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DOTAČNÍ INFO K 19. 5. 2017 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Podpora nestátních neziskových organizací – 2. výzva 
  

Oblasti podpory: 
1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb 
Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Inicio-
vání řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracování a 
poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo o bezbariéro-
vém prostředí.  
 
2. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 
Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadre-
gionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů 
regionálního rozvoje. Podporovány budou projekty s konkrétními výstupy regionálního a nadregi-
onálního významu a kvantifikovanými cílovými skupinami. 
 
Žadatel: 
Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České re-
publice, spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a 
nadační fondy, které mají celostátní nebo nadregionální působnost. 
 
Příjem žádostí od   15. 5. 2017 
Podání žádosti do   12. 6. 2017 

http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-
2017-(1) 

 

EUROREGION SILESIA 

Výzva k předkládání žádostí do fondu mikroprojektů 2014-2020  

Termín pro předložení žádosti 2017:  

29. 5. 2017 
 
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-

FM&open_menu=196 

 

Nadace Via 

http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2017-(1)
http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2017-(1)
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM&open_menu=196
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM&open_menu=196
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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 maximálně 30 000Kč na jeden projekt 
 
Termíny nejbližších uzávěrek: 

- 6. 7. 2017 
 
Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob 
 
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/rychle-granty/ 

 

 

Místo, kde žijeme 
 
Program pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrét-
ní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. 
 
Co nabízíme: 

- 300 000Kč na plánování a obnovu/výstavbu veřejného prostranství 
- odborného konzultanta/konzultantku, který/á je vaším průvodcem/průvodkyní v průběhu 

přípravy a plánování i při samotné proměně veřejného prostranství 
- účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z průběhu projektů (pláno-

vání proměny s veřejností, získávání místních zdrojů a stavba s dobrovolníky) 
 
Termíny nejbližších uzávěrek: 

- 14. 7. 2017 
 
Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím (NNO), příspěvkovým organizacím (PO), účelovým zařízením 
církví (ÚZC) a obcím do 2000 obyvatel. V obcích a městech nad 2000 obyvatel musí být nositelem 
projektu NNO/PO/ÚZC (obec či město jsou tedy partnerem projektu) 
 
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/misto-kde-zijeme/ 

 

 

 

http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/rychle-granty/
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/misto-kde-zijeme/
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Nadace ČEZ 

Stromy      

Termín podání žádostí 
1. 7. 2017 – 31. 7. 2017 – podzimní výsadba 
 

Žadatelé:  

 obce 

 městské části Prahy 

 

Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše jednoho nadačního příspěvku je 150 000Kč.  
 

V grantovém řízení bude podporována 

Výsadba nové zeleně původních druhů dřevin a jejich odrůd /včetně pestrolistých a habituelně 
odlišných (kulovité, přeštíhlené, pyramidální) v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti 
větru a prachu. 
Liniová výsadba stromů u veřejných budov, obnova liniové zeleně na mezích – kombinace stro-
my/keře pro možnost hnízdění ptáků. 
Výsadba galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží (vrby, topoly, olše) 
Realizace se předpokládá na veřejném prostranství v obytných nebo zastavených plochách obcí 
nebo v jejich extravilánu. 
 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html 

 

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí 

Dotace Dešťovka 

Typy projektů: 

 Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady 
 Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady 
 Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody 

 
Žadatel: 

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak pro fyzické, tak i 

právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou 

Alokace: 100 000 000Kč 

Datum zahájení příjmu žádostí  29. 5. 2017 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html
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Cíl programu: 

Cílem nového dotačního programu je pomoci domácnostem řešit situaci s nedostatkem užitkové 

vody v době sucha a ušetřit náklady na pitnou vodu 

https://www.dotacedestovka.cz/ 

 

Program Nová zelená úsporám 

3. výzva 

Oblasti podpory pro rodinné domy: 

 Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 
 Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 
 Efektivní využití zdrojů energie 

 
Žadatel: 
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak 
fyzické, tak i právnické osoby. 
 
Datum ukončení příjmu žádostí  31. 12. 2021 
 
Cíle programu: 
Zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových ply-
nů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR 
a dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhle-
du měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů. 
 
http://www.novazelenausporam.cz/ 
 

 

Ministerstvo vnitra 

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 

Příjemce dotace: 

Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec. 

Druhy projektů 

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty progra-
mového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmot-

https://www.dotacedestovka.cz/
http://www.novazelenausporam.cz/
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ného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého ma-
jetku v rozsahu:  
 kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),  
 zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,  
 mobilní policejní služebny,  
 osvětlení rizikových míst. 

 

Datum ukončení příjmu žádostí  31. 8. 2017 

http://www.mvcr.cz/clanek/podpora-bezpecnosti-v-obcich-v-souvislosti-s-migraci-na-leta-2017-

az-2019.aspx 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/podpora-bezpecnosti-v-obcich-v-souvislosti-s-migraci-na-leta-2017-az-2019.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/podpora-bezpecnosti-v-obcich-v-souvislosti-s-migraci-na-leta-2017-az-2019.aspx

