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1) VYHLÁŠENÉ VÝZVY - KRAJ VYSOČINA 

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Oblast: Kultura, památková péče, cestovní ruch 

Žadatel: Vlastníci objektů 

Předmět a účel podpory:  Vytvořit podmínky pro obnovu historicky a památkově 

cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů, které nejsou 

kulturními památkami, ale nacházejí se v chráněných územích 

(městských a vesnických památkových rezervacích nebo 

městských a vesnických památkových zónách) a výrazným 

způsobem se uplatňují v jejich výrazu. 

Min. dotace: 10 000 

Max. dotace: 100 000 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 18. 3. 2016 

 

JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016 

Oblast: Školství, volný čas 

Žadatel: Město, obec, DSO, občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, náboženské společnosti 

Předmět a účel podpory:  Cílem podprogramu A je podpora jednorázových 

volnočasových a sportovních aktivit dětí a mládeže pořádaných 

v Kraji Vysočina a propagace účelného trávení volného času. 

Cílem podprogramu B je podpora jednorázových 

volnočasových a sportovních aktivit široké veřejnosti směřující 

k aktivnímu a nekonzumnímu způsobu trávení volného času. 

Min. dotace: 5 000 

Max. dotace: 50 000 

Min. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 18. 3. 2016 

 

TÁBORY 2016 

Oblast: Školství, výchova 

Žadatel: Školy a školská zařízení, občanská sdružení a obecně 

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni


 

prospěšné společnosti 

Předmět a účel podpory:  Cílem programu je zvýšení technického a hygienického 

standardu tábořišť využívaných pro pořádání každoročních 

letních táborů dětí a mládeže, zejména těch, které jsou 

vyvrcholením pravidelné celoroční činnosti. 

Min. dotace: 10 000 

Max. dotace: 70 000 

Min. podíl dotace v % 50  

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 18. 3. 2016 

 

SPORTOVIŠTĚ 2016 

Oblast: školství 

Žadatel: Město, obec, právnické osoby zřízené ke sportovním účelům 

(spolky, nadace, ústavy, obecně prospěšné společnosti), školy a 

školská zařízení 

Předmět a účel podpory:  Výstavba a údržba zařízení pro sportovní a tělovýchovné 

aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití 

obyvatel regionu. 

Podprogram A: Drobná údržba sportovišť, 

Podprogram B: Výstavba a modernizace sportovišť  

Min. dotace: A: 10 000, B: 30 001 

Max. dotace: A: 30 000, B: 100 000 

Min. podíl dotace v % 60 – 70  

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 18. 3. 2016 

 

ČISTÁ VODA 2016 

Oblast: Životní prostředí, zemědělství 

Žadatel: Město, obec, městys, DSO, právnická osoba za určitých 

podmínek 

Předmět a účel podpory:  Podprogram A: Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající 
jakosti a množství 

Podprogram B: Snížení množství znečištění vypouštěného do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů 

Podprogram C: Zvýšení úrovně ochrany před povodněmi nebo 
suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů 

Min. dotace: 10 000/projekt  

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni


 

Max. dotace: 300 000/projekt 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 21. 3. 2016 

 

NAŠE ŠKOLA 2016 

Oblast: Školství, regionální rozvoj 

Žadatel: Právnická osoba vykonávající činnost školy a její zřizovatel 

Předmět a účel podpory:  Hlavním cílem grantového programu je zkvalitnění zázemí pro 

povinnou školní docházku na území Kraje Vysočina. Záměrem 

programu je udržet kapacity stávajících základních škol a 

zároveň zlepšit jejich prostředí a vybavenost. Zajištění 

dostupnosti základního vzdělávání zejména na venkově souvisí 

taktéž i se slaďováním rodinného a pracovního života obyvatel 

kraje. Cílem tohoto programu je tak podpořit základní školy, 

aby jejich stav odpovídal hygienickým, bezpečnostním a 

prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním 

demografickým vývojem v oblasti počtu dětí školního věku. 

Min. dotace: 30 000 

Max. dotace: 120 000 

Min. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 24. 3. 2016 

 

SPORTUJEME 2016 

Oblast: Školství, sport 

Žadatel: Školy a školská zařízení, spolky, ústavy, nadace, obecně 

prospěšné společnosti z oblasti sportu 

Předmět a účel podpory:  Zlepšení a podpora dlouhodobých sportovních a 

tělovýchovných aktivit obyvatel regionu, se zvláštním 

zaměřením na děti a mládež, rozvoj prvků občanské 

společnosti, vytvoření společné identity obyvatel regionu. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit 

spolufinancování rozvoje dlouhodobých sportovních a 

tělovýchovných aktivit v regionu, především spolufinancování 

činnosti subjektů působících v oblasti sportu a tělovýchovy, 

škol a školských zařízení. Finanční podpora je určena 

především na sportovní aktivity se zaměřením na rozvoj 

propagace sportu a tělesné výchovy, na zvýšení společenské 

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni


 

hodnoty a role sportu, na změnu hodnotové orientace občanů a 

na reprezentaci Kraje Vysočina 

Min. dotace: 10 000 

Max. dotace: 60 000 

Min. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 24. 3. 2016 

 

CELOROČNÍ SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO HANDICAPOVANÉ 2016 

Oblast: Sociální, volný čas 

Žadatel: Občanská sdružení (nadace, spolky, ústavy), obecně prospěšné 

společnosti 

Předmět a účel podpory:  Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na 

celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované 

děti, mládež a dospělé (dále jen „Pravidla“) upravují v souladu 

s rozpočtem Kraje Vysočina (dále jen „Kraj“) naplňování 

Programu rozvoje Kraje Vysočina. 

Pro účely těchto Pravidel se kategorií „handicapované děti a 

mládež“ rozumí osoby do 26 let se zdravotním postižením 

mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým nebo autismem. 

Aktivní účastníky celoroční sportovní nebo volnočasové 

aktivity musí tvořit minimálně 80 % handicapovaní. 

Pro účely těchto Pravidel se kategorií „handicapovaní dospělí“ 

rozumí osoby od dovršení 26 let se zdravotním postižením 

tělesným, mentálním, smyslovým nebo autismem. Aktivními 

účastníky celoroční sportovní nebo volnočasové aktivity 

mohou být pouze handicapovaní (100 %). 

Min. dotace: 5 000 

Max. dotace: 40 000 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 30. 3. 2016 

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDPROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK 

Oblast:  

Žadatel: Vlastníci kulturních památek 

Předmět a účel podpory:  Účelem dotace je poskytnutí finančních prostředků na 

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni


 

zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních 

památek. Jedná se zejména o statické posudky, restaurátorské 

průzkumy, stavebně historické průzkumy, stratigrafické, 

mykologické, dendrochronologické průzkumy jednotlivých 

konstrukcí a objektů, archeologické výzkumy a další. 

Min. dotace:  

Max. dotace: 30 000 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 31. 3. 2016 

 

ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ OBCÍM KRAJE 

VYSOČINA NA AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ V ROCE 2016 

Oblast: Požární ochrana 

Žadatel: Obec - SDH 

Předmět a účel podpory:  Dotace je účelový neinvestiční finanční příspěvek poskytnutý 

obcím na financování místem příslušné jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce (dále jen „JPO“) z rozpočtu Kraje 

Vysočina pouze za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti 

JPO obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina, 

schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 

2016. 

Min. dotace: 15 000 (30 000) 

Max. dotace: 44 500 (89 000) 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 31. 3. 2016 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2016 

Oblast: Informatika, moderní technologie 

Žadatel:  

Předmět a účel podpory:  Cílem programu je podpora zvýšení úrovně využití 

informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) 

v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, 

vzdělávání v oblasti ICT, zálohování dat a nasazení 

virtualizačních technologií pro efektivnější využití ICT. 

Titul A: Webové stránky 

Titul B: Bezpečnost a archivace dat 

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni


 

Titul C: Virtualizace 

Titul D: Vzdělávání v oblasti ICT 

Min. dotace: A: 5 000,  B: 10 000, C: 10 000, D: 10 000 

Max. dotace: A: 20 000, B: 100 000, C: 150 000, D: 50 000 

Max. podíl dotace v % 40 – 60 dle titulu 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 15. 4. 2016 

 

BEZPEČNÁ SILNICE 2016 

Oblast: Bezpečnost, doprava 

Žadatel: Města, městyse, obce v Kraji Vysočina 

Předmět a účel podpory:  Zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., 

II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Zvýšení ochrany účastníků 

silničního provozu. Zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v 

silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji 

Vysočina. Snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. 

Zkvalitnění zastávek veřejné linkové dopravy tak, aby 

splňovali příslušné normy pro bezpečnost silničního provozu 

a aby jejich stav přispěl ke zkvalitnění a zatraktivnění 

cestování ve veřejných dopravních prostředcích. 

Podprogram A: Osvětlení přechodů pro chodce, Podprogram 

B: Dynamické zpomalovací systémy, Podprogram C: Dětská 

dopravní hřišť, Podprogram D: Zastávky 

Min. dotace: A: 30 000, B: 50 000, C: 20 000, D: 50 000 

Max. dotace: A: 200 000, B: 300 000, C: 300 000, D: 300 000  

Max. podíl dotace v % Min. 50 (dle programu) 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 28. 4. 2016 

 

VÝSADBA STROMŮ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obce, spolky, školy, svazky obcí a další organizace 

Předmět a účel podpory:  Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy, 

které vám později poskytnou čistější vzduch, příjemný stín i 

hezčí místo k procházkám. 

V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů - lípy, 

duby, javory. Tradiční jsou u nás také ovocné stromy. Právě 

výsadby těchto druhů za účasti místních obyvatel při sázení 

podporujeme. Ještě důležitější než vlastní sázení je následná 

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni


 

péče o sazenice, aby byly zdravé a bezpečné i pro další 

generace. Závazek následné péče po dobu minimálně 5 let je 

proto u těchto grantů povinný. 

Min. dotace: 10 000 

Max. dotace: 30 000 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-

vyzvy/Vysadba-stromu 

Datum uzávěrky: 28. 4. 2016 

 

VYŠETŘENÍ MORU VČELÍHO PLODU 

Oblast: Ekologie, zdraví 

Žadatel: Chovatelé včelstev – malé a střední podniky 

Předmět a účel podpory:  Podpora je poskytována na úhradu nákladů při preventivním 

vyšetření moru včelího plodu ze vzorku v Kraji Vysočina. 

Účelem podpory je vyšetření vzorku měli, který bude předán 

k laboratornímu vyšetření.  

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 30. 4. 2016 

 

POŘÁDÁNÍ TECHNICKÝCH, PŘÍRODOVĚDNÝCH A ŘEMESLNÝCH VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

Oblast: Školství, vzdělávání, volnočasové aktivity 

Žadatel: spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti 

Předmět a účel podpory:  Pro potřeby těchto Pravidel se rozumí pravidelnou a dlouhodobou 
aktivitou pravidelná činnost probíhající po dobu nejméně 10 
kalendářních měsíců. Pobytové akce1 bez návaznosti na pravidelnou 
činnost dle věty první nebudou v rámci těchto Pravidel podporovány.  
 
Důvodem pro poskytování dotací je zajistit spolufinancování rozvoje 
technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit 
v regionu vedoucích k a) rozvoji technického, přírodovědného a 
řemeslného vzdělávání v rámci mimoškolních aktivit, b) vytváření 
nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i 
neorganizované děti a mládež, c) rozvoji materiálně-technické 
základny, d) široké a účinné propagaci účelného trávení volného 
času. 

Min. dotace: 20 000 

Max. dotace: 50 000 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vysadba-stromu
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vysadba-stromu
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni


 

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 30. 4. 2016 

 

INFRASTRUKTURA ICT 2016 

Oblast: IT 

Žadatel: Obec, město, městys, DSO, příspěvkové organizace 

Předmět a účel podpory:  Cílem je podpora rozvoje výstavby otevřených sítí a datových 

center v Kraji Vysočina. Grantový program usiluje o rozšíření 

a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím 

datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí 

(otevřených vysokorychlostních sítí nové generace). 

Min. dotace: 20 000 

Max. dotace: 250 000 

Max. podíl dotace v % 60  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1939 

Datum uzávěrky: 2. 5. 2016 

 

STUDIJNÍ STIPENDIA PRO STUDIUM NA ZAHRANIČNÍCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V 

PARTNERSKÝCH REGIONECH 

Oblast: Vzdělávání, přeshraniční spolupráce 

Žadatel: občan 

Předmět a účel podpory:  Účelem je podpořit a motivovat žáky středních škol se sídlem 

v Kraji Vysočina k získávání zahraničních zkušeností ve svém 

oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se se 

způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících 

regionech Kraje Vysočina. 

Stipendium pro studium na zahraničních středních školách 

(dále jen "stipendium") je určeno na podporu studia žáků 

středních škol ve školách v partnerských regionech po dobu 

jednoho školního roku (cca 10 měsíců). 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1939 

Datum uzávěrky: 31. 5. 2016 

 

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1939
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1939


 

PRAVIDLA NA POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ 2016 

Oblast: Školství, sport 

Žadatel: Školy, školská zařízení bez ohledu na zřizovatele, spolky, 

ústavy, nadace, obecně prospěšné společnosti se sportovní 

činností 

Předmět a účel podpory:  Dotace na podporu organizátorů sportovních Mistrovství 

České republiky, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa nebo 

podniků Světového poháru (dále jen „mistrovství“). 

Min. dotace: 5 000 

Max. dotace: 50 000 (souhrn pro jednoho žadatele max. 100 000) 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 31. 10. 2016 

 

PRAVIDLA NA ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 

VE SPORTOVNÍCH DISCIPLÍNÁCH 

Oblast: Školství, sport 

Žadatel: Školy, školská zařízení bez ohledu na zřizovatele, spolky, 

ústavy, nadace, obecně prospěšné společnosti se sportovní 

činností 

Předmět a účel podpory:  Dotace na podporu sportovců, kteří reprezentují Kraj na 

mistrovství Evropy a mistrovství světa ve sportovních 

disciplínách (dále jen „mistrovství“). 

Min. dotace: 3 000 (jednotlivec i kolektiv) 

Max. dotace: 25 000 (jednotlivec), 40 000 (kolektiv), max. souhrn 100 000 

Max. podíl dotace v % 40 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 31. 10. 2016 

 

POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016 

Oblast: Školství, sport 

Žadatel: Školy, školská zařízení bez ohledu na zřizovatele, spolky, 

ústavy, nadace, obecně prospěšné společnosti  

Předmět a účel podpory:  Dotace na podporu organizátorů krajských a vyšších kol 

postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež. 

Min. dotace: 4 000 (krajská i vyšší soutěž) 

http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/detail/PR01212-01
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/detail/PR01544


 

Max. dotace: 20 000 (krajská soutěž), 40 000 (vyšší soutěž) 

Max. podíl dotace v % 40 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 31. 10. 2016 

   

DOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ 2016 

Oblast: vzdělávání 

Žadatel: Školy, školská zařízení bez ohledu na zřizovatele, spolky, 

ústavy, nadace, obecně prospěšné společnosti; žadatel má 

sídlo v Kraji Vysočina  

Předmět a účel podpory:  Dofinancovány mohou být: 

1) projekty realizované v rámci programu „Erasmus+“ 

 Klíčová akce 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců 

 Klíčová akce 2 - Spolupráce na inovacích a výměna 

osvědčených postupů 

 Klíčová akce 3 - Podpora politických reforem 

2) projekty eTwinning, které získaly eTwinning Quality Label 

na národní i evropské úrovni 

3) projekty realizované v rámci Česko-německého fondu 

budoucnosti (dále jen ČNFB) v oblasti Mládež a školy 

Min. dotace: 5 000 

Max. dotace: 50 000 

Max. podíl dotace v % 20 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 30. 11. 2016 

 

PRAVIDLA RADY KRAJE VYSOČINA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI 

NEPROFESIONÁLNÍHO UMĚNÍ 

Oblast: Kultura, umění 

Žadatel: Pořadatel akce a účinkující 

Předmět a účel podpory:  Tato Pravidla stanovují závazný postup Kraje při poskytování 

dotace: a) pořadatelům krajských postupových a národních 

přehlídek v oblasti neprofesionálního umění (dále jen 

„pořadatel“), b) účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti 

na národní přehlídce v jiném kraji (dále jen „účinkující“). 

Min. dotace:  

Max. dotace: Krajská (30 000), národní (60 000); 10 000 (účinkující) 

Max. podíl dotace v % 50 (pořadatel), 60 (účinkující) 

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/detail/PR01565
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni


 

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 30. 11. 2016 

 

DOTACE LESY  

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Fyzická osoba podnikající, vlastníci 

Předmět a účel podpory:  a) Obnova lesů poškozených imisemi 

b) Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 

c) Neobsazeno 

d) Ekologické a k přírodě šetrné technologie 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2020 

2) STÁTNÍ DOTACE – MINISTERSTVA 

MŠMT STÁTNÍ PODPORA SPORTU - PROGRAM 133510 

Oblast: Infrastruktura 

Žadatel: Obec, nezisková organizace 

Předmět a účel podpory:  1. Subtitul 133512: Podpora materiálně technické základny 

sportovních organizací. 

a) pro spolky - všeobecná sportovní činnost  

b) pro obce 

2. Subtitul 133513: Podpora materiálně technické základny 

sportovní reprezentace.  

a) pro spolky - zajišťující sportovní reprezentaci  

b) pro resortní sportovní centra MŠMT, Ministerstva obrany 

a Ministerstva vnitra (dále jen "RSC MŠMT, MO a MV") 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 60 – 80 (spolky), 50 – 60 (obec) 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2061 

Datum uzávěrky: 31. 3. 2016 

 

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2061


 

IROP REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK 

Oblast: Kultura 

Žadatel: Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace; 

(vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření)  

Předmět a účel podpory:  Revitalizace a zatraktivnění: 

- památek zapsaných na Seznam světového dědictví 

UNESCO, 

- památek zařazených na Indikativní seznam světového 

dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, 

- národních kulturních památek k 1. 1. 2014, 

- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních 

kulturních památek k 1. 1. 2014 

Min. dotace: 5 000 000 

Max. dotace: Dle typu památky 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1874 

Datum uzávěrky: 31. 3. 2016 

 

IROP VÝZVA Č. 7 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM 

SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 

Oblast: Sociální 

Žadatel: Obec, kraj, nezisková organizace, DSO 

Předmět a účel podpory:  Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které 

přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, 

snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora 

sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, 

kulturním a rekreačním službám a přechodem od 

institucionálních ke komunitním službám. 

Cílem programu je deinstitucionalizace pobytových zařízení 

sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli 

zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní 

zapojení se na trh práce a do společnosti. 

Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované 

zákonem o sociálních službách. 

Min. dotace: 500 000 

Max. dotace: 90 000 000 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1707 

Datum uzávěrky: 31. 3. 2016 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1874
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1707


 

 

OP ZAMĚSTNANOST VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (OBCE, KRAJE A 

SDRUŽENÍ A ASOCIACE ÚSC) 

Oblast: Lidské zdroje, vzdělávání 

Žadatel: Obec, kraj, DSO, asociace a sdružení obcí a krajů, příspěvkové 

organizace 

Předmět a účel podpory:  Podporované aktivity v části strategického řízení, řízení 

kvality atd. v této výzvě vycházejí ze Strategického rámce 

rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 

2020 případně z jiných strategických dokumentů. Projekty by 

měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se na 

inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem 

obsažených ve Strategickém rámci či jiných strategických 

dokumentech. Aktivity v oblasti vzdělávání vycházejí z 

individuálních strategických dokumentů jednotlivých obcí.  

Min. dotace: 1 000 000 

Max. dotace: 10 000 000 

Max. podíl dotace v % 95 – 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2087 

Datum uzávěrky: 11. 4. 2016 

 

OP ŽP - 19. VÝZVA PO 5 SC 5.1 - SNÍŽIT ENERGETICKOU NÁROČNOST VEŘEJNÝCH 

BUDOV A ZVÝŠIT VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

Oblast: Životní prostředí, energetika 

Žadatel: Obec, kraj, nezisková organizace, svazky obcí, příspěvkové 

organizace, atd. 

Předmět a účel podpory:  Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných 

budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC: 

- Zateplení obvodového pláště budovy, 

- výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 

- realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na 

energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality 

vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému),  

- realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 

tepla, 

- realizace systémů využívajících odpadní teplo, 

- výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé 

užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího 

fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje 

využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na 

zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2087


 

elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní 

plyn, 

- instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo 

pouze přípravu TV. 

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším 

než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou 

energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné 

zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační 

kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní 

plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace 

systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 

pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost 

a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací 

zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny 

vzduchu. 

Min. dotace: 100 000 

Max. dotace: 50 000 000 

Max. podíl dotace v % 40 - 90 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1877 

Datum uzávěrky: 15. 4. 2016 

 

IROP VÝZVA Č. 14 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Oblast: Infrastruktura, vzdělávání, sociální 

Žadatel: Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace, 

školy, školská zařízení 

Předmět a účel podpory:  Typ podporovaných operací: Stavby, stavební úpravy a 

pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 

kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, 

dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je 

prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

Min. dotace: 750 000 

Max. dotace: 60 000 000 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1904 

Datum uzávěrky: 22. 4. 2016 

 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1877
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1904


 

IROP VÝZVA Č. 15 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ 

VYLOUČENÉ LOKALITY 

Oblast: Infrastruktura, vzdělávání, sociální 

Žadatel: Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace, 

školy, školská zařízení 

Předmět a účel podpory:  Typ podporovaných operací: Stavby, stavební úpravy a 

pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 

kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, 

dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je 

prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

Min. dotace: 750 000 

Max. dotace: 60 000 000 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1905 

Datum uzávěrky: 22. 4. 2016 

 

KREATIVNÍ EVROPA - MEDIA PODPORA FILMOVÝCH FESTIVALŮ 

Oblast: Kultura 

Žadatel: Obec, firma, družstvo, nezisková organizace 

Předmět a účel podpory:  V oblasti podpory nadnárodního pohybu má dílčí program 

MEDIA jednu z těchto priorit: 

Podpora rozvoje publika jako prostředek pro podněcování 

zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k 

nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové 

gramotnosti a festivalů. 

Dílčí program MEDIA bude poskytovat podporu pro tato 

opatření: Podpora iniciativ představujících a podporujících 

rozmanitost evropských audiovizuálních děl. 

Podpora činností zaměřených na zvyšování znalostí publika o 

evropských audiovizuálních dílech a jeho zájmu o ně. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1777 

Datum uzávěrky: 28. 4. 2016 

 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1905
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1777


 

IROP VÝZVA Č. 18, PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY 

Oblast: Infrastruktura, doprava 

Žadatel: Obec, kraj, DSO, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, 

organizace 

Předmět a účel podpory:  Bezpečnost dopravy: 

a) Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél 

silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, 

přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení;  

b) Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových 

komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy;  

c) Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo 

lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní 

komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, 

přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro 

pěší; 

Cyklodoprava: 

a) Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných 

stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se 

společným nebo odděleným provozem s dopravním 

značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do 

zaměstnání, škol a za službami; 

b) Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro 

cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v 

přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s 

dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k 

dopravě do zaměstnání, škol a za službami; 

c) Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v 

hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v 

podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, 

piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených 

jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k 

dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

Min. dotace: 2 000 000 

Max. dotace: 30 000 000 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1925 

Datum uzávěrky: 29. 4. 2016 

 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1925


 

MK ČR - VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ NA PODPORU REGIONÁLNÍCH KULTURNÍCH 

TRADIC 

Oblast: Kultura 

Žadatel: Občan, obec, firma, nezisková organizace (zabezpečující 

kulturní činnosti) 

Předmět a účel podpory:  Projekty na podporu kulturních aktivit spojených s 

významným výročím měst a obcí, významným výročím 

kulturně-historických událostí a významný výročím 

význačných osobností českého původu působících v oblasti 

kultury, jejichž význam překračuje rámec regionu. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 70 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1608 

Datum uzávěrky: 29. 4. 2016 

 

DP 129 290 „PODPORA OPATŘENÍ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH A MALÝCH 

VODNÍCH NÁDRŽÍCH“ 

Oblast: Životní prostředí, infrastruktura 

Žadatel: obec 

Předmět a účel podpory:  Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých 

nádržích v podprogramech: 

a) podprogram 129 292 "Podpora opatření na drobných 

vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve 

vlastnictví státu". 

b) podprogram 129 293 "Podpora opatření na rybnících a 

malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí". 

Výše podpory Podprogram 129 293: 

a) Rekonstrukce, obnova a odbahnění - maximálně do výše 

80 % uznatelných nákladů stavebně-technické části, 

maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně 

do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech 

souvisejících nákladů v případě odbahňování. 

b) Výstavba - maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů 

stavebně-technické části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha a 

současně maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci. 

Min. dotace:  

Max. dotace: 2 – 4 mil.  

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1608
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/


 

ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-

nadrze/ 

Datum uzávěrky: 29. 4. 2016 

 

MV - HZS ČR DOTACE OBCÍM NA REPRODUKCI POŽÁRNÍ TECHNIKY A POŽÁRNÍ 

STANICE 

Oblast: Infrastruktura  

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové 

automobilové stříkačky. Dotace se poskytuje na CAS 7,5, 

CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 může dosáhnout až 70 % 

nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2,5 mil. Kč.  

 

Podprogram 2 - pořízení nového dopravního automobilu - je 

vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo 

kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností 

nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou 

osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. 

 

Podprogram 3 - stavba požární zbrojnice. Dotace může být 

poskytnuta na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární 

zbrojnice pro jednotku požární ochrany, pokud je zařazena v 

kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V. 

Min. dotace:  

Max. dotace: 450 000 – 4,5 mil. (dle podprogramu) 

Max. podíl dotace v % Dle podprogramu  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2190 

Datum uzávěrky: 30. 4. 2016 

 

I. KOLO VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ZÁMĚRŮ BEZBARIÉROVÝCH TRAS VE MĚSTECH A 

OBCÍCH PRO ROK 2017 

Oblast: Infrastruktura, doprava 

Žadatel: Obec, kraj 

Předmět a účel podpory:  Programu se může zúčastnit jakákoli obec bez ohledu na 

rozlohu svého území či počet obyvatel. Záměr se skládá z 

jednotlivých dílčích projektů. Dílčími projekty se rozumí 

stavební úpravy vedoucí k odstranění bariér v jednotlivých 

budovách, které leží na navržené trase, a stavební úpravy 

vedoucí k odstranění bariér v dopravě (bezbariérové úpravy 

komunikací, které propojují jednotlivé objekty, odstranění 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2190


 

bariér v MHD apod.). Trasa by měla spojovat důležitá místa 

obce/města, např. úřady, instituce, dopravní stavby a 

dopravní terminály, zastávky MHD, školy, zdravotnická 

zařízení, zařízení sociálních služeb, kulturní a sportovní 

zařízení, obchody apod.  

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-

rozvojovy-program-mobility-pro-vsechny---i--kolo-vyzvy-k-

predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-

137725/ 

Datum uzávěrky: 13. 5. 2016 

 

PRV 8.3.1 ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V LESÍCH 

Oblast: Životní prostředí, zemědělství 

Žadatel: Občan, obec, kraj, firma, Nezisková organizace, družstvo 

(vlastníci lesů) 

Předmět a účel podpory:  Tento dotační program má podpořit realizaci preventivních 

opatření před povodňovými situacemi s cílem snížení 

rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. V rámci 

této výzvy jsou podporovány projekty malého charakteru na 

retenci vody. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

- Výstavba, rekonstrukce a obnovu funkce retenčních nádrží; 

- výstavba a rekonstrukci objektů hrazení bystřin; 

- preventivní protipovodňová opatření na malých vodních 

tocích a v jejich povodích, např. stabilizace a zkapacitnění 

koryta vodního toku, zabezpečení břehů; 

- protierozní opatření na malých vodních tocích a v jejich 

povodích, např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů 

půdy, sanace nádrží a erozních rýh. 

Min. dotace: 100 000 

Max. dotace: 5 000 000 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2260 

Datum uzávěrky: 16. 5. 2016 

 

PRV 8.4.1 OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ PO KALAMITÁCH 

Oblast: Životní prostředí, zemědělství 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-rozvojovy-program-mobility-pro-vsechny---i--kolo-vyzvy-k-predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-137725/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-rozvojovy-program-mobility-pro-vsechny---i--kolo-vyzvy-k-predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-137725/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-rozvojovy-program-mobility-pro-vsechny---i--kolo-vyzvy-k-predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-137725/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/narodni-rozvojovy-program-mobility-pro-vsechny---i--kolo-vyzvy-k-predkladani-zameru-bezbarierovych-tras-pro-rok-2017-137725/
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2260


 

Žadatel: Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace 

(zejména vlastníci) 

Předmět a účel podpory:  Dotace na podporu snížení rozsahu škod způsobených 

přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Jedná 

se o obnovu lesních porostů po abiotických, především po 

větrných, kalamitách. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

- Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve 

stáří do 40 let určených k rekonstrukci; 

- příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním 

(např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, 

terénní úpravy, chemická příprava půdy); 

- umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních 

těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého při obnově 

lesních porostů po kalamitách způsobených suchem); 

- ochrana založených porostů v rámci realizace projektu 

(např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana 

proti zvěři). 

Min. dotace: 75 000 

Max. dotace: 40 000 000 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2261 

Datum uzávěrky: 16. 5. 2016 

 

PRV 8.5.1 INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN 

Oblast: Životní prostředí, zemědělství 

Žadatel: Občan, obec, kraj, nezisková organizace, firma, družstvo 

(vlastníci lesa) 

Předmět a účel podpory:  Dotace na podporu hromadné ochrany melioračních a 

zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia 

zajištění. Cílem výzvy je zajistit plnění mimoprodukčních a 

celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitu porostů, tak, 

že se navýší podíl a zlepší zdravotní stav těchto dřevin.  

Podporovanými aktivitami jsou: 

Dotace může být poskytnuta na investiční výdaje jako např. 

na částečnou úhradu nákladů na pořízení a instalaci 

hromadné mechanické ochrany (oplocek) melioračních a 

zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s 

projektem obnovy. 

Min. dotace: 20 000 

Max. dotace: 1 000 000 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2261


 

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-

venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-

lesnich-oblasti/x8-5-1-investice-do-ochrany-melioracnich/x2-

kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html 

Datum uzávěrky: 16. 5. 2016 

 

PRV 8.5.2 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH 

Oblast: Životní prostředí, zemědělství 

Žadatel: Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma 

(vlastníci lesa) 

Předmět a účel podpory:  V rámci této výzvy je podporována výstavba a rekonstrukce 

stezek pro turisty do šíře 2 metrů, naučné stezky, značení, 

výstavba herních a fitness prvků, zřizování odpočinkových 

stanovišť apod. Doba realizace projektu je 5 let. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

Tyto druhy opatření: 

- posílení rekreační funkce lesa - výstavba a rekonstrukce 

stezek, značení, výstavba herních, naučných a fitness prvků;  

- usměrňování návštěvnosti území - odpočinková stanoviště, 

přístřešky, informační tabule, závory aj.; 

- údržba lesního prostředí - např. zařízení k odkládání 

odpadků; 

- bezpečnost návštěvníků lesa - např. mostky, lávky, zábradlí 

atd.; 

Podpora může být také poskytnuta na nákup pozemků 

maximálně do částky odpovídající 10 % celkových 

způsobilých výdajů, za podmínky, že se nejedná o 

nezastavěný pozemek a koupě souvisí s realizací projektu.  

Min. dotace: 100 000 

Max. dotace: 2 000 000 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-

venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-

lesnich-oblasti/x8-5-2-neproduktivni-investice-v-lesich/x2-

kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html 

Datum uzávěrky: 16. 5. 2016 

 

PRV 8.5.3 PŘEMĚNA POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN 

Oblast: Životní prostředí, zemědělství 

Žadatel: Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-1-investice-do-ochrany-melioracnich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-1-investice-do-ochrany-melioracnich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-1-investice-do-ochrany-melioracnich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-1-investice-do-ochrany-melioracnich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-2-neproduktivni-investice-v-lesich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-2-neproduktivni-investice-v-lesich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-2-neproduktivni-investice-v-lesich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-2-neproduktivni-investice-v-lesich/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html


 

(vlastníci lesa) 

Předmět a účel podpory:  Dotační program na podporu rekonstrukce porostů 

náhradních dřevin. Délka trvání projektu je 5 let a 

realizace projektu je zaměřena na lesní pozemky s 

porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

- Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění 

původního porostu za účelem obnovy; 

- příprava ploch před zalesněním - mechanická a 

chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů; 

- umělá obnova sadbou; 

- hnojení lesních dřevin při výsadbě; 

- ochrana založeného porostu (mechanická i chemická). 

Min. dotace: 100 000 

Max. dotace: 40 000 000 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-

venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-

lesnich-oblasti/x8-5-3-premena-porostu-nahradnich-drevin/x2-

kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html 

Datum uzávěrky: 16. 5. 2016 

 

MŽP PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH 

VEŘEJNÉHO SEKTORU 

Oblast: Životní prostředí, energetika 

Žadatel: Obec, kraj 

Předmět a účel podpory:  Typy podporovaných aktivit: 

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 

konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních 

konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), 

součástí projektu může být i aplikace technologií na využití 

odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití 

odpadního tepla apod.). 

Min. dotace: 300 000 

Max. dotace: 200 000 000 (v součtu max. 3 žádosti/žadatel) 

Max. podíl dotace v % 90 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1926 

Datum uzávěrky: 31. 5. 2016 

 

35. VÝZVA OPŽP - VAROVNÉ A HLÁSNÉ SYSTÉMY, DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY 

Oblast: Životní prostředí, informační systémy 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-3-premena-porostu-nahradnich-drevin/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-3-premena-porostu-nahradnich-drevin/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-3-premena-porostu-nahradnich-drevin/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-5-3-premena-porostu-nahradnich-drevin/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1926


 

Žadatel: Obec, kraj, nezisková organizace 

Předmět a účel podpory:  Dotace na podporu preventivních protipovodňových 

opatření. Jedná se o projekty na celém území České 

republiky, zvláště pak v oblastech potenciálně ohrožených 

povodňovým rizikem a jejich oblastí, s cílem zlepšovat 

kvality vod a snižovat rizika povodní. 

Min. dotace: 200 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 70 - 85 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2210 

Datum uzávěrky: 31. 5. 2016 

 

34. VÝZVA OPŽP - VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY, SANACE NESTABILNÍCH SVAHŮ 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obec, kraj, nezisková organizace 

Předmět a účel podpory:  Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika 

povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků 

spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na 

život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou 

činnost a infrastrukturu na území celé České republiky. 

Min. dotace: 200 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 85 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2209 

Datum uzávěrky: 31. 5. 2016 

 

OP ZAMĚSTNANOST PILOTNÍ OVĚŘENÍ PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI V MIKROJESLÍCH V ČR 

(MIMO HL. M. PRAHU) 

Oblast: Sociální, vzdělávání  

Žadatel: Obec, nezisková organizace, příspěvková organizace 

Předmět a účel podpory:  Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. 

zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 

4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s 

péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující 

osoby v těchto zařízeních.  

Uvádíme výčet podporovaných aktivit:  

- vybudování mikrojeslí  

- provozování mikrojeslí 

- vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích  

- spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2210
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2209


 

projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti 

měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření 

služby". 

Min. dotace: 500 000 

Max. dotace: 2 000 000 

Max. podíl dotace v % 95 - 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2085 

Datum uzávěrky: 6. 6. 2016 

 

OP ZAMĚSTNANOST SOCIÁLNÍ INOVACE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A 

PŘÍSTUPU NA TRH PRÁCE PRO NEJOHROŽENĚJŠÍ SKUPINY 

Oblast: Sociální, inovace 

Žadatel: Obec, občan, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace, 

školy, OSVČ, sdružení, poskytovatelé sociílních sl.  

Předmět a účel podpory:  Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je testování a 

šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících 

sociálních problémů v oblasti sociální integrace, 

zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení 

udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních 

neziskových organizaci a snižování jejich závislosti na 

veřejných zdrojích). 

Výzva je rozdělena do dvou částí. V kategorii "A" tato výzva 

specificky podporuje fázi "vývoje a testování" a fázi 

"prokázání impaktu". 

V kategorii "B" jsou podporovanými fázemi "realizace a 

implementace" a "růst a scaling".  

Min. dotace: 500 000 

Max. dotace: 10 000 000 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1814 

Datum uzávěrky: 30. 6. 2016 

 

UDRŽITELNÉ A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ S VODOU V OBCÍCH 

Oblast: Životní prostředí, efektivní využívání zdrojů, inovace 

Žadatel: Obce do 500 obyvatel, místní části do 500 obyvatel 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2085
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1814


 

Předmět a účel podpory:  Obecné cíle oblasti podpory:  zlepšení kvality povrchových 

i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady změny 

klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody),  podpora 

zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a její 

kvality, zvýšení efektivity využívání vodních zásob. 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:  1. 5. A - 

Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území 

obce včetně udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, 

kompostování kalu) s důrazem na decentrální řešení (tj. na 

jednotlivých pozemcích) či semi-centrální řešení. 

Min. dotace: 400 000 

Max. dotace: 5 000 000 

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: https://www.sfzp.cz/sekce/832/k-vyzve-3-2016/ 

Datum uzávěrky: 30. 6. 2016 

 

NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝZVA Č. 1/2016 

Oblast: Životní prostředí, inovace 

Žadatel: Obec, kraj, nezisková organizace, firma (vlastníci zdroje 

znečištění) 

Předmět a účel podpory:  Dotace na podporu projektů, které díky pořízení moderních 

technologií a dílčím změnám technologických postupů 

povedou ke snížení emisí pachových látek a k redukci emisí 

vybraných těžkých kovů. Výzva je určena pro provozovny a 

podniky, které obtěžují obyvatele měst a obcí zápachem nebo 

zamořují životní prostředí těžkými kovy. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

- Snižování koncentrace pachových látek v podobě 

konkrétních opatření, jakými jsou biofiltry, biopračky, mokré 

vypírky plynů, chemická absorpce, plazmové čištění, 

případně dopalovací jednotka, 

- snižování emisí těžkých kovů např. instalace vysoce 

účinných tkaninových filtrů. 

Min. dotace: 500 000 

Max. dotace: 10 000 000 

Max. podíl dotace v % 60 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2206 

Datum uzávěrky: 29. 7. 2016 

 

https://www.sfzp.cz/sekce/832/k-vyzve-3-2016/
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2206


 

OP ŽP - 17. VÝZVA, PO 2, SC 2.3 - ZLEPŠIT SYSTÉM SLEDOVÁNÍ, HODNOCENÍ A 

PŘEDPOVÍDÁNÍ VÝVOJE KVALITY OVZDUŠÍ A METEOROLOGICKÝCH ASPEKT 

Oblast: Životní prostředí, inovace, informační systémy 

Žadatel: Obec, kraj, nezisková organizace, DSO, příspěvkové 

organizace, atd. 

Předmět a účel podpory:  a. Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a 

souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém 

či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, 

laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika 

pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci).  

b. Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení 

kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení 

kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj 

databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a 

simulaci). 

c. Podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a 

zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak 

standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů.  

d. Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů 

znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, 

zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), 

správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů 

pro modelování atmosféry. 

d. Realizace integrovaných systémů a budování společné 

infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících 

meteorologických aspektů, výstražné, regulační a 

předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a 

identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace 

opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení 

kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské a 

Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro 

střední Evropu). 

Min. dotace: 100 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1766 

Datum uzávěrky: 14. 10. 2016 

 

OP ŽP - 20. VÝZVA, PO 5, SC 5.2 - DOSÁHNOUT VYSOKÉHO ENERGETICKÉHO 

STANDARDU NOVÝCH VEŘEJNÝCH BUDOV 

Oblast: Životní prostředí, energetika 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1766


 

Žadatel: Obec, kraj, svazky obcí, příspěvkové organizace, atd, 

Předmět a účel podpory:  Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu 

v případě výstavby nových budov. 

Podpora nebude poskytována na výstavbu bytových a 

rodinných domů. 

Min. dotace: 100 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1768 

Datum uzávěrky: 14. 10. 2016 

 

OP ŽP - 18. VÝZVA, PO 3, SC 3.5 - SNÍŽIT ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA A ROZVÍJET 

SYSTÉMY JEJICH ŘÍZENÍ 

Oblast: Životní prostředí, infrastruktura, informační systémy 

Žadatel: Obec, kraj, občan, nezisková organizace, firma, družstvo, 

DSO, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty, atd. 

Předmět a účel podpory:  - Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické 

nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná 

chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, 

přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti 

provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem 

společenství. 

- Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW 

nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v 

managementu chemických látek a prevenci závažných 

chemických havárií. 

- Vytvoření expertních center REACH a center prevence 

rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace 

REACH a prevence závažných chemických havárií. 

- Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení 

průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC). 

Min. dotace: 100 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1767 

Datum uzávěrky: 14. 10. 2016 

 

IROP VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH 

Oblast: Energetika, bydlení 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1768
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1767


 

Žadatel: Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace 

(vlastníci bytových domů a společenství vlastníků) 

Předmět a účel podpory:  Typy podporovaných aktivit: 

- Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na 

obálce budovy. 

- Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 

vzduchu. 

- Výměna zdroje tepla pro vytápění. 

- Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody. 

- Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů.  

-Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a 

elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a 

kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých 

jsou umístěny. 

Min. dotace: 300 000 

Max. dotace: 90 000 000 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1899 

Datum uzávěrky: 30. 11. 2016 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝZVA Č. 2/2016 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  Výzva zaměřená na životní prostředí ve městech a obcích s 

cílem zlepšit kvalitu života a podpořit udržitelný rozvoj měst 

a obcí. Předmětem podpory je snížení negativních vlivů 

dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. snížení 

emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže a omezení 

světelného smogu.  

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

- Zavádění nízkoemisních zón - podporováno bude 

zpracování studií proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních 

zón. 

- Spolufinancované projekty - výdaje na zpracování studie 

proveditelnosti prostřednictvím dodavatele nebo vlastními 

silami žadatele, resp. příjemce podpory; sběr dat, zpracování 

analýz, samotné vypracování studie včetně grafického 

zpracování, předtisková příprava a zhotovení požadovaného 

počtu výtisků; hrubá mzda, dohoda o provedení práce, 

dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře; výdaje na 

publicitu projektu. 

Min. dotace: 100 000 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1899


 

Max. dotace: 1 000 000 

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2208 

Datum uzávěrky: 30. 11. 2016 

 

ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI - 2016: AKTIVNÍ OBČANSTVÍ TVÁŘÍ V TVÁŘ 

VÝZVÁM 21. STOLETÍ 

Oblast: Lidské zdroje, inovace, vzdělávání, přeshraniční spolupráce, 

sociální 

Žadatel: Občan, obec, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma 

Předmět a účel podpory:  Podpora občansko-politického a interkulturního vzdělávání a 

občanské angažovanosti při řešení aktuálních společenských 

výzev v České republice a Německu. 

Projekty se musejí zabývat těmito tématy: 

- Migrace a integrace 

- Náboženství a společnost 

- Evropa a evropská integrace 

Projekty se musejí vztahovat k německé a/ nebo české 

společnosti. Měly by být zaměřeny na jasně vymezený 

problém a měly by dosáhnout konkrétního výsledku. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 50 - 70 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=157 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

OP ŽP - 13. VÝZVA, PO 4, SC 4.3 POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace, 

DSO, školy a školská zařízení, příspěvkové organizace, 

nadace, spolky, ústavy, obecně prospěšné spol., ... 

Předmět a účel podpory:  Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní 

režim krajiny. 

Podporovaná je aktivita 4.3.3. - revitalizace a podpora 

samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných 

ekosystémů. 

Min. dotace: 250 000 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=2208
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=157


 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 85 – 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1462 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

OP ŽP - 14. VÝZVA, PO 4, SC 4.3 POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace, 

DSO, školy a školská zařízení, příspěvkové organizace, 

nadace, spolky, ústavy, obecně prospěšné spol., ... 

Předmět a účel podpory:  Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní 

režim krajiny. 

Podporovaná aktivita 4.3.1. - Zprůchodnění migračních bariér 

pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů 

spojené s rozvojem technické infrastruktury - vyplývající z 

Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 2014. 

Min. dotace: 250 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1463 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

SF ŽP VÝZVA Č. 6/2015 - ZLEPŠENÍ FUNKČNÍHO STAVU ZELENĚ VE MĚSTECH A 

OBCÍCH 

Oblast: Životní prostředí, infrastruktura 

Žadatel: Obec (výherci krajského a celostátního kola soutěže Vesnice 

roku) 

Předmět a účel podpory:  Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž 

cílem je zlepšování životního prostředí v zastavěném a 

zastavitelném území obcí: 

a) Zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v 

roce výsadby, následná rozvojová péče (maximálně 3 roky). 

b) Zakládání a obnova vegetačních a přírodních prvků (včetně 

odstranění nefunkčních přírodních prvků, zeleně a realizace 

nových), s tím přímo související výstavba či rekonstrukce 

nezpevněných pěších komunikací, drobných stavebních 

objektů, pořízení a instalace mobiliáře. 

c) Péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností 

rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky), 

včetně pořízení nezbytného technického vybavení. 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1462
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1463


 

d) Revitalizace a úprava vodních toků a vodních ploch. 

e) Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných 

zařízení ve veřejných prostranstvích a následná rekultivace 

těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím. 

f) Realizace projektů environmentálního vzdělávání a 

výchovy. 

Min. dotace:  

Max. dotace: 400 000 – 700 000 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1765 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

NADACE AGROFERT – HASIČSKÝ FOND 

Oblast: Inovace, kultura, aktivity pro děti 

Žadatel: JSDH, sdružení, spolek, organizace SDH, atd.  

Předmět a účel podpory:  Hasičské sbory jsou významnými hybateli společenského 

života obcí a k jejich činnosti patří i výchova mládeže, požární 

sport, organizace závodů, plesů a dalších sportovních a 

kulturních aktivit či péče o bohaté hasičské tradice a historii. 

Fond přijímá žádosti o příspěvky zejména na přístroje, 

vybavení či zařízení, na projekty, akce a aktivity v oblastech  

- zásahové a záchranářské činnosti  

- hasičského sportu  

- práce s dětmi a mládeží  

- organizace společenských, sportovních či kulturních 

aktivit v obci či regionu určených široké veřejnosti  

-  hasičské historie a tradic  

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.nadace-agrofert.cz/projekty/nase-

projekty/hasicsky-fond-nadace-agrofert/ 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 (průběžný příjem) 

 

NADACE ČEZ - ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ 

Oblast: Infrastruktura, územní rozvoj, sport 

Žadatel: Obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace 

Předmět a účel podpory:  Zaměření grantového řízení 

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1765
http://www.nadace-agrofert.cz/projekty/nase-projekty/hasicsky-fond-nadace-agrofert/
http://www.nadace-agrofert.cz/projekty/nase-projekty/hasicsky-fond-nadace-agrofert/


 

výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, 

dětských a sportovních či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná 

přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a 

zdravotních a sociálních zařízení. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-

rizeni/podpora-regionu.html 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 (průběžný příjem) 

 

NADACE ČEZ - PODPORA REGIONŮ 

Oblast: Lidské zdroje, sociální, vzdělávání, kultura, životní prostředí 

Žadatel: Kraj, obec, nezisková organizace, družstvo, firma 

Předmět a účel podpory:  Zaměření grantového řízení 

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu 

veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou 

týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, 

osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či 

životního prostředí. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=540 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 (průběžný příjem) 

 

SFRB - INOVOVANÝ PROGRAM NA VÝSTAVBU NÁJEMNÍCH BYTŮ - ÚVĚRY NA 

VÝSTAVBU NÁJEMNÍCH BYTŮ 

Oblast: Infrastruktura, bydlení 

Žadatel: Kraj, obec, občan, nezisková organizace, družstvo, firma 

Předmět a účel podpory:  O úvěr můžete žádat na novostavbu, kterou vznikne bytový 

dům s nájemními byty, nebo na stavební úpravy, kterými 

vznikne nájemní byt z prostor původně určených k jiným 

účelům než k bydlení. Úvěr je možné použít i na nástavbu či 

přístavbu, kterými vznikne nájemní byt, rovněž na stavební 

úpravy bytů v bytovém domě, ve kterém není žádný byt 

způsobilý k bydlení a konečně také na stavební úpravy 

stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=540


 

jeden další nájemní byt. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 70 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=220 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

SFRB - PROGRAM PANEL 2013+ 

Oblast: Infrastruktura, bydlení, životní prostředí 

Žadatel: Obec, občan, nezisková organizace, družstvo, firma (všichni 

vlastníci bytových domů) 

Předmět a účel podpory:  Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace 

bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby 

tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. 

- Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně 

však 0,75% 

- Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až 

na dobu 30 let. 

- Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další 

formy jištění podle výše úvěru 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 90 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=218 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ - PROGRAM ŽIVEL 

Oblast: Bydlení 

Žadatel: Obec, občan, kraj, nezisková organizace, družstvo, firma 

(všichni vlastníci obydlí) 

Předmět a účel podpory:  Program Živel poskytuje podporu na obnovu obydlí 

postiženého živelní pohromou. Podpora je poskytována ve 

formě nízkoúročených úvěrů. 

Živelní pohromou se myslí situace, jež vznikla v důsledku 

působení přírodních sil, pokud byl v souladu s krizovým 

zákonem vyhlášen krizový stav nebo třetí stupeň povodňové 

aktivity podle vodního zákona. Jedná se o přívalové deště, 

extrémně silný vítr, mimořádně intenzivní bouřku, mnohdy 

spojenou s krupobitím. 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=220
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=218


 

Min. dotace: 30 000 – 200 000 (dle typu) 

Max. dotace: 300 000 – 2 500 000 (dle typu) 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=964 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

MŽP NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - VODA 

Oblast: Životní prostředí 

Žadatel: Obec, DSO, příspěvkové organizace 

Předmět a účel podpory:  - Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující 

čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za 

předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikaci 

čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení 

likvidace odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod 

nejsou podporovány). 

- Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních 

vod. 

- Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality 

zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů 

(technické opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich 

bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě. 

- Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodových sítí pitné 

vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1870 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI - 2016 

Oblast: Lidské zdroje, inovace, vzdělávání, přeshraniční spolupráce, 

sociální 

Žadatel: Občan, obec, nezisková organizace, družstvo 

Předmět a účel podpory:  Poslání Fondu budoucnosti 

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi 

Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí 

dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují 

pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 

1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=964
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1870


 

milionů eur na zhruba 7 500 projektů. 

Podporované oblasti: 

- Mládež a školy 

- Kultura 

- Dialogy a vědecké projekty 

- Publikace 

- Obnova památek 

- Sociální projekty a podpora menšin 

- Partnerství obcí a zájmových sdružení 

- Stipendia 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 50 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=78 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

OP VVV VÝZVA Č.02_15_005 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

Oblast: Vzdělávání 

Žadatel: Obec, nezisková organizace, DSO, spolky, ústavy, obecně 

prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, 

mikroregiony 

Předmět a účel podpory:  Poskytování příspěvků je zaměřeno na: 

- předškolní vzdělávání a péči, 

- čtenářskou a matematickou gramotnost v základním 

vzdělávání 

- inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených 

školním neúspěchem. 

Min. dotace: 500 000 

Max. dotace: 6 000 000 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1652 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

OP ZAMĚSTNANOST IMPLEMENTACE VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ 

V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2014 - 2020 (MÉNĚ ROZVINUTÉ REGIONY) 

Oblast: Sociální, vzdělávání, lidské zdroje 

Žadatel: Obec, kraj 

Předmět a účel podpory:  Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.  

Dosažení rovnosti žen a mužů ve všech oblastech, a to i 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=78
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1652


 

pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění 

pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za 

stejnou práci. 

Snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.  

Min. dotace: 1 000 000 

Max. dotace: 10 000 000 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1609 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

SFRB - PROGRAM ÚVĚRY OBCÍM NA OPRAVY A MODERNIZACI BYTOVÉHO FONDU 

Oblast: Infrastruktura, bydlení 

Žadatel: Obec 

Předmět a účel podpory:  Podpora je poskytována ve formě úvěru.  

Úvěr ke krytí části nákladů spojených s opravami a 

modernizacemi bytů je poskytován smlouvou. Úroková sazba 

je 3 % ročně a je platná po celou dobu splatnosti úvěru, tj. po 

dobu max. 10 let od uzavření smlouvy. Obec je povinna min. 

20% jí takto poskytnutých prostředků dále poskytnout jiným 

vlastníkům nemovitostí určených k bydlení.  

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=219 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2016 

 

MO ČR - DOTACE NA ZABEZPEČENÍ PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY 

Oblast: Kultura  

Žadatel: Občan, obec, kraj, nezisková organizace 

Předmět a účel podpory:  Poskytování příspěvku je zaměřeno na udržování válečných 

hrobů a pietních míst v poznatelném a důstojném stavu. 

Cílem je uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních 

osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve 

válečném konfliktu. 

Min. dotace: 50 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 80 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1537 

Datum uzávěrky: 31. 1. 2017 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1609
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=219
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1537


 

 

IROP VÝZVA Č. 9 ÚZEMNÍ STUDIE 

Oblast: Infrastruktura 

Žadatel: Obec (ORP) 

Předmět a účel podpory:  Zpracování územních studií, zaměřených na veřejnou 

technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní 

infrastrukturu nebo na veřejná prostranství; nebo územních 

studií zaměřených na řešení krajiny. 

Min. dotace: 200 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 85 (EU), 5 (státní rozpočet) 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1739 

Datum uzávěrky: 31. 3. 2017 

 

IROP - VÝZVA Č. 2, ÚZEMNÍ PLÁNY 

Oblast: Infrastruktura, životní prostředí 

Žadatel: Obec (ORP) 

Předmět a účel podpory:  Specifický cíl: SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování 

dokumentů územního rozvoje. 

Typ podporovaných operací:  

- Zpracování územních plánů 

- Zpracování změn územních plánů 

Min. dotace: 250 000 (změna ÚP) 

Max. dotace: 450 000 (pořízení ÚP) 

Max. podíl dotace v % 85 (EU), 5 (státní rozpočet) 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1535 

Datum uzávěrky: 31. 3. 2017 

 

IROP VÝZVA Č. 3 REGULAČNÍ PLÁNY 

Oblast: Životní prostředí, infrastruktura, sociální 

Žadatel: Obec (ORP) 

Předmět a účel podpory:  Zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního 

podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí. 

Min. dotace: 200 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 85 (EU), 5 (státní rozpočet) 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1739
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1535


 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1654 

Datum uzávěrky: 31. 3. 2017 

 

OP ZAMĚSTNANOST PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI 

PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU 

Oblast: Infrastruktura, sociální, vzdělávání 

Žadatel: Občan, obec, kraj, družstvo, firma, nezisková organizace, 

OSVČ, školy a školská zařízení, DSO, sociální partneři, … 

Předmět a účel podpory:  Dotace na vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou 

péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení 

povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do 

pracovního procesu. 

Mezi podporované patří dětská skupina pro veřejnost, 

podniková dětská skupina a živnost volná/vázaná. 

Min. dotace: 942 000 

Max. dotace: 5 986 710 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1849 

Datum uzávěrky: 30. 4. 2017 

 

IROP KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

Oblast: Infrastruktura, informační systémy 

Žadatel: Obec, kraj 

Předmět a účel podpory:  Poskytování příspěvků je zaměřeno pro: 

- zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a 

tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti 

kybernetickým hrozbám. 

Budou podporována opatření: 

- fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární 

opatření apod.), 

- nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa 

uživatelských hesel), 

- nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační 

infrastruktury a významných informačních systémů, jejich 

uživatelů a administrátorů. 

Min. dotace: 3 000 000 

Max. dotace: 300 000 000 

Max. podíl dotace v %  

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1793 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1654
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1849
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1793


 

Datum uzávěrky: 30. 6. 2017 

 

IROP VÝZVA Č. 19 TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

Oblast: Životní prostředí, infrastruktura 

Žadatel: Obec, kraj (obce zřizující jednotky požární ochrany, SDH) 

Předmět a účel podpory:  Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:  

- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a 

masivních námraz; 

- výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;  

- výkon činností spojených s extrémním suchem; 

- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.  

Min. dotace: 1 000 000 

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 90 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1935 

Datum uzávěrky: 20. 12. 2017 

 

IROP VÝZVA Č. 4 AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ 

Oblast: Infrastruktura, informační systémy 

Žadatel: Obec, kraj 

Předmět a účel podpory:  Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy 

vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, 

vytvoření samoobslužných míst proúplné elektronické 

podání, elektronizace formulářů veřejné správy, 

implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení 

eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím 

kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na 

národní a regionální úrovni. 

Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání 

údajů jako součást referenčního rozhraní informačních 

systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v 

návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím 

funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro 

odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o 

subjektech práva v jednotlivých agendových systémech. 

Min. dotace: 3 000 000 

Max. dotace: 120 000 000 

Max. podíl dotace v % 85 (EU), 5 (státní rozpočet) 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1653 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1935
http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1653


 

Datum uzávěrky: 30. 6. 2019 

 

OP ZAMĚSTNANOST VÝZVA PRO PROJEKCI PODPORUJÍCÍ IMPLEMENTACI 

STRATEGICKÉHO RÁMCE ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR PRO OBDOBÍ 2014 - 2020 

Oblast: Infrastruktura 

Žadatel: Obec, kraj, DSO, asociace a sdružení obcí a krajů 

Předmět a účel podpory:  - Dokončení podpory plošného procesního modelování agend 

jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a 

následná realizace doporučených změn. 

- Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání 

analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných 

studií a kapacit ve veřejné správě a justici. 

- Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, 

posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů 

regulace včetně zhodnocení korupčních rizik. 

- Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné 

správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení 

přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, 

ke službám a informacím veřejné správy. 

- Optimalizace výkonu veřejné správy v území. 

- Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího 

řízení, včetně environmentálního managementu. 

- Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových 

programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských 

zdrojů ve veřejné správě. 

- Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné 

správě. 

- Profesionalizace státní služby. 

Min. dotace: 5 000 000 

Max. dotace: 400 000 000 

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1615 

Datum uzávěrky: 31. 12. 2019 

 

OP TECHNICKÁ POMOC - VÝZVA Č. 3 PODPORA KAPACITY PRO IMPLEMENTACI ISIF 

NA NIŽŠÍ NEŽ NÁRODNÍ ÚROVEŇ 

Oblast: Informační systémy 

Žadatel: Obec, kraj, příspěvkové organizace 

Předmět a účel podpory:  Provozní náklady související s přípravou, řízením, 

prováděním a aktualizováním integrované strategie (ITI). 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1615


 

Jedná se např. o provozní náklady, personální náklady z 

hlediska mezd a s nimi souvisejících zákonných odvodů, 

včetně výměny zkušeností a dobré praxe, náklady na styk s 

veřejností, finanční náklady, náklady související s 

monitorováním a hodnocením strategie a náklady na 

vytvoření kvalitních pracovních podmínek a zajištění 

odpovídajícího technického a materiálního vybavení (IT 

vybavení, atp.). Dále bude podporováno zpracování dílčích 

strategických dokumentů a analýz pro ITI, metodická 

podpora a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými 

nositeli integrovaných nástrojů ITI (sdílená webová 

platforma, pracovní skupiny, semináře). Zajištění chodu 

regionální stálé konference (zejm. činnost sekretariátu včetně 

personálního zajištění, zajištění zasedání regionálních stálých 

konferencí, příprava odborných podkladů pro zasedání, 

studie, analýzy). 

Zajištění činnosti na ukončování ROP od 1. 1. 2016 (zejména 

personální zajištění, provozní náklady, atd.). 

Min. dotace:  

Max. dotace:  

Max. podíl dotace v % 100 

Bližší informace: http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1794 

Datum uzávěrky: 30. 9. 2023 

 

http://www.risy.cz/cs/dotace-detail?id=1794

