuvedeno Uzávěrka žádostí: 15. 03. 2023 

 

 

 

 

 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18


 
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 

Maximalní dotace: 500 000,00 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: 200 000 000,00 Kč 
Poslední změna:  22.07.2021 - Vyhlášení nové 

výzvy. 

Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 250 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 12. 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
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94


 

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 

průběžne 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  

Maximalní 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 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 

  

 

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 průběžne 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 

Maximalní dotace: 300 000,00 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 

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, 

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 

Maximalní dotace: 40 000,00 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/


 

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

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 

Maximalní dotace: 50 000,00 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 

průběžne 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 

Maximalní 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 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. 

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 

Maximalní dotace: 500 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 30. 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 

 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
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


 

Alokace výzvy: 13 000 000,00 Kč 
Poslední změna:  14.11.2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 90% Status: Otevřený 

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

 
 
 

 

  



 

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 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

    

    

    

    

  

https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnich-tradic-2573.html
https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnich-tradic-2573.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: 306 250 000,00 Kč 
Poslední změna:  17.10.2022 - Vyhlášení 

výzvy. 

Maximální % dotace: 50% Status: Otevřený 

Maximalní dotace: 35 000 000,00 Kč Uzávěrka žádostí: 31. 08. 2023 

 

 

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 (výstavbou, modernizací, koupí 

nemovitosti v obci se sociálně vyloučenou lokalitou). 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. 

Typ financovaní: Nevratná dotace / 

grant 

Územní dopad:  Převážně 

celorepubliková 

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://sfpi.cz/vystavba-pro-obce-dokumenty-a-metodicke-pokyny-k-zadosti-o-dotaci-platne-od-2-3-2020/


 

Alokace výzvy: 451 000 000 Kč 
Poslední změna:  20. 09. 2022 - 

Změna uzávěrky. 

Maximální % dotace: 100 % Status: otevřený 

Maximální dotace: neuvedeno Uzávěrka žádostí: 
neuvedeno 

 

 

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 

 

 

 

 

 

  

    

    

 
 
 
 

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/podpora-brownfieldu
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu
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/

