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DOTAČNÍ INFO K 31. 5. 2019 

 

Státní fond rozvoje bydlení 

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích  
 
Žadatel: 
Dotace: Obec, která je vlastníkem pozemku, na kterém má bát regenerace provedena, tj. území, 
které je zastavěno bytovými domy o celkovém počtu nejméně 100 bytů. 
 
Úvěr: Obec může podat žádost o úvěr spolu se žádostí o dotaci a musí prokázat, že je schopna úvěr 
splácet 
 
Věcné zaměření výzvy: 
Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí. 
 
Příjem žádostí od   29. 4. 2019 
Podání žádosti do   1. 7. 2019 
 
Více informací: 
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-regenerace-sidlist/ 

 

 

Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů 

 

Žadatel: 
Obec nebo dobrovolný svazek obcí, dále také městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu 

oprávněny) 

 

Věcné zaměření výzvy: 

Pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím 

investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a 

nevyhovující bydlení. 

 

Příjem žádostí od   20. 5. 2019 
 
 
Více informací: 
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-regenerace-sidlist/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce/
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Moravskoslezský kraj 

Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního pro-

gramu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 

313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2019 

1. Žádost o dofinancování - pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku 

VII Podmínek, tj. v řádném kole, a nebyla mu poskytnuta dotace do výše optimálního návrhu dota-

ce. Dle článku IX, odst. 5 Podmínek nesmí požadavek na dofinancování spolu s již přiznanou dotací 

překročit optimální návrh dotace. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost 

musí být podána na formuláři "Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního 

programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace 

z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu". 

Podepsanou žádost (obsahující čestné prohlášení) lze podat prostřednictvím provozovatele poš-

tovních služeb, datovou schránkou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezské-

ho kraje. 

2. Žádost o dotaci pro služby a kapacity nově zařazené do Krajské základní sítě sociálních služeb 

po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci - poskytovatel služby či kapacity nově zařazené 

do Krajské základní sítě sociálních služeb. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace 

"OKslužby - poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu. 

3. Žádost o dotaci - poskytovatel, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku VII Podmí-

nek, tj. v řádném kole dotačního řízení, a je zařazen v Krajské základní síti sociálních služeb. Žádost 

se podává prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel". Pro stanovení dotace 

platí Podmínky a Program v plném rozsahu. 

Příjem žádostí od   18. 6. 2019 
Podání žádosti do   2. 7. 2019 
 
Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/stanoveni-terminu-a-zpusobu-docerpani-financnich-

prostredku-v-ramci-podminek-dotacniho-programu-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-

129045/ 

 

Dotace Dešťovka 

Dotace Dešťovka 

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady 
- dotace až 20 000 Kč + 3500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých 

výdajů 
- pro stávající domy v celé ČR 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/stanoveni-terminu-a-zpusobu-docerpani-financnich-prostredku-v-ramci-podminek-dotacniho-programu-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-129045/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/stanoveni-terminu-a-zpusobu-docerpani-financnich-prostredku-v-ramci-podminek-dotacniho-programu-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-129045/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/stanoveni-terminu-a-zpusobu-docerpani-financnich-prostredku-v-ramci-podminek-dotacniho-programu-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-129045/
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Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady 
- dotace až 30 000 Kč + 3500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých 

výdajů 
- pro stávající domy i novostavby v celé ČR 

 
Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody 

- dotace až 60 000Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000Kč (bez kombinace 

s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, ma-

ximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů 

- pro stávající domy i novostavby v celé ČR 

 

Více informací: 

https://www.dotacedestovka.cz/ 

 

IROP 

Výzva č. 89 
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony 
 

PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
IP 4e: Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně 
podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírně-
ní změny klimatu 
SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 

Územní realizace: 
Území uhelných regionů (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj) 
 

Alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 000 000 010 Kč, Státní rozpočet – max. 58 823 530 Kč 

 

Oprávnění žadatelé: 
Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné do-
pravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 
 

Míra podpory:  

Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 

Státní rozpočet – 5% 

 

Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  
Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %  
státní rozpočet - 0 %  
 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  26. 6. 2019 

https://www.dotacedestovka.cz/
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Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   2. 10. 2019 
 

Podporované aktivity: 
Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v 
přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6  
Nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v pře-

pravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík. 

 

Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění do-
pravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.  
 

Více informací: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-89-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla-pro-uhe 

 

Seminář k výzvě č. 89 „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony“ 

 

Místo konání:   Praha 

Datum konání:  6. 6. 2019 

 

Více informací: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Pozvanka-na-seminar-k%C2%A089-vyzve-

Nizkoemisni-a-bezem 

 

 

 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-89-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla-pro-uhe
http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Pozvanka-na-seminar-k%C2%A089-vyzve-Nizkoemisni-a-bezem
http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Pozvanka-na-seminar-k%C2%A089-vyzve-Nizkoemisni-a-bezem

