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DOTAČNÍ INFO K 18. 1. 2017 

 

Státní fond Životního prostředí 

Výzva č. 1/2017 
 
PO 5: Životní prostředí 
Podoblast podpory 5.4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 
Podporované aktivity 5.4.C: Pozitivní motivace obcí v soutěžích 
 
Plánovaná alokace:  5 500 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku) 

 Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherci celostátního kola soutěže) 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  9. 1. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 12. 2017 
 

Cíl Výzvy: 
Podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/864/k-vyzve-1-2017/ 

 

 

OPŽP 

Výzva č. 50 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 
 
Alokace:  150 000 000  CZK 
 
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 

https://www.sfzp.cz/sekce/864/k-vyzve-1-2017/
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 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   9. 1. 2017 
Podání žádosti do   31. 7. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené 
s rozvojem technické infrastruktury 

Podporovaná opatření 

- výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření 
- zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření 
- odstranění migračních překážek na vodních tocích 
- instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podpo-

rujících jejich poproudou migraci 

http://www.opzp.cz/vyzvy/50-vyzva 
 

 

Výzva č. 51 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 
 
Alokace:  500 000 000  CZK 
 
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 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/50-vyzva
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Podání žádosti od   9. 1. 2017 
Podání žádosti do   31. 7. 2017 

Popis podporovaných aktivit 

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabili-
začních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí 

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 
živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí 

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – opatření 
vyplývající z plánů dílčích povodí 
 
http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva 
 

Výzva č. 79 
 
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
SC 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých me-
teorologických aspektů 
 
Alokace:  200 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 
 
Podání žádosti od   9. 1. 2017 
Podání žádosti do   20. 12. 2017 

Popis podporovaných aktivit 

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) 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva
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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 standartních 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 
 
e) 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 opat-
ření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regio-
ny Polské a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu) 
 
http://www.opzp.cz/vyzvy/79-vyzva 
 

 
Výzva č. 82 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
 
Alokace:  299 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   16. 1. 2017 
Podání žádosti do   2. 1. 2019 
Popis podporovaných aktivit 
Aktivita 1.3.1- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 
zlepšení přirozených rozlivů 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/79-vyzva
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Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich 
urychleného odvádění kanalizací do toků 
 
Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 
povodňové ochraně 
 
http://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva 
 

Výzva č. 86 
 
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
SC 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 
 
Alokace:  200 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 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   16. 1. 2017 
Podání žádosti do   2. 1. 2019 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 
- realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýza rizik 
- sanace vážně kontaminovaných lokalit 

Typy podporovaných projektů: 
- Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných 

nebo potencionálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné 
práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum 
kontaminovaného území 

- Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontami-
nace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla 

http://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva
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přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využité intenzifikačních sa-
načních technologií. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/86-vyzva 
 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
 
NAPK 1/17 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí 
pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 
 
NAPK 2/17 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti 
a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele 
 
NAPK 3/17 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvě-
tových aktivit 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
 

- spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, kteří prokáží mi-
nimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence kriminality ke dni 
podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, 
vyjádřením představitele správy či samosprávy) 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
 
13. 2. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   24. 2. 2017 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-

prevence-kriminality-na-rok-2017-86814/ 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva 2/2017 
Podprogram: P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů 
Aktivita: 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) 
 
Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídícího systému 
veřejného osvětlení v obcích.  
 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/86-vyzva
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2017-86814/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2017-86814/
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Typ žadatele: 
 obce 
 městské části 
 společnosti 100% vlastněné obcí či městskou částí 

 
Alokace Výzvy: 75 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   1. 2. 2017 
Podání žádosti do   28. 2. 2017 
 

http://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-2-2017--
aktivita-1a--opatreni-ke-snizeni-energeticke-narocnosti-verejneho-osvetleni--223465/ 

Nadace Via 

Města z jiného těsta – Rychlé granty 
 
Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. 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 vý-
razně negativní důsledky pro dotčenou komunitu. 
 

- grant až 30 000Kč na projekt 
 
Termíny nejbližších uzávěrek: 

- 2. 2. 2017 
 
Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob 
 
http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/ 

 

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Program Senior 
Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních 
pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a 
dalšími neurologickými onemocněními, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. 
 
Uzávěrka pro příjem žádostí 26. 2. 2017 
 
Co podporuje program Senior: 

http://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-2-2017--aktivita-1a--opatreni-ke-snizeni-energeticke-narocnosti-verejneho-osvetleni--223465/
http://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-2-2017--aktivita-1a--opatreni-ke-snizeni-energeticke-narocnosti-verejneho-osvetleni--223465/
http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/
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- vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory 
- terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory 
- vybavení charitních domů, domovů seniorů aj., zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní 

neziskové organizace 
- pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu 

 
Žádosti o dotaci mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 

- obecně prospěšné společnosti 
- ústavy 
- občanská sdružení (spolky) 
- evidované právnické osoby (církevní) 

 
http://www.vdv.cz/programy/senior/ 
 

Obyčejný život 

Program zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomá-

hat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby 

směřující k jejich plnému začlenění do společnosti. 

Uzávěrka pro příjem žádostí 31. 3. 2017 
 
Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 

- obecně prospěšné společnosti 
- ústavy 
- občanská sdružení (spolky) 
- evidované právnické osoby (církevní) 

 
Co podporuje program Obyčejný život: 

- sociální služby v azylových domech pro muže a pro matky s dětmi 
- sociální služby v domech na půli cesty 
- sociální služby poskytované na ulici, ve vyloučených romských komunitách 
- sociální služby poskytované uprchlíkům, migrantům a obětem násilí 

 

http://www.vdv.cz/programy/obycejny-zivot-nif/ 

 

Paliativní péče 

Cílem programu je podpora paliativní a hospicová péče.  

Uzávěrka pro příjem žádostí 26. 2. 2017 
 

Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 
- obecně prospěšné společnosti 
- ústavy 
- občanská sdružení (spolky) 
- evidované právnické osoby (církevní) 

 

http://www.vdv.cz/programy/senior/
http://www.vdv.cz/programy/obycejny-zivot-nif/
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Co podporuje program Paliativní péče: 

- vzdělávání pracovníků přímé služby 
- terénní zdravotní a sociální služby 
- vybavení zařízení 
- pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek 

 
http://www.vdv.cz/programy/paliativni-pece/ 
 

 

Program Sasakawa Asthma Fund 

 

V rámci tohoto programu se udělují granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, 

granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňko-

vých forem léčení. 

 

 zdravotní výchova a vzdělávání 

 primární a sekundární prevenci astmatu u dětí 

 rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu 

 

Uzávěrka pro příjem žádostí – 28. 4. 2016 

 

Žádosti o příspěvek mohou podávat: 

 obecně prospěšné společnosti 

 ústavy 

 občanská sdruženi (spolky) 

 evidované církevní osoby  

 nemocnice a dětské léčebny 

 

http://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/ 

 

Tomíčková Petra, 18. 1. 2017 

http://www.vdv.cz/programy/paliativni-pece/
http://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/

