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Města a obce – aktuálně vyhlášené
Péče o přírodu – biodiverzita

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
Podporovaná opatření:
-

-

speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy,
cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních
a expanzivních druhů),
speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných
stanovišť,
ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu
cenných stanovišť.

Kdo může žádat
Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní a příspěvkové podniky a organizace,
NNO, podnikatelské subjekty, fyzické osoby aj.
Výše a podíl dotace
Dotace maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
Termín výzvy
20. 9. 2021 - 3. 1. 2022.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=170

Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Obnova kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst,
prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být poskytovány
pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň
finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.
Kdo může žádat
Obce a města.
Výše a podíl dotace
Podíl dotace až 50 %. Výše dotace od 50 tis. Kč.
Termín výzvy
20. 9. 2021 - 15. 11. 2021.

Poskytovatel, program
Ministerstvo kultury ČR.
Odkaz
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskychpamatkovych-zon-282.html

Bytové domy bez bariér

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Výzva je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu
a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími (nezapočte se
neobydlení podkroví, např. půda, ateliér), které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou
k tomu stavebně technické předpoklady.
Kdo může žádat
Vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, společenství vlastníků, vlastník nebo spoluvlastník
jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.
Výše a podíl dotace
Podíl dotace až 50 %. Výše dotace max. 200 tis. Kč (bezbariérové úpravy) nebo 800 tis. Kč (výtah).
Termín výzvy
10. 9. 2021 - 15. 10. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Odkaz
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok2021/podprogram-bytove-domy-bez-barier/vyzva-c-2-otevrena

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
Na co lze získat dotaci
Vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních
nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické
funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů). Budou akceptovány
pouze projekty na vytváření a obnovu malých vodních nádrží nevyplývající z plánů dílčích povodí
a ležící většinovou plochou mimo ZCHÚ, území Natura 2000 nebo biocentrum ÚSES.
Kdo může žádat
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou AOPK ČR), státní podniky,
státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce,
příspěvkové organizace, NNO, podnikatelské subjekty a další.
Výše a podíl dotace
Dotace maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.

Termín výzvy
16. 8. 2021 - 30. 11. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=168

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Na co lze získat dotaci
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních
prvků a ploch):
-

-

-

zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí,
alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými
i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo
ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch
a prvků,
jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého
charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů
a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou
vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně,
které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Kdo může žádat
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou AOPK ČR), státní podniky,
státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce,
příspěvkové organizace, NNO, podnikatelské subjekty a další.
Výše a podíl dotace
Dotace maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.
Termín výzvy
16. 8. 2021 - 30. 11. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=169

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
Na co lze získat dotaci
Rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem
posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a

navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro
obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.
Výstavby a obnovy nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence
a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek boje se suchem (obnovou se rozumí navrácení
původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník či
malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové
vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
Kdo může žádat
Obce a svazky obcí.
Výše a podíl dotace
Rekonstrukce a obahnění: max. do 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do
2 mil. Kč na akci a zároveň max. do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu, včetně všech souvisejících
nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahnění.
Výstavba, obnova: max. do 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 4 mil.
Kč/ha za každý započatý hektar a současně max. 10 mil. Kč na celou akci.
Termín výzvy
2. 8. 2021 - 15. 10. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo zemědělství ČR, Národní dotační program Podpora opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích.
Odkaz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobnevodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-podpora-opatreni/

Udržitelná doprava – integrované projekty ITI
Na co lze získat dotaci
Dotace na podporu udržitelné dopravy. Podporované projekty:
-

Terminály a parkovací systémy: Výstavba a modernizace přestupních terminálů
a samostatných parkovacích systémů.
Telematika pro veřejnou dopravu: Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky
(inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.
Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou
dopravu.
Bezpečnost dopravy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
Cyklodoprava: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových
opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Kdo může žádat
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve
veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé
dráhy nebo drážní dopravy.

Výše a podíl dotace
Dotace 85 – 100 % celkových způsobilých nákladů dle žadatele a typu projektu.
Termín výzvy
Jedná se o výzvu původně ukončenou k 31. 12. 2019, nyní prodlouženou do 31. 10. 2022.
Poskytovatel, program
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program.
Odkaz
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-50-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Obnova infrastruktury a zeleně po živelní pohromě 24. 6. 2021
Na co lze získat dotaci
Obnova poničené vodohospodářské infrastruktury a infastruktury v oblasti odpadového
hospodářství. Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků
a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.
Kdo může žádat
Infrastruktura: Vlastníci infrastruktury – obce a subjekty s prokazatelným vztahem k místu
zasaženému živelní pohromou (tornádo nebo downburst) 24. 6. 2021.
Zeleň: Obce a kraje. Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na území zasaženém
živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.
Výše a podíl dotace
Podíl dotace až 100 %. Výše dotace: infrastruktura 30 tis. – 10 mil. Kč, zeleň 100 tis. – 15 mil. Kč.
Termín výzvy
16. 7. 2021 - 31. 12. 2021.
Poskytovatel, program
Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=92
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=91

Výsadba stromů
Na co lze získat dotaci
Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně
přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke
komunitnímu setkávání. Dotaci mohou žadatelé čerpat na:
-

pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
zpracování odborného posudku
zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity

Kdo může žádat
Subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.
Výše a podíl dotace
Podíl dotace až 100 %. Výše dotace: 150 tis. – 250 tis. Kč.
Termín výzvy
2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
Poskytovatel, program
Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94

Nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb
Na co lze získat dotaci
Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro
kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících
služeb sociální práce s cílovými skupinami.
-

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
azylové domy,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
chráněné bydlení.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
Kdo může žádat
Obce.
Výše a podíl dotace
Podíl dotace 90 %. Výše dotace není stanovena.
Termín výzvy
28. 6. 2021 - 30. 11. 2021.
Poskytovatel, program
ITI Ústecko-chomutovské aglomerace / Integrovaný regionální operační program.

Odkaz
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/29-vyzva-iti-ucha-sc-2-1-irop-podpora-vzniku-infra

Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
Na co lze získat dotaci
Nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova
a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb. Budou podporovány registrované
sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, např. centra denních služeb, stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy a domy na půl cesty, krizová pomoc,
nízkoprahová zařízení, intervenční centra, služby následné péče, pečovatelská služba, osobní
asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby aj.
Kdo může žádat
Kraje a obce, jejich organizace, NNO, církve.
Výše a podíl dotace
Podíl dotace až 90 %. Výše dotace 500 tis. – 60 mil. Kč.
Termín výzvy
31. 5. 2021 - 3. 2. 2022, případně do vyčerpání alokace.
Poskytovatel, program
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Odkaz
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-soc-infrastruktura-energ-narocnost

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
Na co lze získat dotaci
Předmětem podpory jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem
do 1 MWp (včetně):
-

-

samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové
soustavy (DS/PS);
sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím
místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je
dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE;
projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním
předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se
společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem
instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří.

Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že
akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.
Cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické
účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

Kdo může žádat
Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
a společenství pro obnovitelné zdroje.
Výše a podíl dotace
Dotace až 50 % z celkových výdajů projektu.
Termín výzvy
12. 7. 2021 – 15. 11. 2021.
Poskytovatel, program
Státní fond životního prostředí – Modernizační fond.
Odkaz
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=9

Přechod tepláren na čisté zdroje energie
Na co lze získat dotaci
Podpořit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie. Výzva je určena pro menší projekty
s podporou do 15 milionů eur. Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování
tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:
-

-

obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny
a tepla,
energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo
z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci
s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny
a tepla.

Případně také:
-

obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
zemní plyn, včetně vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu,
elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
energii odpadního tepla.

Kdo může žádat
Vlastníci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).
Výše a podíl dotace
Míra podpory 45 – 80 %. Výše dotace až 15 mil. Eur.
Termín výzvy
24. 5. 2021 - 14. 1. 2022.
Poskytovatel, program
Státní fond životního prostředí – Modernizační fond.
Odkaz
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=7

Přechod tepláren na čisté zdroje energie – velké projekty
Na co lze získat dotaci
Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou
palivové základny nebo typu energie na:
-

-

obnovitelné zdroje energie s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo
z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci
s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
energii odpadního tepla s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Kdo může žádat
Vlastníci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).
Výše a podíl dotace
Míra podpory 45 – 80 %. Výše dotace min. 15 mil. Eur.
Termín výzvy
24. 5. 2021 - 14. 1. 2022.
Poskytovatel, program
Státní fond životního prostředí – Modernizační fond.
Odkaz
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=8

Protipovodňová prevence
Na co lze získat dotaci
Zvýšení ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací
technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro
zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející
akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších
doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních
nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél
vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci
povodí.
Kdo může žádat
Obce pro aktivity B) Zřizování nových retenčních prostorů - stávající nádrže, poldry, suché nádrže atd.
a C) Zvyšování průtočné kapacity a stabilizace koryt.
Výše a podíl dotace
Dotace až 90 % stavebních nákladů.
Termín výzvy
Průběžně do 31. 12. 2023.
Poskytovatel, program
Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství.

Odkaz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevencepred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/

Příprava energeticky úsporných projektů
Na co lze získat dotaci
Příprava komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace
energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž
ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace
energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků
bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách
provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.
Kdo může žádat
Vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném
sektoru, vlastníci rodinných domů, oprávnění nájemci.
Výše a podíl dotace
Výše podpory až 70 %. Maximální dotace se liší podle typu objektu: rodinné domy 30 tis. Kč, bytové
domy 50 tis. Kč, objekty ve veřejném sektoru až 100 tis. Kč, podnikatelské objekty až 200 tis. Kč.
Termín výzvy
1. 1. 2021 - 16. 10. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT.
Odkaz
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/122820

Sociální bydlení
Na co lze získat dotaci
Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení
a pořízení nezbytného základního vybavení.
Kdo může žádat
Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
Výše a podíl dotace
Pro obce max. 15 mil. Kč, dotace až 90 %.
Termín výzvy
Do 31. 10. 2022.
Poskytovatel, program
Integrovaný regionální operační program
Odkaz
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-83-socialni-bydleni-in-projekty-iti

Města a obce – připravované
Podpora obcí v národních parcích

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Zlepšení životního prostředí, zkvalitnění života občanů a podporu udržitelného rozvoje v obcích na
území národních parků. Dotaci je možné čerpat i na spolufinancování velkých projektů podpořených
z jiných evropských programů a nově i na projektovou přípravu chystaných projektů.
Dotaci lze využít na:
-

Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
Podpora rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy
Podpora informačních center orientovaných na národní parky
Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond)

Kdo může žádat
Právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším
než 50 % a politických stran a hnutí; obce; správy národních parků a nestátní neziskové organizace se
zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu; subjekty, které jsou oprávněnými
příjemci v souladu s pravidly dotace v rámci programů kofinancovaných z prostředků EU (OPŽP, NPO
a Modernizační fond).
Výše a podíl dotace
Dotace 50 tis. – 4 mil. Kč dle zaměření projektu. Míra podpory až 85 %.
Termín výzvy
15. 10. 2021 - 31. 1. 2022.
Poskytovatel, program
Národní program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=96

Domovní čistírny odpadních vod

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či
ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Díky dotaci lze vybudovat soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity
50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro
budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska
možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
Kdo může žádat
Obce.
Výše a podíl dotace
150 / 300 tis. Kč dle počtu řešených EO. Míra podpory až 80 %.

Termín výzvy
1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
Poskytovatel, program
Národní program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97

Zdroje pitné vody

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody řešící špatnou kvalitu pitné vody, nedostatečné
zásoby nebo vysychající vrty.
Možné využití dotace:
-

-

Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné
vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod
pro veřejnou potřebu.

Kdo může žádat
Obce; dobrovolné svazky obcí; obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo
jinými veřejnoprávními subjekty; zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi
a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Výše a podíl dotace
Dotace 200 tis. – 3 mil. Kč. Míra podpory až 70 %.
Termín výzvy
1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
Poskytovatel, program
Národní program Životní prostředí.
Odkaz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99

Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech

NOVÉ

Na co lze získat dotaci
Realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve
stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou
energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.
-

Oblast A – ZATEPLENÍ: V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních
otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí
tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.

-

-

-

Oblast B – NOVOSTAVBA: V této oblasti je podporován nákup bytové jednotky v novém
bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou
náročností.
Oblast C – ZDROJE ENERGIE: V této oblasti jsou podporována pouze opatření realizovaná ve
stávajících dokončených bytových domech. Nejsou podporována opatření, která byla
uváděna a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo
opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než za 2 roky po
řádném dokončení bytového domu, za které je považováno datum dokončení stavby
uvedené v katastru nemovitostí.
Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ: V této oblasti jsou podporovány místní
adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.
Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA: Podpora se poskytuje na zpracování odborného
posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření
průvzdušnosti obálky budovy.

Kdo může žádat
Vlastníci stávajících bytových domů, stavebníci nových bytových domů, společenství vlastníků
jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek, nabyvatelé bytových
jednotek v nových bytových domech, osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu.
Výše a podíl dotace
Míra podpory až 50 %.
Termín výzvy
12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Poskytovatel, program
Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám
Odkaz
https://2030.novazelenausporam.cz/dokument/2531

Bezpečnost dopravy
Na co lze získat dotaci
Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních
komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny,
a dále Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo
plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy. Konkrétně:
-

výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné
hromadné dopravy podél autobusových zastávek;
výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů;
přechody po chodce včetně osvětlení;
místa pro přecházení (lávky apod.);
úpravy komunikace na vjezdu do obce s cílem zpomalení dopravy;
měřiče rychlosti vozidel aj.

Kdo může žádat
Územní samosprávné celky.
Výše a podíl dotace
Dotace 300 tis. – 20 mil. Kč. Míra podpory až 85 %.
Termín výzvy
Předběžně říjen 2021.
Poskytovatel, program
Státní fond dopravní infrastruktury.

Cyklostezky, cyklopruhy
Na co lze získat dotaci
Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
Konkrétně:
-

výstavba cyklistické stezky;
oprava cyklistické stezky;
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na komunikacích.

Kdo může žádat
Kraje, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí.
Výše a podíl dotace
Dotace až 85 %.
Termín výzvy
Předběžně říjen 2021.
Poskytovatel, program
Státní fond dopravní infrastruktury.

Revitalizace brownfieldů
Na co lze získat dotaci
Revitalizace brownfieldu na občanskou vybavenost (zeleň, vzdělávání, sport, kultura, volný čas,
společenské účely, IZS atd.)
Kdo může žádat
Územní samosprávné celky.
Termín výzvy
Prozatím odloženo.
Poskytovatel, program
Státní fond podpory investic.

Územní plánování
Na co lze získat dotaci
Výdaje na zpracování územního plánu. Zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém
stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní
prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný
orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast. Zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání. Výdaje na nákup služeb
spojených s digitálním zpracováním územních plánů ve vektorové formě.
Kdo může žádat
Obce se žádným nebo zastaralým územním plánem.
Termín výzvy
Předběžně 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Lesní cesty
Na co lze získat dotaci
Výstavba a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke
zlepšení kvality stávajících lesních cest dojde jejich rekonstrukcí. Ke zvýšení hustoty lesních cest dojde
výstavbou nových cest či rekonstrukcemi stávajících lesních cest se zvýšením jejich kategorie.
Zohledněno bude rovněž omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost lesních cest
pro účely ochrany lesa.
Kdo může žádat
Držitelé lesů včetně obcí.
Výše a podíl dotace
Podíl dotace až 90 %. Výše dotace 100 tis. – 8 mil. Kč.
Termín výzvy
5. 10. 2021 - 26. 10. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo zemědělství ČR, Program rozvoje venkova.
Odkaz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m04investice-do-hmotneho-majetku/x4-3-2-lesnicka-infrastruktura/

Obnova lesů po kalamitách
Na co lze získat dotaci
Obnova lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami
abiotické povahy, tedy klimatickými a dalšími faktory (bořivý vítr, mokrý sníh, požár, sucho apod.)
a vybranými biotickými činiteli (houbové patogeny, hmyzí škůdci, hrabošovití hlodavci). Podpora je

poskytována na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených
k rekonstrukci, přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových
koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí
na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů. Podpora je zacílena na
lesní pozemky na území celé ČR mimo území hl. města Prahy.
Kdo může žádat
Držitelé lesů včetně obcí.
Výše a podíl dotace
Podíl dotace až 100 %. Výše dotace 75 tis. – 40 mil. Kč.
Termín výzvy
5. 10. 2021 - 26. 10. 2021.
Poskytovatel, program
Ministerstvo zemědělství ČR, Program rozvoje venkova.
Odkaz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-4-1-obnova-lesnich-porostu-po/x13-kolo-pravidla-prozadatele-operace-8.html

Regenerace sídlišť
Na co lze získat dotaci
Výstavba nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, výstavbu
protihlukových stěn, výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní, zachování nebo
zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením, oprava či
doplnění veřejného osvětlení, realizace místních protipovodňových opatření, realizaci opatření pro
zvýšení bezpečnosti sídliště, úpravu veřejných prostranství – zejména opravy stávajících a zřizování
nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch, výstavba veřejných rekreačních nebo sportovních
ploch s příslušným městským mobiliářem a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou
stromů a zatravněním.
Kdo může žádat
Města a obce
Termín výzvy
Předběžně říjen 2021.
Poskytovatel, program
Státní fond podpory investic.
Odkaz
https://sfpi.cz/

Firmy – aktuálně vyhlášené
COVID – Záruka CK
Cílem programu je přispět k řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu
koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření a podpořit prostřednictvím bankovních
záruk přístup cestovních kanceláří a cestovních agentur k získání pojištění pro případ úpadku, které je
pro ně ze zákona povinné.
Podpora je až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění
(maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Platnost záruky může přesáhnout sjednanou
pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců.
Rozhodné období: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2021.
Termín výzvy
1. 3. 2021 – 31. 12. 2021.
Poskytovatel
Ministerstvo obchodu a průmyslu.
Odkaz
https://www.nrb.cz/produkt/covid-zaruka-ck/

Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu
krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR
kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky,
který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost MPO. Úvěr je možné využít na náklady na energie, nájemné, úhrada
dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či
nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů
či leasingu). Program je určen pro malé a střední podnikatele.
Výše a poskytnutí záruk:
- za provozní úvěr
- výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
- doba ručení až 3 roky, bez poplatků
- s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
Termín výzvy
1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace
Poskytovatel
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).
Odkaz
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-sport/

Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB)
Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou
omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný
úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie,
úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Maximální výše
zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Doba ručení max. 3 roky.
Výše a poskytnutí záruk:
-

až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců

Termín výzvy
Do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace.
Poskytovatel
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).
Odkaz
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

COVID PLUS záruka
Exportní pojišťovna EGAP spouští příjem žádostí do programu záruk COVID Plus na pomoc velkým
podnikům, které se dostaly kvůli pandemii koronaviru do potíží.
Účel/podmínky pro čerpání: Záruky na úvěry v programu Covid Plus jsou určeny pro podniky
s minimálně 250 zaměstnanci. Export na jejich tržbách se podílí alespoň jednou pětinou. Výše záruk je
80 procent jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP „B-„ je to 70 procent, přičemž škála
používaná pojišťovnou EGAP odpovídá ratingu agentur S&P a Fitch. Program není určen firmám,
které měly existenční problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
Max. výše je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 %
ročního obratu firmy.
Termín výzvy
25. 1. 2021 – 30. 12. 2021.
Poskytovatel
Pojišťovna EGAP.
Odkaz
https://eol.egap.cz/Covid

Program Antivirus
Nárok na kompenzaci mají firmy v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se
účastnit nemocenského a důchodového pojištění. Dále musí zaměstnavatel striktně dodržovat ZP,
odvádět odvody a vyplácet mzdy. Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď.
Aktuálně je schválené prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 30. Října 2021 se tedy týká jen
režimu, A jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance
spočívající v nařízené karanténě. Čerpat příspěvek budou tedy jen ti zaměstnavatelé, jejichž

zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Důvodem je
skutečnost, že aktuálně již nejsou platná mimořádná opaření, která by zaměstnavatelům zakazovala
jejich ekonomickou činnost.
Termín výzvy
Antivirus A: do 31. 10. 2021.
Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Odkaz
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Firmy – připravované
Podpora agroturistiky
Na co lze získat dotaci
Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění
diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího
využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.
Kdo může žádat
Zemědělští podnikatelé.
Termín výzvy
Říjen 2021.
Poskytovatel, program
Program rozvoje venkova.

Program COVID III – Úprava Invest
Na co lze získat dotaci
Program navrhuje záruku až 90 milionů korun na investiční úvěry. Takovou podporu budou moct
nově získat firmy od Českomoravské rozvojové a záruční banky (ČMRZB) k investičním úvěrům
poskytovaným soukromými bankami v souvislosti s koronavirem. Stane se tak v rámci programu
COVID III – Úprava Invest, který na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila vláda.
Podnikatelé tedy budou komunikovat se soukromými bankami a předkládat jim žádosti o úvěr,
přičemž záruky za úvěry bude finančním institucím vystavovat ČMZRB. A protože soukromé banky
znají finanční historii klientů, mělo by to znamenat méně administrativy, a tedy i zrychlení procesu
vyřizování žádostí.
Poskytovatel, program
Ministerstvo průmyslu a obchodu.

OSVČ – aktuálně vyhlášené
COVID – Záruka CK
Cílem programu je přispět k řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu
koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření a podpořit prostřednictvím bankovních
záruk přístup cestovních kanceláří a cestovních agentur k získání pojištění pro případ úpadku, které je
pro ně ze zákona povinné.
Podpora je až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění
(maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Platnost záruky může přesáhnout sjednanou
pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců.
Rozhodné období: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2021.
Termín výzvy
1. 3. 2021 – 31. 12. 2021.
Poskytovatel
Ministerstvo obchodu a průmyslu.
Odkaz
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-zaruka-ck/

Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB)
Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou
omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný
úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie,
úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Maximální výše
zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Doba ručení max. 3 roky.
Výše a poskytnutí záruk
-

až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců

Termín výzvy
Do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace.
Poskytovatel
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).
Odkaz
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu
krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR
kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky,
který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro

konkurenceschopnost MPO. Úvěr je možné využít na náklady na energie, nájemné, úhrada
dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či
nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů
či leasingu). Program je určen pro malé a střední podnikatele.
Výše a poskytnutí záruk:
- za provozní úvěr
- výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
- doba ručení až 3 roky
- bez poplatků
- s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
Termín výzvy
1. 2. 2021 – 30. 6. 2023.
Poskytovatel
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).
Odkaz
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-sport/

Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP)
Cílem balíčku opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících
šíření virové infekce je:
-

zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří
v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele

-

výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizika

-

zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů
ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit
případné cashflow problémy vývozce.

Odkaz
https://www.egap.cz/

OSVČ – připravované
Podpora agroturistiky
Na co lze získat dotaci
Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění
diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího
využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.
Kdo může žádat
Zemědělští podnikatelé.
Termín výzvy
Říjen 2021.
Poskytovatel, program
Program rozvoje venkova.

