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DOTAČNÍ INFO K 17. 3. 2017  

 

OP ŽP 

Výzva 77 
 
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 
 
Podporovaná aktivita 3.4.1: kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti 
Celková alokace: 150 000 000 Kč 
 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 realizaci komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o 
kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň 
bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit. 

 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   3. 4. 2017 
Podání žádosti do   30. 8. 2017 
 
více na: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/77-vyzva 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Výzva  65 
 
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 
 
Podporovaná aktivita 3.4.2: Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik 
Podporovaná aktivita 3.4.3: Sanace vážně kontaminovaných lokalit 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-4-dokoncit-inventarizaci-a-odstranit-ekologicke-zateze?id=22
http://www.opzp.cz/vyzvy/77-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-4-dokoncit-inventarizaci-a-odstranit-ekologicke-zateze?id=22
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Celková alokace: 400 000 000 Kč 
 

Typy podporovaných projektů a aktivit 
Podporovaná aktivita 3.4.2: Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných 
nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce 
mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C, dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kon-
taminovaného území. 

Podporovaná aktivita 3.4.3: Sanace vážně kontaminovaných lokalit 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontami-
nace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla 
přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních techno-
logií. 

 

Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   3. 4. 2017 
Podání žádosti do   30. 6. 2017 
 
Více na: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/65-vyzva 
 
 

Moravskoslezský kraj 

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji" 

na rok 2017 

 
Příjem žádostí: 
od 3. 4. 2017  
do 7. 4. 2017 

http://www.opzp.cz/vyzvy/65-vyzva
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Výše dotace: 
minimálně 30 000,- 
maximálně 100 000,-: 
Podíl prostředků krytých ze státního rozpočtu na dotaci na projekt činí maximálně 70% a podíl vlastních 
prostředků Moravskoslezského kraje činí minimálně 30%. 

Vymezení okruhu příjemců 

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi 
a mládeží od 6 do 30 let a patří k některému z níže uvedených typů: 

 spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně pro-

spěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů. 

Žadatelem může být pouze právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před koncem lhůty 
pro podávání žádostí. 

Více informací: 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-naplnovani-koncepce-podpory-

mladeze-na-krajske-urovni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-89265/ 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 

 

Příjem žádostí: 
od 21. 4. 2017  
do 2. 5. 2017 

 

 Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky" 

Vymezení okruhu příjemců 

1. Příjemcem podpory jsou subjekty poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku 
apod. Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tzn. cestovní 
kanceláře a agentury. 

2. Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spol-
ky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby 

Výše dotace: 
minimálně 50 000,- 
maximálně 500 000,-: 

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projek-

tů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %. 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-na-krajske-urovni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-89265/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-na-krajske-urovni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-89265/
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Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky" 

Výše dotace: 
minimálně 50 000,- 
maximálně 150 000,-: 

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných 
projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %. 

Vymezení okruhu příjemců 

1. Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území 
MSK  
po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou veřejnost. 

2. Právní forma: spolky 

 

Dotační titul č. 3: "Podpora lázeňství" 

Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči 
v Moravskoslezském kraji:  

 Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (IČ: 14450216), 
 AquaKlim, s.r.o. (IČ: 27849562), 
 Lázně Darkov, a.s. (IČ: 61974935). 

 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-cestovniho-

ruchu-v-moravskoslezskem-kraji-89619/ 

 

 

OPPIK 

Program CzechStarter 

Datum vyhlášení Nabídky: 15. 3. 2017  

Příjem Přihlášek: od 15. 4. 2017 do 30. 4. 2017  
Systém sběru Přihlášek do projektu: Kolová  
Plánovaná alokace pro tuto Nabídku: 13 072 830,50 Kč  

Cíl Nabídky   
Tato Nabídka k podání Přihlášky k účasti v projektu CzechStarter splňuje cíl  programu Marketing, 
prioritní osy 2 a tímto přispívá k urychlení rozvoje podnikatelských aktivit malých podniků pro-
střednictvím poskytování specifických zvýhodněných služeb a umožňuje vybraným inovativním 
podnikům seznámení se s podnikatelským ekosystémem vyspělého zahraničního trhu a možnost-
mi, které trh nabízí, včetně ověření schopnosti následného mezinárodního působení.    

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskem-kraji-89619/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskem-kraji-89619/
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Podporované aktivity   
Podpora je poskytnuta ve formě částečné nebo plné úhrady výdajů zvýhodněných služeb poskyto-
vané příjemci podpory (též Účastníkovi projektu CzechStarter) po dobu jeho účasti v Basic a Gold 
fázi projektu CzechStarter.    

http://www.czechinvest.org/program-czechstarter 

 

OPZ 

Výzva  058 
 
Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa  
Prioritní osa: Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa  
 
Datum zahájení příjmu  22. 3. 2017 9.00 
Datum ukončení příjmu  15. 6. 2017 16.00 
 

Finanční alokace: 285 000 000  CZK 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK 

 

Příjemci podpory:  

 Obce  

 kraje 

 asociace a sdružení obcí a krajů 

 dobrovolné svazky opbcí 

Podporované aktivity   

 Podpora řízení kvality 

 Podpora tvorby strategických dokumentů 

 Podpora procesního řízení v organizaci 
 

https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz 

GŘ HZS ČR 

Dotace pro jednotky SDH obcí 

Podprogram 1 – pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (dále jen 
„CAS“) 
 
Dotace může být poskytnuta na pořízení nové CAS do vybavení jednotky požární ochrany: 
- pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III, 
 

http://www.czechinvest.org/program-czechstarter
https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz
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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. 
 
Dotace může být poskytnuta také na technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 ve 
vybavení jednotky požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo 
JPO III. 
 
 
Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) 
 
Dotace může být poskytnuta na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky 
požární ochrany: 
- pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V, 
- pokud není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro 
8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením) vyrobeným v roce 2002 
a později. 

Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč. 

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. 
Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, 
- minimálně však 450 tis. Kč, 
- maximálně však 4,5 mil. Kč. 

Budova rekonstruované požární zbrojnice musí být v majetku obce zřizující jednotku SDH obce. 

Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2018 bude zahájen dne 15. března 2017 v 00:01 
hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace informačního systému 
RISPF (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 31. května 2017 
v 23:59 hodin. 

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 3/2017 

Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů 

Finanční alokace: 100 000 000  CZK 

Projektové náměty je možno podat od 16. 3. 2017 do vyčerpání alokace, maximálně však do 31. 12. 
2020.  
 

 

https://isprofin.mfcr.cz/rispf
http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx
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Příjemci podpory:  

 obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s 
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, 

 obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Obec, která není 
ORP, je oprávněným příjemcem pouze tehdy, pokud původce nevyhovujícího stavu neexistuje 
nebo není znám. 

 
Podporované aktivity  
 Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není původce znám 
nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění 
havarijního stavu, nekoná či není schopen konat) sanace starých ekologických zátěží (akutní sanač-
ní zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie). 

http://www.mzp.cz/cz/zivotni_prostredi_vyzva_3_2017 

AOPK ČR – národní dotační program MŽP 

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

 

Příjem žádostí od 1. 3. 2017 

 

Program se dělí na podprogramy: 
115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy  
115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy  
115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy  
 
Příjemci podpory:  

 Fyzické osoby, 

 právnické osoby,  

 obecně prospěšné organizace,  

 územní samosprávné celky (obce a kraje),  

 občanská sdružení,  

 svazky obcí,  

 příspěvkové organizace,  

 organizační složky státu,  

 státní organizace a státní podniky. 
 
 
Maximální výše podpory: 
115 164 – 1 milion Kč 
115 165 – 250 tisíc Kč  
115 166  – 250 tisíc Kč 
 
http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html 
 

http://www.mzp.cz/cz/zivotni_prostredi_vyzva_3_2017
http://www.dotace.nature.cz/115-164-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/115-165-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/115-166-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/115-164-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/115-165-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/115-166-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
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Granty ČEZ 

Podpora regionů       

Termín podání žádostí 
Žádosti můžete podávat průběžně (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) 
 

Žadatelé: všechny právnické osoby 

 
Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.  
 

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předklá-
dané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob 
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.  
 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Oranžové hřiště 

Termín podání žádostí 
Žádosti můžete podávat průběžně (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) 
 
Žadatelé: všechny právnické osoby 

 
Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.  
 
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dět-
ských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště 
s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 
 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 
 
 

Nadace Via 

Rychlé granty 

Projekty, které podporují aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni. Projekty, které jsou 

krátkodobé a vznikají jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách. 

O Rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně ne-

gativní důsledky pro dotčenou komunitu. 

Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
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Termíny nejbližších uzávěrek: 
6. 4. 2017 

4. 5. 2017 

 
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/rychle-granty/ 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VIABILITYNET 3.0  (2017-2018) 

„Grow (with) your community“ 

Local community leaders’ program 

   
Program propojuje evropské komunitní lídry.  
 
http://www.nadacevia.cz/en/viabilitynet/ 
 

Nadace Život umělce 

2. výzva na poskytnutí nadačních příspěvků 1.3.-28.4.2017 

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních 
příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2017 (využitelné na projekty konané v r. 2017) na 
hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. 

Výzva je vyhlášená počínaje 1. březnem 2017 a končí 28. dubna 2017. 

http://www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-5/ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

17. 3. 2017 

 

http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/rychle-granty/
http://www.nadacevia.cz/en/viabilitynet/
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-5/

