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• Integrovaný regionální operační program
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EVROPSKÉ 
STRUKTURÁLNÍ A 

INVESTIČNÍ FONDY





Programové období 2014 – 2020

• Národní operační programy

• Programy přeshraniční spolupráce

• Programy mezinárodní a meziregionální spolupráce



Národní operační programy

• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

• Operační program Zaměstnanost

• Operační program Doprava

• Operační program Životní prostředí

• Integrovaný regionální operační program

• Operační program Praha – pól růstu

• Operační program Technická pomoc

• Operační program Rybářství

• Program rozvoje venkova



Programy přeshraniční spolupráce

• Interreg V-A Česká republika – Polsko

• Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

• Interreg V-A Rakousko – Česká republika

• Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl 
EÚS 2014 – 2020

• Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020





Programy mezinárodní a meziregionální 
spolupráce

• Interreg CENTRAL EUROPE

• Interreg DANUBE

• INTERREG EUROPE

• ESPON 2020

• INTERACT III

• URBACT III



Informační systém ESI fondů MS2014+

• Nový informační systém pro monitorování Evropských strukturálních a 
investičních fondů

• Důraz na elektronizaci dokumentů a elektronickou komunikaci

• Potřebný kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis)

• Základní přístup přes webové rozhraní 

• Informační systém konečného příjemce – IS KP14+

https://mseu.mssf.cz

https://mseu.mssf.cz/




OPERAČNÍ PROGRAM 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Operační program Životní prostředí

• Zaměření: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v
lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory

• Alokace: 2,64 mld. Kč

• Podporované oblasti – prioritní osy:
1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
5. Energetické úspory
6. Technická pomoc

• Rozdíly oproti 2007 – 2013: větší důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové
projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a
snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných přístupů k řešení
dopravních problémů ve městech





Vybrané uzavřené výzvy

• Výzva č. 54 Posílení biodiverzity 
• Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba; prevence šíření a omezování výskytu 

invazních druhů

• Výzva č. 55 Posílení přirozených funkcí krajiny
• Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů 

spojené s rozvojem technické infrastruktury; vytváření, regenerace či posílení funkčnosti 
krajinných prvků a struktur; revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv

• Výzva č. 56 Zlepšení kvality prostředí v sídlech
• Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Termín podání žádostí: do 31. 3. 2017



Aktuální čerpání vybraných uzavřených výzev OPŽP
Prioritní osy 4 a5 (ke dni 18. 4. 2017)

Přehledy schválených projektů a čerpání OPŽP

http://www.opzp.cz/prehledy-schvalenych-projektu


Energetické úspory (1/4)

Výzva č. 70: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie

Příjem žádostí: od 3. 4. 2017 do 29. 9. 2017

• Způsobilé náklady: min. 100 tis. bez DPH

• Maximální výše dotace: dle dosažené úrovně úspory energie: 35 %, 40 %, 50 %
u nuceného větrání 70 %

dříve bylo 40 % při jakékoli úrovni úspory energie

+ zvýhodněný úvěr max. do 100 % celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace…



NOVĚ 
• Lze provádět pouze dílčí realizaci

zateplení
• rekuperace – jak v nových, tak

ve stávajících zateplených
budovách



Energetické úspory (3/4)

Podporované aktivity:

• 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,

• 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 
elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,

• Instalace fotovoltaického systému,

• Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.



Energetické úspory (4/4)

• Úvěr na kofinancování projektu 

• Žadatelé o dotaci mohou rovněž využít souběžnou výzvu z Národního programu
Životní prostředí (výzva č. 3/2016), která nabízí zvýhodněné úvěry
na kofinancování projektů podpořených 70. výzvou OPŽP

• Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na 1 % bez dalších poplatků

• Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek
až do 12 měsíců po realizaci projektu.

https://www.sfzp.cz/clanek/847/3084/pujcky-na-vodohospodarske-a-energeticke-projekty---vyzvy-c-2-a-3-2016/


Energetické úspory II 

Výzva č. 61: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Příjem žádostí: od 3. 4. 2017 do 31. 10. 2019

• Způsobilé náklady: min. 100 tis. bez DPH, max. 50 mil. Kč včetně DPH

• Maximální výše dotace: 30 % celkových způsobilých nákladů projektu

dříve bylo pouze 30 % vícenákladů na pasivní standard

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace…



Prevence vzniku odpadů

• Číslo výzvy: 68

• Podporované aktivity: předcházení vzniku komunálních a průmyslových 
odpadů (kompostéry, rozšíření/vybudování sítě 
kontejnerů, centra pro opětovné použití výrobků, 
zavádění systému „door-to-door“ atd.)

• Výše podpory: 85 %

• Min. způsobilé náklady: 500 tis. Kč bez DPH

• Max. způsobilé náklady: 50 mil. EUR včetně DPH

• Uzávěrka příjmu žádostí: 31.07.2017



Rekultivace starých skládek

• Číslo výzvy: 76

• Podporované aktivity: rekultivace starých skládek (technicky 
nedostatečně zabezpečených)

• Max. výše podpory: 85 %

• Min. způsobilé náklady: 500 tis. Kč bez DPH

• Max. způsobilé náklady: 50 mil. EUR včetně DPH

• Uzávěrka příjmu žádostí: 30.06.2017



INTEGROVANÝ 
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM



Integrovaný regionální operační program

• Zaměření: doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa

• Alokace: 4,64 mld. Kč

• Podporované oblasti – prioritní osy:
1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

4. Komunitně vedený místní rozvoj

5. Technická pomoc

• Rozdíly oproti 2007 – 2013: razantní snížení počtu programů a jeden centrální program,
podpora terénních a komunitních přístupů v sociální integraci nad ambulantními, rozšíření
podpory nástrojů pro podporu sociální integrace – sociální bydlení, sociální podnikání a
posun v zacílení na napojení sítě TEN-T u silniční infrastruktury





Vybrané aktuální výzvy:

• Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II

• Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

• Výzva č. 71: Cyklodoprava II



Specifické informační a komunikační
systémy a infrastruktura II
• Číslo výzvy: 28

• Uzávěrka výzvy: 29.09.2017

• Alokace na výzvu: 1,033 mld. Kč (zbývá 55 %)

• Způsobilé náklady: min. 1 mil. Kč – max. 30 mil. Kč

• Maximální výše dotace: 90 %

• Oprávnění žadatelé: kraje, obce, zřizované a zakládané organizace

• Podporované aktivity: rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti
komunikačních a informačních systémů,
elektronizace podpůrných procesů atd.



Energetické úspory v bytových domech II

• Číslo výzvy: 37

• Uzávěrka výzvy: 30.11.2017

• Alokace na výzvu: 8,725 mld. Kč (zbývá 75 %)

• Způsobilé náklady: min. 300 tis. Kč – max. 90 mil. Kč

• Maximální výše dotace: 42 % (splnění kritérií) / 31,5 % (ostatní typy projektů)

• Oprávnění žadatelé: stát, kraje, obce, zřizované organizace, ostatní

• Podporované aktivity: energeticky úsporná opatření v bytových domech

Jedná se o průběžnou výzvu, na kterou bude od prosince navazovat výzva
„Energetické úspory v bytových domech III“



Cyklodoprava II

• Číslo výzvy: 72

• Výzva plánována: 24. 4. 2017 – 7. 9. 2017

• Alokace na výzvu: 265 mil. Kč

• Způsobilé náklady: min. 2 mil. Kč – max. 20 mil. Kč

• Maximální výše dotace: 90 %

• Oprávnění žadatelé: kraje, obce, DSO, zřizované organizace, ostatní

• Podporované aktivity: rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací
pro cyklisty včetně doprovodné infrastruktury,
cyklopruhy



Vybrané výzvy plánované na rok 2017

č. výzvy název výzvy plánované vyhlášení

73 Sociální bydlení II 06/2017

74 Sociální bydlení II (SVL) 06/2017

75 Polyfunkční komunitní centra II 04/2017

76 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II 04/2017

80 Energetické úspory v bytových domech III 12/2017



Sociální bydlení II

• Číslo výzvy: 73/74 (SVL)

• Výzva plánována: 06/2017 – 09/2017

• Alokace na výzvu: 600 mil. Kč / 1,4 mld. Kč

• Způsobilé náklady: min. 500 tis. Kč – max. 15 mil. Kč

• Maximální výše dotace: 90 %

• Oprávnění žadatelé: obce, NNO, církve, církevní organizace

• Podporované aktivity: pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor
a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a
pořízení nezbytného základního vybavení



Polyfunkční komunitní centra

• Číslo výzvy: 75

• Výzva plánována: 04/2017 – 10/2017

• Alokace na výzvu: 164 mil. Kč

• Způsobilé náklady: min. 300 tis. Kč – max. 90 mil. Kč

• Maximální výše dotace: 90 %

• Oprávnění žadatelé: kraje, obce, zřizované organizace, NNO, ostatní

• Podporované aktivity: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a
venkovní úpravy komunitních center



Výstavba a modernizace přestupních 
terminálů II
• Číslo výzvy: 76

• Výzva plánována: 04/2017 – 09/2017

• Alokace na výzvu: 657 mil. Kč

• Způsobilé náklady: min. 5 mil. Kč – max. 50 mil. Kč

• Maximální výše dotace: 90 %

• Oprávnění žadatelé: kraje, obce, DSO, zřizované organizace, ostatní

• Podporované aktivity: výstavba a modernizace přestupních terminálů,
souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích
domů v návaznosti na veřejnou dopravu



Energetické úspory v bytových domech III

• Číslo výzvy: 80

• Výzva plánována: 12/2017 – 11/2018

• Alokace na výzvu: 27,715 mld. Kč

• Způsobilé náklady: min. 300 tis. Kč – max. 90 mil. Kč

• Maximální výše dotace: 42 % (splnění kritérií) / 31,5 % (ostatní typy projektů)

• Oprávnění žadatelé: stát, kraje, obce, zřizované organizace, ostatní

• Podporované aktivity: energeticky úsporná opatření na obálce budovy,
výměna nebo instalace nových zdrojů tepla



OPERAČNÍ PROGRAM 
VÝZKUM VÝVOJ A 

VZDĚLÁVÁNÍ



Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání
• Zaměření: posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum

a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání

• Alokace: 2,77 mld. Kč

• Podporované oblasti – prioritní osy:
1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
4. vzdělávání
5. Technická pomoc

• Rozdíly oproti 2007 – 2013: větší zaměření na vysoké školy, propojení modernizace
výzkumné infrastruktury a zařízení („tvrdé aktivity“) a rozvoj výzkumných týmů a jejich
kapacity („měkké aktivity“), podpora dlouhodobého strategického partnerství v oblasti
výzkumu a vývoje, využití regionálních center VaV postavených v období 2007–2013





Vybrané aktuální výzvy

• Výzva č. 23 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ I.



Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony
• Číslo výzvy: 22

• Uzávěrka výzvy: 30.06.2017

• Alokace na výzvu: 4,067 mld. Kč

• Způsobilé náklady: min. 200 tis. Kč – max. 5 mil. Kč

• Maximální výše dotace: 100 %

• Oprávnění žadatelé: mateřské a základní školy

• Podporované aktivity: personální podpora (asistenti, psychologové,
speciální a sociální pedagogové, chůvy pro MŠ),
vzdělávání, profesní rozvoj, usnadnění přechodu
dětí z MŠ do ZŠ, rozvojové aktivity pro ZŠ…



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1/2)

• Číslo výzvy: 1

• Výše podpory: 50 % - 70 % dle žadatele

• Min. způsobilé náklady: -

• Max. způsobilé náklady: 70 tis. – 80 tis. Kč na 1 obyvatele dle typu opatření

• Uzávěrka příjmu žádostí: 31.08.2017



Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2/2)
Podporované aktivity:

• podpora propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně 
posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

• výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích 
minimálně pro 50 obyvatel 

• výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody v obcích 

• výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod v obcích minimálně 
pro 50 obyvatel 

• výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s 
výstavbou ČOV 

• dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů minimálně pro 50 obyvatel 

• odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího od kanalizování obce nebo 
místní (městské) části spojenou s výstavbou ČOV



DOTAČNÍ PROGRAMY 
SFDI



Vybrané plánované výzvy

• Cyklistické stezky

• Zvyšování bezpečnosti

• Křížní místních a veřejně přístupných účelových komunikací



Cyklistické stezky

• Výzva plánována: 11/2017 – 01/2018

• Maximální výše dotace: 85 % (90 % v případě budování cyklostezky na
opuštěném drážním tělese a délce min. 1 km)

• Oprávnění žadatelé: kraj, obec, svazek obcí, příspěvková organizace obce

• Podporované aktivity: výstavba / oprava cyklistické stezky, (nově) zřizování
jízdních pruhů pro cyklisty na místních
komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

• Neuznatelné náklady: veřejné světlení, odpočívací plochy, přeložky,
dešťová a splašková kanalizace, sjezdy a nájezdy,
sadové úpravy, opěrné zdi, oplocení, demolice…



Zvyšování bezpečnosti

• Výzva plánována: 11/2017 – 01/2018

• Maximální výše dotace: 85 % (max. 20 mil. Kč)

• Oprávnění žadatelé: stát, kraj, obec, organizační složky, přísp. organizace

• Podporované aktivity: bezbariérové úpravy nástupišť, výstavba a
rekonstrukce chodníků, výstavba a rekonstrukce
míst pro přecházení, nasvětlení a světelná
signalizační zařízení přechodů, bezpečnostní prvky
na vozovce, úpravy vjezdů do obce…

• Neuznatelné náklady: veřejné osvětlení, mobiliář, okružní křižovatky,
přeložky, kanalizace, parkoviště…



Křížní místních a veřejně přístupných
účelových komunikací
• Výzva plánována: 11/2017 – 01/2018

• Maximální výše dotace: 100 % (oprava či modernizace místa křížení s dálnicí,
silnicí I. třídy, dráhy, významné vodní cesty)
85 % (výstavba místa křížení s dálnicí, silnicí I. třídy,
dráhy, významné vodní cesty)
75 % (oprava či modernizace místa křížení se silnicí
II. a III. třídy)

• Oprávnění žadatelé: ŘSD, SŽDC, kraj, obec

• Podporované aktivity: lávky, mosty, podchody, podjezdy

• Neuznatelné náklady: osvětlení, přeložky, kanalizace…



DOTAČNÍ PROGRAMY 
MMR





Vybrané dotační programy

• Program podpora bydlení pro rok

• Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 – 2020)

• Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce

• Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách



Program podpory bydlení

• Regenerace sídlišť

• Podporované byty

• Olověné rozvody

• Bytové domy bez bariér



Regenerace sídlišť

• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Alokace na výzvu: 40,6 mil. Kč (pro výzvu vyhlášenou v roce 2016)

• Maximální výše dotace: 70 % (max. 4 mil. Kč)

• Oprávnění žadatelé: obec

• Podporované aktivity: výstavba a rekonstrukce dopravní a technické
infrastruktury, úprava veřejných prostranství



Podporované byty

• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Alokace na výzvu: 320 mil. Kč (pro výzvu vyhlášenou v roce 2016)

Typy podporovaných bytů:

• Pečovatelské byty

• Vstupní byty

• Komunitní domy seniorů



Pečovatelské byty

• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Alokace na výzvu: 140 mil. Kč (pro výzvu vyhlášenou v roce 2016)

• Maximální výše dotace: 600 tis. Kč / 1 byt

• Typy příjemců: právnické osoby včetně obcí

• Pečovatelský byt: byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v
nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo
zdravotním stavem a který splňuje stavebně
technické parametry upravitelného bytu



Vstupní byty

• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Alokace na výzvu: 40 mil. Kč (pro výzvu vyhlášenou v roce 2016)

• Maximální výše dotace: 550 tis. Kč / 1 byt

• Typy příjemců: právnické osoby vyjma obcí, spolků, sociálních
družstev, o.p.s., církví – kolize s IROP

• Vstupní byt: byt, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v
nepříznivé sociální situaci způsobené sociálními
okolnostmi jejich života, které ani při využití všech
stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají
přístup k bydlení



Komunitní domy seniorů

• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Alokace na výzvu: 140 mil. Kč (pro výzvu vyhlášenou v roce 2016)

• Maximální výše dotace: 600 tis. Kč / 1 byt

• Typy příjemců: právnické osoby včetně obcí

• Komunitní dům seniorů: bytový dům, ve kterém jsou výhradně podporované
byty a sdílené prostory na podporu komunitního
života seniorů



Olověné rozvody

• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Alokace na výzvu: 6 mil. Kč (pro výzvu vyhlášenou v roce 2016)

• Maximální výše dotace: 20 tis. Kč / 1 byt

• Oprávnění žadatelé: fyzické a právnické osoby

• Podporované aktivity: výměna domovních olověných rozvodů



Bytové domy bez bariér

• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Alokace na výzvu: 45 mil. Kč (pro výzvu vyhlášenou v roce 2016)

• Maximální výše dotace: 50 % (bezbariérové úpravy max. 200 tis. Kč,
výstavba výtahu max. 800 tis. Kč výstavba výtahu,
kombinace max. 1 mil. Kč)

• Oprávnění žadatelé: vlastník, spoluvlastník, společenství vlastníků

• Podporované aktivity: odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a
výstavba výtahů v domech



Národní program podpory cestovního
ruchu v regionu (2016 – 2020) (1/2)
• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Alokace na výzvu: 180 mil. Kč (pro výzvu vyhlášenou v roce 2016)

• Způsobilé náklady: min. 250 tis. Kč – max. 5 mil. Kč (10 mil. u DT č. 1)

• Maximální výše dotace: 50 %

• Oprávnění žadatelé: obce, mikroregiony, NNO, podnikatelé (u DT č. 2)…

• Podporované aktivity: rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
podpora vybavenosti turistických tras, rozvoj
navigačních a informačních systémů, podpora
úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu
ekologicky šetrné dopravy, monitoring návštěvníků



Národní program podpory cestovního
ruchu v regionu (2016 – 2020) (2/2)
Dotační tituly:

• DT č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit
• podpora zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras

• projekty realizované na území min. dvou krajů

• DT č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
• podpora rozvoje podnikatelských investic do cestovního ruchu

• oprávnění žadatelé – podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

• DT č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
• rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu provozované a spravované

nepodnikatelskými subjekty



Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační tituly:

• DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

• DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
• A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

• B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti

• DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

• DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

• DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací



DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice
roku
• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Maximální výše dotace: 80 %

• Oprávnění žadatelé: obce oceněné v soutěži Vesnice roku 2016

• Podporované aktivity: obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti, komplexní úprava veřejných
prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně,
rekonstrukce a výstavba místních komunikací,
stezek a veřejného osvětlení, příprava a realizace
propagačních materiálů obce v souvislosti s
umístěním v soutěži Vesnice roku



DT č. 2 - Podpora zapojení generací do
komunitního života v obci
• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Maximální výše dotace: 70 % (min. 50 tis. Kč – max. 400 tis. Kč)

• Oprávnění žadatelé: obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí

• Dotační tituly:
• DT č. 2.A – Podpora vybudování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku

• úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce nebo
vybudování zařízení pro volnočasové aktivity

• DT č. 2.B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti

• Interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, společenskou a
sportovní činnost



DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na
obnově a rozvoji venkova
• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Maximální výše dotace: 70 % (max. 200 tis. Kč)

• Oprávnění žadatelé: obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí

• Zaměření: akce nadregionálního významu

• Podporované aktivity: prezentace úspěšných projektů zaměřených na
obnovu a rozvoj venkova, výměna zkušeností při
přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj
venkova, podpora spolupráce a odborného
vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a
rozvoj venkova



DT č. 4 - Podpora obnovy drobných
sakrálních staveb v obci
• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Maximální výše dotace: 70 % (min. 40 tis. Kč – max. 300 tis. Kč)

• Oprávnění žadatelé: obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí

• Podporované aktivity: obnova kaplí, kapliček, márnic, soch, božích muk,
křížů, úprava nejbližšího prostranství v okolí
drobných sakrálních staveb (max. do 5 m)



DT č. 5 - Podpora obnovy místních
komunikací
• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Maximální výše dotace: 50 % (min. 100 tis. Kč – max. 1 mil. Kč)

• Oprávnění žadatelé: obec do 3 000 obyvatel

• Podporované aktivity: obnova (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a
jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů

• Dotace se neposkytuje na výstavbu nových místních komunikací, opravu,
rekonstrukce, údržby či výstavby účelových komunikací a chodníků, inženýrské
sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto
vedení, veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače



Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách 2017
• Výzva plánována: 10/2017 – 12/2017

• Maximální výše dotace: 80 %

• Oprávnění žadatelé: obce se sociálně vyloučenou lokalitou

• Podporované aktivity: demolice objektu

Demolice musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné
výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení
(školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.)



NÁRODNÍ PROGRAM 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Vybrané aktuální výzvy

• Výzva č. 11 Domovní čistírny odpadních vod



Domovní čistírny odpadních vod

• Číslo výzvy: 11

• Uzávěrka výzvy: 30.11.2017

• Alokace na výzvu: 100 mil. Kč

• Maximální výše dotace: 80 % [maximální podpora: 100 tis. Kč (1 – 5 EO) /
170 tis Kč (6 – 15 EO) / 240 tis. Kč (16 – 50 EO)]

• Oprávnění žadatelé: obce, svazky obcí, spolky, obchodní společnosti

• Podporované aktivity: pořízení soustavy DČOV u rodinných a bytových
domů a budov ve vlastnictví obce



NADACE ČEZ



Nadace ČEZ

Podporované oblasti:
1. Oranžové hřiště – integrace žáků se zdravotním handicapem

2. Oranžové schody – budování prostorů pro sport a hry

3. Oranžové učebny – podpora výuky technických předmětů na základních školách

4. Podpora regionů – rozvoj komunitního života

5. Oranžové kolo – zapojení veřejnosti do pomoci potřebným

6. Oranžové přechody – zvyšování bezpečnosti chodců

7. Stromy – zeleň ve městech

Informace:
• Webové stránky: www.nadacecez.cz

• E-mail: info@nadacecez.cz

http://www.nadacecez.cz/
mailto:info@nadacecez.cz




NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM



Nová zelená úsporám

• Zaměření: úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a 
bytových domech

Podporované oblasti:
1. Rodinné domy

2. Bytové domy

3. Veřejné budovy

Informace:
• Webové stránky: www.novazelenausporam.cz

• Informační linka: 800 260 500

• E-mail: info@sfzp.cz

http://www.novazelenausporam.cz/
mailto:info@sfzp.cz




DĚKUJI ZA POZORNOST
Mgr. Karolína Doležalová, DiS.
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e-mail: karol.dolezalova@email.cz


