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MODERNIZAČNÍ FOND 

Dotační titul Žadatel Výše dotace Způsobilé výdaje Příjem žádostí Poznámky 

Komunální FVE pro obce do 

3.000 obyvatel 

(střechy nekomerčních, 

veřejných budov, lze využít i 

na VO) 

Obec do 3000 obyvatel Jednotková dotace na 

instalovaný výkon, max. 75 

% celkových způsobilých 

výdajů 

Projekty FVE s 1 nebo více 

předávacími místy do DS/PS 

instalovanými na budovách 

včetně přístřešků (např. pro 

automobily, stavební 

techniku, skladování 

materiálu atp.) vlastněných 

žadatelem a umístěných na 

území obce žadatele. FVE do 

1MWp. 

 

Do 30. 6. 2023 

 

 

Dále lže žádat na akumulaci, 

na vynucené investice do 

renovací střech související 

s instalací FVE a na zavedení 

energetického managementu 

 

 

Komunální FVE pro větší 

obce (energetická sdružení) 

 

Lze na střechy komerčních i 

nekomerčních budov, lze i 

pozemní FVE. Lze využít i 

na VO. 

Obce, samosprávné městské 

obvody a městské části nebo 

jimi zřizované příspěvkové 

organizace nebo jimi ze 100 

% vlastněné právnické osoby 

Jednotková dotace na 

instalovaný výkon 

Sdružené projekty výstavby 

FVE, které zahrnují více 

dílčích projektů s více než 

jedním předávacím místem 

do DS/PS umístěných na 

území obce žadatele a/nebo 

zřizovatele či majitele 

žadatele v případě, že 

žadatelem je příspěvková 

organizace zřízená obcí nebo 

právnická osoba vlastněná 

obcí. V případě statutárních 

měst a hlavního města Prahy 

na území samosprávného 

městského obvodu nebo 

městské části  

 

Do 30. 6. 2023 

 

 

Dále lze žádat na akumulaci, 

systémy výroby vodíku 

elektrolýzou vody a zavedení 

energetického managementu 
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTUKTURY ČR 

Dotační titul Žadatel Výše 

dotace 

Způsobilé výdaje Příjem žádostí Příjem žádostí 

Zvyšování 

bezpečnosti, 

bezbariérové 

úpravy chodníků 

Obce  

 

85 %, 

max. 20 

mil. Kč 

AKCE I: zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace  

Podél silnic I., II., a III. třídy nebo podél místních komunikací I., II. a III. třídy ležících 

na trase odsouhlasené v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší 

než 500 vozidel /24h (mimo MK IV. třídy, kde je umožněn smíšený provoz)  

- výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a 

veřejné hromadné dopravy podél autobusových zastávek  

- výstavby, rekonstrukce nebo úpravy chodníků  

- výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů  

 

AKCE II: zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy  

Podél silnic I., II., a III. třídy nebo podél místních komunikací I., II. a III. třídy ležících 

na trase odsouhlasené v rámci NRPMV s doloženou průměrnou intenzitou dopravy 

vyšší než 500 vozidel /24h (mimo MK IV. třídy, kde je umožněn smíšený provoz)  

- výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky  

- výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů, které navazují 

na chodníky  

- nasvětlení přechodů – vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro 

chodce  

- světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce 

- vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce  

 

Do 30. 6. 2023 

Cyklostezky a 

cyklopruhy 

Obce, organizační složka obce, 

příspěvková organizace zřízená 

obcí, které vykonávají správu 

majetku ve vlastnictví obce, 

svazek obcí, kraj, příspěvková 

organizace SÚS zřízená krajem 

85 % Výstavba a rekonstrukce cyklostezek. 

Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. 

 

Do 30. 6. 2023 
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Dotační titul Žadatel Výše dotace Způsobilé výdaje Příjem žádostí Poznámky 

Podpora obnovy a rozvoje 

venkova 

Obce do 3.000 obyvatel 

Obce 3.001 – 10 tis. obyvatel 

 Obnova místních komunikací 

Školní hřiště a školní tělocvičny 

Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov 

Budování a obnova míst aktivního 

a pasivního odpočinku (veřejná 

hřiště a dětská hřiště) 

 

Vyhlášení výzvy: 

1Q/2023 nebo 

4Q/2023 

 

SFPI ČR: Nájemní bydlení Obce, spolky, charity, další 

právnické osoby 

Dotace 25 % + zvýhodněný úvěr 

až 65 % z investice 

 

Vznik nájemních bytů Od 4/2023  

Ukrajina II – rekonstrukce a 

výstavba bytů pro uprchlíky 

z Ukrajiny  

Obce, organizace zřízené 

obcí, NNO (soc. služby), 

církve 

 

85 % 

Výstavba: max. 57.600 Kč / m2  

Rekonstrukce: max. 44.000 Kč / 

m2 podlahové plochy bytu 

 Prozatím se 

zvažuje vyhlášení 

 

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY ČR 

Dotační titul Žadatel Výše dotace Způsobilé výdaje Příjem žádostí Poznámky 
MPO ČR: Rekonstrukce a 

inovace veřejného osvětlení 

Obec nebo společnost ze 100 

% vlastněná obcí, která se 

NENACHÁZÍ na území 

národního parku 

100 % - výše dotace je 30 

Kč / ušetřenou 1 KWh, max. 

dotace pro obce do 10tis. 

obyvatel je 4 mil. Kč, max. 

dotace pro obce nad 10tis. 

obyvatel je 10 mil. Kč 

Rekonstrukce a inovace soustav 

veřejného osvětlení za účelem dosažení 

úspory el. energie. Vztahuje se na 

rekonstrukci soustavy veřejného 

osvětlení včetně doplnění světelných 

bodů pro zajištění požadavků norem na 

osvětlení.  

Do 31. 12. 2024 Nutná primární úspora el. 

energie min. 30 %. 

Náhradní teplota 

chromatičnosti Tc musí být 

menší nebo rovna 2700 K. 

NE výstavba nového VO. 

 

 

Nová zelená úsporám pro 

bytové domy 

Vlastník BD Max. 50 % Zateplení, zdroje energie (výměna 

zdroje tepla, příprava teplé vody, FV, 

systémy větrání se ZZT, využití tepla 

Do 30.6.2025  
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z odpadních vod), adaptační a 

mitigační opatření (stínicí technika, 

zelené střechy, dešťovka, emobilita, 

zeleň) 

Revitalizace brownfieldů 

pro nehospodářské využití 

ÚSC (malé projekty) 

 

Právnické osoby (velké 

projekty) 

3 – 30 mil. Kč (malé 

projekty) 

 

30 – 500 mil. Kč (velké 

projekty) 

Rekonstrukce stavby za účelem vzniku 

občanského vybavení nebo vzniku lesa, 

lesoparku (malé projekty). 

 

Rekonstrukce stavby za účelem vzniku 

občanského vybavení nebo demolice 

stavby s následnou výstavbou 

občanského vybavení (velké projekty). 

 

20.2. – 20.4.2023   

MPSV ČR: Budování 

kapacit dětských skupin 
Kraj, obec, městys, město, 

statutární město, městský 

obvod/část, HMP, městská 

část HMP, DSO, příspěvková 

organizace ÚSC (obce, kraje), 

příspěvková organizace 

HMP/MČ HMP, OSS a PO 

OSS, veřejnoprávní VŠ, 

veřejné výzkumné instituce, 

kraj, ústavy Akademie věd  

 

100 % 

Dotace 1 – 25 mil. Kč 

Rekonstrukce a stavební úpravy 

stávajících objektů, stavby a stavební 

práce spojené s novou výstavbou 

infrastruktury dětských skupin včetně 

vybudování přípojky pro přivedení 

inženýrských sítí, nákup pozemků a 

staveb. 

11.4. – 15.11.2023  

MPSV ČR: Zvyšování 

kapacit nepobytových 

komunitních sociálních 

služeb 

(vybrané terénní a 

ambulantní oc. služby) 

Kraj, obec, městys, město, 

statutární město, městský 

obvod/část, HMP, městská 

část HMP, DSO, příspěvková 

organizace ÚSC (obce, kraje), 

další PO, které může zakládat 

a zřizovat obec/kraj, a ve 

kterých má ÚSC 100 % podíl, 

další PO, které může zakládat 

100 % 

Dotace 1 – 30 mil. Kč 

Nákup, rekonstrukce či výstavba 

objektů, zařízení a stavební úpravy, 

které vytvoří podmínky pro kvalitní 

poskytování sociálních služeb, obnovu 

a zkvalitnění materiálně technické 

základny stávajících sociálních služeb.  

 

11.4. – 15.11.2023 Podporu infrastruktury 

uvedených služeb sociální 

péče dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, 

poskytovaných ambulantní 

nebo terénní formou:  

- osobní asistence  

- pečovatelská služba  

- průvodcovské a 
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a zřizovat HMP/MČ HMP, a 

ve kterých má HMP/MČ HMP 

100 % podíl, spolky a 

pobočné spolky, obecně 

prospěšné společnosti, nadace 

a nadační fondy, ústavy, 

církve, církevní organizace a 

církevní právnické osoby, 

pokud poskytují zdravotní, 

kulturní, vzdělávací a sociální 

služby nebo sociálně právní 

ochranu dětí  

 

předčitatelské služby jako 

terénní nebo ambulantní 

služba  

- podpora samostatného 

bydlení jako terénní služba – 

v rámci podporovaných 

aktivit a úpravy zázemí pro 

poskytování ambulantních či 

terénních služeb sociální 

péče  

- odlehčovací služby, pouze v 

terénní nebo ambulantní 

formě  

- centra denních služeb 

- denní stacionáře  

 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dotační titul Žadatel Výše dotace Způsobilé výdaje Příjem žádostí Poznámky 
NPŽP: Domovní čistírny 

odpadních vod 
Obec 80 %,  

max. výše dotace na 1 

DČOV pro kapacitu 1 – 15 

EO činí 150.000 Kč, 16 – 50 

EO činí 300.000 Kč 

 

Podpora realizace soustav 

individuálních čistíren odpadních vod 

v podobě DČOV do kapacity 50 EO 

pro budovy využívané k trvalému 

rodinnému bydlení a pro budovy ve 

vlastnictví dané obce; v oblastech, kde 

není z technického či ekonomického 

hlediska možné připojit nemovitosti ke 

stokové síti zakončené ČOV. 

 

 

 

1.11.2021 – 

31.12.2023 (nebo 

do vyčerpání 

alokace) 

Jsou definovány minimální 

technické požadavky na 

DČOV. 
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NPŽP: Zdroje pitné vody Obec, svazky obcí, obchodní 

společnosti a zájmová 

sdružení PO vlastněné z více 

než 50 % veřejnoprávními 

subjekty 

70 %,  

způsobilé výdaje musí být 

v rozmezí 200.000 Kč – 3 

mil. Kč 

Podpora zdrojů vody (nové nebo 

regenerace/posílení), přivaděčů pitné 

vody (nové nebo zkapacitnění 

stávajících), instalace nezbytné 

technologie, vytvoření nového veřejně 

přístupného odběrného místa pitné 

vody tam, kde není vodovod 

 

1.11.2021 – 

31.12.2023 (nebo 

do vyčerpání 

alokace) 

Nelze žádat na rozvodné sítě 

pitné vody a na obnovu 

infrastruktury. 

 

Musí dojít k napojení 

nového/regenerovaného zdroje 

vody na vodárenskou soustavu 

nebo ke zprovoznění 

odběrového místa. 

NPŽP: Elektromobilita Obce, MČ PHA, příspěvkové 

organizace ÚSC, školy a 

školská zařízení, školské PO, 

NNO, obchodní společnosti 

vlastněné/spoluvlastněné veř. 

subjektem 

Fixní dotace, max. 50 % Elektromobil + dobíjecí stanice, 

automobil s vodíkovým pohonem  

Do 15.12.2023 

(nebo do vyčerpání 

alokace) 

Elektromobil (max. dotace) 

M1 (osobní) – 300.000 Kč 

L7E, L6E, motorky 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP 2021–2027) 
Dotační titul Předpoklad 

vyhlášení výzvy 

Výše dotace Poznámky 

AOPK ČR – 1. výzva: podpora přírodě blízkých 

opatření v krajině a sídlech 

Celkové výdaje projektu do 200.000 EUR 

Příjem žádostí 

do 31.10.2023 

(nebo do 

vyčerpání 

alokace) 

 

ZMV dle Nákladů obvyklých 

opatření MŽP, 60 – 100 % dle 

druhu opatření 

 

 

Tůně a mokřady, malé vodní nádrže, revitalizace a renaturace vodních 

toků a niv, vegetační krajinné prvky, veřejná sídelní zeleň, odstranění či 

eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině. 

AOPK ČR – 2. výzva: podpora přírodních stanovišť a 

druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny 

Celkové výdaje projektu do 200.000 EUR 

Příjem žádostí 

do 31.10.2023 

(nebo do 

vyčerpání 

alokace) 

ZMV dle Nákladů obvyklých 

opatření MŽP, 60 – 100 % dle 

druhu opatření 

 

 

Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, 

péče o chráněná území (přírodní dědictví), omezení šíření invazivních 

nepůvodních a expanzivních druhů, návštěvnická infrastruktura sloužící k 

usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o 

problematice ochrany přírody  
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37. a 38. výzva: Snížení energetické náročnosti 

veřejných budov, zlepšení kvality vnitřního prostředí 

veřejných budov, zvýšení adaptability veř. budov na 

změnu klimatu, výstavba a rekonstrukce OZE 

Příjem žádostí 

3.4.2023 – 

1.3.2024 

ZMV Komplexní projekty – podpora revitalizace budov veřejného sektoru s 

cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z 

neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního 

prostředí budov 

 

8. a 9. výzva: Energetické úspory ve veřejné 

infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz ve 

zdravotnictví, školství a soc. službách) – mimo HMP 

Příjem žádostí 

do 31.5.2023 

(průběžná 

výzva) 

Max. 50 % (možnost režimu 

veřejné podpory) 

Snížení energetické náročnosti / zvýšení energetické účinnosti gastro 

provozů, prádelen a u dalších technologických zařízeních ve veřejné 

infrastruktuře. 

Podmínka: nutná úspora primární energie z neobnov. zdrojů o min. 30 %. 

11. výzva: Výstavba a rekonstrukce obnovitelných 

zdrojů energie pro veřejné budovy a ve veřejné 

infrastruktuře (např. vodohospodářská infrastruktura, 

kompostárny, …) – mimo HMP 

Příjem žádostí 

do 31.5.2022 

(průběžná 

výzva) 

Jednotkové náklady dle tech. 

kvality podporovaného opatření (u 

veřejné infrastruktury dotace max. 

50 %) 

Výměna zdrojů pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody 

využívající fosilní paliva nebo el. energii za TČ, kotel na biomasu, 

zařízení KVET. 

Instalace solárně-termických systémů, instalace FVE 

Rekonstrukce či výměna stávající OZE za OZE 

    

 

 

 

42. výzva: ČOV a kanalizace (kolová výzva) 30.8.2023 - 

30.9.2023 

(kolová výzva) 

 

Vyhlášení výzvy 

6/2023 

Výstavba ČOV a 

dobudování/výstavba kanalizací – 

70 %, min. ZV 3 mil. Kč 

 

Intenzifikace ČOV – 30 %, max. 25 

mil. Kč 

 

Retenční nádrže a odlehčení – 70 % 

Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV). 

Intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanalizace. 

Retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci. 

Opatření lze mezi sebou kombinovat 

43. výzva: ČOV a kanalizace (průběžná výzva) 6.9.2023 - 

31.10.2023 

(průběžná 

výzva) 

 

Vyhlášení výzvy 

v 6/2023 

Výstavba ČOV a 

dobudování/výstavba kanalizací – 

70 %, min. ZV 3 mil. Kč 

 

Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV), 

výstavba/dostavba kanalizace. 

Opatření lze mezi sebou kombinovat 



 

 

www.dotacnikancelar.eu                                                       Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář  Ing. Petra Součková – dotační poradce 
Mob.: 724 994 559                                                                                                   Československé armády 383/5  Mob.: 724 994 559 
Tel.:     491 616 630                                                                                                                 500 03 Hradec Králové  Email: petra.souckova@dotacnikancelar.eu 
e-mail: info@dotacnikancelar.eu                                                                     IČ 40145018     DIČ CZ6607291878 

44. výzva: výstavba a modernizace vodovodních 

přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven 

vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace 

stávajících vodních zdrojů 

Intenzifikace úpraven pitné vody 

30.8.2023 - 

30.9.2023 

(kolová výzva) 

 

Vyhlášení výzvy 

6/2023 

70 % (u intenzifikace úpraven pitné 

vody 30 %, max. 50 mil. Kč) 

Výstavba/dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace 

úpraven pitné vody 

    

24. výzva: Domácí kompostéry, RE-USE centra, 

pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů 

včetně infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí 

(např. vratné kelímky a k nim myčka na mytí) 

 

Opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných 

dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného 

sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně 

podpory door-to-door systémů a zavádění systémů 

PAYT (Pay-as-You-Throw) nelze podporovat 
samostatně, ale pouze jako minoritní část projektů 

předcházení vzniku odpadů – max. 30 % ZV projektu 

 

21.12.2022 – 

20.3.2023 

(alokace je 

téměř 

vyčerpána) 

Max. 85 %  

Sběr a svoz odpadů, sběrné dvory, door to door 

systémy, PAYT systémy, nakládání s čistírenskými 

kaly, materiálové využití odpadů 

 

2. pol. 2023 

bude vyhlášena 

výzva 

Max. 85 % (dle režimu VP) Vždy nutné navýšení kapacity odpadu 

Door to door systémy, PAYT systémy, nakládání s čistírenskými kaly, 

materiálové využití odpadů – je možné žádat do 30.6.2023! 

    

46. a 47. výzva: Podpora přírodě blízkých opatření 

v krajině a sídlech 

1.3.1. Vytváření nových a obnova stávajících přírodě 

blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel 

(vytváření a obnova tůní/mokřadů, MVN, revitalizace 

a renaturace vodních toků a niv, nákup pozemků pro 

podporu renatur. procesů a revitalizací vodních toků) 

 

28.6.2023 – 

26.4.2024 (nebo 

do vyčerpání 

alokace) 

 

60 % - 100 % dle typu projektu 

 

Nyní je vyhlášena výzva z AOPK 

ČR s výdaji do 200.000 EUR (viz 

výše) 
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1.3.2. Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních 

prvků a struktur, vč. opatření proti vodní a větrné erozi 

(vegetační krajinné prvky (vč. ÚSES) – stromořadí, 

solitérní stromy, travobylinné porosty, meze, remízy, 

větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, svodné příkopy, 

obnova extenzivních sadů, založení/obnova ÚSES, 

založení/obnova zatravněných pásů s dřevinami 

 

19. výzva: srážkové vody, opatření proti povodním 

1.3.3. Realizace protipovodňových opatření 

 

1.3.4. Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro 

vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího 

dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na 

využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci 

podzemních vod 
 

Příjem žádostí 

do 31.3.2023 

(nebo do 

vyčerpání 

alokace) 

 

85 %  – 100 % dle typu opatření 

 

85 %  

+ 10 % za propojení modrozelené 

infrastruktury 

30 % v případě hospodaření se 

srážkovou vodou mimo zastavěné 

území nebo budování propustných 

zpevněných ploch nebo řešení 

odtoku srážkové vody z veřejných 

budov nebo akumulační nádrže na 

srážkovou vodu pro zálivku hřišť 

 

 
 

23. výzva: Stabilizace svahů, sanace svahových 

nestabilit v důsledku přírodních jevů 

Příjem žádostí 

do 31.5.2023 

80 % Nutná evidence v Registru svahových nestabilit, kategorie rizika III 

15. výzva: Sanace lokalit se starou ekologickou zátěží Příjem žádostí 

do 18.1.2023 

 

 

 

 

16. výzva: Rekultivace starých skládek Příjem žádostí 

do 18.11.2023 

  

18. výzva: investice do modernizace vzdělávacích 

environmentálních center zaměřených na změnu 

klimatu 

Příjem žádostí 

do 31.1.2023 

80 % Snižování energetické náročnosti objektu, OZE, FVE, nabíjecí stanice pro 

auta a kola, adaptační a mitigační opatření ve venkovním areálu, vybavení, 

pořízení programů a pomůcek pro poskytování vzdělávání 
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Výzvy na biodiverzitu a chráněná území: 

28 a 29. výzva: péče o významné části přírody a 

krajiny, péče o chráněná území 

 

31. výzva: zprůchodnění migračních překážek pro 

živočichy 

 

Příjem žádostí 

do 30.6.2023  
Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů. 

Péče o chráněná území (přírodní dědictví). 

Omezení šíření invazivních a expanzivních druhů. 

Návštěvnická infrastruktura k usměrnění návštěvníků v chráněných 

územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody 

39. výzva: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině 

a sídlech 

Příjem žádostí 

28.6.2023 – 

15.12.2023 

 Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za 

účelem posílení jejich stability 

32. výzva: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině 

a sídlech (projekty s investicí nad 200.000 EUR) 

Příjem žádostí 

18.1.2023 – 

20.9.2023 

Max. 85 % nebo 95 % u sídelní 

zeleně 

Max. 100 % u negativních 

odvodňovacích funkcí v krajině 

Zakládání a obnova sídelní zeleně; odstranění či eliminace negativních 

funkcí odvodňovacích zařízení v krajině 

36. výzva: Realizace opatření ke zpomalení odtoku, 

pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího 

dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na 

využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci 

podzemních vod 

Příjem žádostí 

1.2.2023 – 

31.10.2023 

 Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a 

srážkových vod v budovách za účelem splachování a dalších relevantních 

užití 

 

  IROP 2021–2027    

Dotační titul Žadatel Výše dotace Způsobilé výdaje Příjem žádostí Poznámky 
Mateřské školky II. (MRR) 

 
Nutný soulad s MAP 

 

Obce, DSO, organizace 

zřizované nebo zakládané 

obcemi, školské PO, NNO 

působící v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb 

(min. 2 roky), ostatní PO 

zapsané v Rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

90 – 95 % 

 

Stavby, přístavby, nástavby, 

rekonstrukce, bezbariérovost, 

nákup vybavení, pořízení 

kompenzačních pomůcek. 

 
Vedlejší aktivity: úprava 

venkovního prostranství, 

pořízení herních prvků 

 

 

14. 3. – 15. 5. 2023 

 

Podpořeny budou pouze MŠ 

v určitém ORP, kde je 

identifikována nedostatečná 

kapacita MŠ nebo ty MŠ, 

kde jsou identifikovány 

nedostatky krajskou 

hygienickou stanicí – provoz 

MŠ funguje na základě 

výjimky z hygienických 

požadavků. 
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Střední školy    Příjem žádostí do 30.9.2025  

Sociální služby 

 

 

 

Kraje, obce, DSO, 

organizace 

zřizované/zakládané 

kraji/obcemi/DSO, NNO 

 

70 % - 95 % Infrastruktura sociálních 

služeb 

Příjem žádostí do 3.8.2023 

(nebo do vyčerpání alokace) 

 

 

Určeno pro specifické cílové 

skupiny. 

Sociální bydlení Obce, organizace 

zakládané/zřizované obcemi, 

NNO (které 5 let poskytovali 

soc. bydlení nebo úspěšně 

realizovali projekt soc. 

bydlení z OP Zaměstnanost) 

 

70 % - 95 %  Příjem žádostí do 29.8.2023 

(nebo do vyčerpání alokace) 

 

Další výzva bude od 9/2024 

 

 

Pořízení a adaptace bytů, 

bytových domů a nebytových 

prostor pro potřeby 

sociálního bydlení pro 

specifické cílové skupiny. 

Nízkoemisní a bezemisní 

vozidla pro veřejnou dopravu 

Kraje, obce, dopravci 70 % nebo 85 %  Příjem žádostí do 31.8.2023 

(nebo do vyčerpání alokace) 

 

 

Muzea Obce a jimi zřizované a 

zakládané organizace 

 

Oprávněným žadatelem je 

muzeum nebo jeho 

zřizovatel. 

 

70 – 85 % 

Min. CZV 3 mil. Kč 

Max. CZV 80 mil. Kč 

Revitalizace muzeí, posílení 

odborné infrastruktury a 

odborného vybavení muzeí 

Příjem žádostí do 27.4.2023 

(nebo do vyčerpání alokace) 

 

Podpořena mohou být 

muzea, splňující tyto 

podmínky:  

• Muzeum je zřizováno 

státem, krajem nebo obcí.  

• Muzeum spravuje sbírku 

dle zákona č. 122/2000 Sb., o 

ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Infrastruktura pro 

cyklistickou dopravu 

Obce, DSO a organizace jimi 

zřizované nebo zakládané  

 

70 – 85 % Výstavba, modernizace a 

rekonstrukce vyhrazených 

komunikací pro cyklisty 

sloužících k dopravě do 

Příjem žádostí do 27.9.2023 

(nebo do vyčerpání alokace) 
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zaměstnání, škol a za 

službami, včetně doprovodné 

infrastruktury. 

Výstavba, modernizace a 

rekonstrukce vyhrazených 

komunikací pro cyklisty na 

hlavních trasách cyklistické 

dopravy v ČR, vč. 

doprovodné infrastruktury. 

Realizace doprovodné 

cyklistické infrastruktury při 

vyhrazených komunikacích 

pro cyklisty s vysokou 

intenzitou dopravy. 

 

Infrastruktura pro bezpečnou 

nemotorovou dopravu 

Obce, DSO a organizace jimi 

zřizované nebo zakládané  

 

70 – 85 % Výstavba, modernizace a 

rekonstrukce komunikací pro 

pěší v trase nebo v křížení 

pozemní komunikace s 

vysokou intenzitou dopravy.  

Zvyšování bezpečnosti 

nemotorové dopravy 

stavebními úpravami 

komunikací pro pěší a pro 

cyklisty a instalací prvků 

zklidňujících dopravu v 

nehodových lokalitách  

 

Příjem žádostí 20.10.2022 – 

6.10.2023 (nebo do 

vyčerpání alokace) 

 

 

Telematika pro veřejnou 

dopravu 

Obce, DSO, organizace 

zřizované/zakládané 

obcemi/DSO, dopravci na 

základě smlouvy o veřejných 

službách v přepravě 

70 % nebo 85 % Zavedení/modernizace 

monitorovacích, řídicích, 

preferenčních a 

kooperativních systémů pro 

veř. dopravu. 

Příjem žádostí do 31.10.2023 
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cestujících Zavedení nebo modernizace 

informačních systémů pro 

cestující ve veřejné dopravě. 

Zavedení nebo modernizace 

odbavovacích a platebních 

systémů ve veřejné dopravě  

- zavedení systémů pro 

autonomní mobilitu ve 

veřejné dopravě.  

Zavedení systémů pro služby 

inteligentní mobility 

založené na veřejné dopravě. 

MAS (CLLD): 

Vzdělávání (MŠ, dětské 

skupiny, ZŠ) 

 

Doprava (infrastruktura pro 

cyklistickou dopravu, 

infrastruktura pro bezpečnou 

nemotorovou dopravu 

 

Hasiči (JPO II., III. a IV.) 

 

Sociální služby 

 

Veřejná prostranství 

 

Subjekty realizující projekty 

v rámci schválených strategií 

CLLD na území působnosti 

MAS 

95 %  Vzdělávání – příjem žádostí 

od 21.3.2023 

 

Doprava – příjem žádostí od 

14. 3. 2023  

 

Hasiči – příjem žádostí od 

30.3.2023 

 

Sociální služby – příjem 

žádostí od 5.12.2022 

 

Veřejná prostranství – 

vyhlášení výzvy v 5/2023 

 

Příjem žádostí do 31.12.2027 

nebo do vyčerpání alokace 

 

Nutný souhlas MAS v rámci 

projektů CLLD 

Památky Vlastníci památek, subjekty 

s právem hospodaření 

 

70 % nebo 85 %  Výzva má být vyhlášena  

5/2023 
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Zelená infrastruktura Obce, organizace zřizované 

/zakládané obcemi 

70 % nebo 85 % Komplexní projekty 

veřejných prostranství 

Výzva má být vyhlášena  

3/2023 

 

 

Multimodální osobní 

doprava 

Obce, DSO, organizace 

zřizované nebo zakládané 

obcemi/DSO, dopravci na 

základě smlouvy o veřejných 

službách v přepravě 

cestujících 

70 % nebo 85 % Výstavba a modernizace 

přestupních terminálů pro 

veřejnou dopravu. 

Výstavba a modernizace 

parkovacích systémů 

zajišťujících přestup na 

veřejnou dopravu (P+R, 

K+R, B+R).  

Realizace preferenčních 

opatření a zvyšování 

kapacity veřejné dopravy 

stavebními úpravami silnic a 

MK. 

 

Výzva má být vyhlášena  

4/2023 

 

 

Standardizace územních 

plánů 

   28.2.2023 – 19.12.2025  

Deinstitucionalizace 

sociálních služeb 

NNO, OSS, PO OSS, kraje, 

obce, DSO, organizace 

zřizované nebo zakládané 

kraji / obcemi / DSO, církve, 

církevní organizace 

  Výzva má být vyhlášena  

4/2023 

 

Cestovní ruch obce, DSO, kraje, organizace 

zřizované nebo zakládané 

obcemi/kraji, OSS, PO OSS, 

NNO činné v oblasti 

cestovního ruchu min.2 roky, 

církve, církevní organizace, 

státní podniky 

  Výzva má být vyhlášena  

6/2023 

 

 

Zájmové a neformální 

vzdělávání a celoživotní 

   Výzva má být vyhlášena  

4/2023 
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učení 

 

 

 

ITI  Mateřské školy 

Základní školy 

Knihovny 

Sociální služby 

Sociální bydlení 

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 

Muzea 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu 

Telematika pro veřejnou dopravu 

 Příjem žádostí do 31.12.2027 

nebo do vyčerpání alokace 

Nutné souhlasné stanovisko 

ITI. 

 

 

SZIF 2023 (podzimní kolo příjmu žádostí – říjen 2023) 
Investice do lesnické 

infrastruktury = výstavba a 

rekonstrukce lesních cest, 

investice do skladů dříví 

Držitel lesa hospodařící dle 

LHP nebo držitel lesa 

hospodařící dle LHO na min. 

výměře 3 ha 

 

80 % na lesní cesty, 50 % na 

sklady dříví 

 Říjen 2023  

Technologické investice 

v lesním hospodářství 

A - žadatel: držitelé lesů 

hospodařící dle LHP a 

držitelé nestátních lesů 

hospodařící dle LHO na min. 

výměře 3 ha, dodavatelé 

lesnických služeb 

(podnikatelé poskytující 

služby v oblasti lesnictví a 

těžby dřeva CZ-NACE 02) 

 

B - žadatel: podnikatelé 

50 % A: Investice do technologií 

pro hospodaření v lese, vč. 

případných souvisejících 

stavebních výdajů a 

technologií pro výrobu 

palivového dříví 

 

B: Investice do lesních 

školek 

 

C: Investice do technologií 

pro základní zpracování 

Říjen 2023  
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provozující lesní školkařskou 

činnost (včetně státních 

podniků)  

 

C - žadatel: osoby 

podnikající v oblasti lesnictví 

a těžby dřeva (CZ-NACE 02) 

a zároveň v oblasti 

základního zpracování dřeva 

(CZ-NACE 16) 

dřeva v pilařských 

provozovnách, vč. 

případných souvisejících 

stavebních výdajů  

Investice do ochrany 

melioračních a zpevňujících 

dřevin = OPLOCENKY 

 

 100 %, max. dotace 1 mil. 

Kč 

 Říjen 2023  

Neproduktivní investice v 

lesích 

Vlastník, nájemce, pachtýř 

nebo vypůjčitel PUPFL 

100 % Posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba 

a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení 

významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných 

a fitness prvků.  

Opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování 

odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 

závor. 

Opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k 

odkládání odpadků. 

Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. 

mostky, lávky, zábradlí, stupně. 

Říjen 2023 

Vodohospodářská opatření v 

lesích 

 100 %    

Investice do obnovy 

kalamitních ploch (ne 

kůrovec) 

 100 %    
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NÁRODNÍ AGENTURA SPORTU ČR 
Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2022 (dotace 80 %, max. 800.000 Kč) ? 

Regionální sportovní infrastruktura - ÚSC 2022 (dotace 50%, min. dotace 1 mil. Kč, max. dotace 20 mil. Kč) Podzim 2023? 

Regionální sportovní infrastruktura – SK/TJ 2022 (dotace 70%, min. dotace 1 mil. Kč, max. dotace 20 mil. Kč) Podzim 2023? 

 

V případě zájmu o dotační tituly mne neváhejte kontaktovat. Ráda s Vámi zhodnotím dotační možnosti na Vaše záměry. 

Ing. Petra Součková – dotační poradce a projektová manažerka 

Tel: 724 994 559, email: petra.souckova@dotacnikancelar.eu 


