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DOTAČNÍ INFO K 6. 1. 2017 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

117D622 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách měst-
ských a obecních úřadů 
  

Dotační tituly: 
Dotační titul č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou 
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: 
- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov 
- odstraňování bariér uvnitř budov 
- bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách 
- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů 
 
Dotační titul 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů 
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: 
- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov 
- odstraňování bariér uvnitř budov 
- bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách 
- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů 
 
Vymezení příjemců dotace: 
Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly 
schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 
 
Příjem žádostí od   5. 12. 2016 
Podání žádosti do   31. 1. 2017 
 
Charakter dotace: 
Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, jejímž cílem 
je odstraňování bariér uvnitř budov a bezbariérovosti úpravy WC a sociálních zařízení zejména pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Investiční dotace je dotace na akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho ob-
novou, při níž je majetek zhodnocován, případně i s náklady na údržbu a opravu majetku, pokud 
jsou součástí investiční akce. 
Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou 
majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku 
 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-
Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2017 

 

117633 – Euroklíč 2017 
 
Vymezení příjemců dotace: 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2017
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2017
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Příjemcem dotace jsou nevládní neziskové organizace v ČR 
 
Forma dotace: 
Státní podpora je poskytována jako systémová neinvestiční dotace až do výše 100% skutečně vyna-
ložených uznatelných nákladů akce 
 
Předmět podpory: 
Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a 
obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků 
po dobu udržitelnosti akce. 
 

Příjem žádostí od   5. 12. 2016 
Podání žádosti do   31. 1. 2017 
 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-
Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2017 

 

Státní fond Životního prostředí 

Výzva č. 14/2016 
 
PO 4: Příroda a krajina 
Podoblast podpory 4.2: Území bez zvláštní ochrany – volná krajina 
Podporované aktivity 4.2.D: Podpora pořizování územních studií krajiny 
 
Plánovaná alokace:  35 000 000 Kč 
 
Výše podpory: 
Maximální procentní míra podpory je 10% z celkových způsobilých výdajů 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb. 
 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  1. 12. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 12. 2017 
 

Cíl Výzvy: 
Podpoření zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty 
umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánová-
ní. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/859/k-vyzve-14-2016/ 

 

 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2017
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2017
https://www.sfzp.cz/sekce/859/k-vyzve-14-2016/
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Výzva č. 15/2016 
 
PO 2: Ovzduší 
Podoblast podpory 2.2: Ochrana ozonové vrstvy 
Podporované aktivity 2.2.B: Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země 
 
Plánovaná alokace:  2 500 000 Kč 
 
Výše podpory: 
Výše podpory na 1kg zneškodněné látky (halonů) činí 350 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 Právnické osoby, které mají certifikaci podle § 10 odst. 2 písm. h) zákona č. 73/2012 Sb., o 
látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, ke skladování halonů pro potřeby jejich kritické-
ho použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie. 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  2. 1. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   28. 4. 2017 
 

Cíl Výzvy: 
Podpora zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb. o 
látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/863/k-vyzve-15-2016/ 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017  

 

Dotační titul 1- investiční dotace 
a) stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavby vybraných prvků venkovské zástavby, 
infrastruktury a občanské vybavenosti: 
- radnice, školy, mateřské školy 
- tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení 
- zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče 
- obytné budovy 
- hasičské zbrojnice, požární nádrže 
- veřejná prostranství 
- cyklistické, koňské a pěší stezky 
- veřejné osvětlení 
- veřejný rozhlas 
 
b) Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných 
komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a 
dalších součástí a příslušenství např.: 
- všechny konstrukční vrstvy komunikací a krajnic 
- propustky, mostky 

https://www.sfzp.cz/sekce/863/k-vyzve-15-2016/
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- lávky pro chodce nebo cyklisty 
- příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení 
- čekárny na zastávkách hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury 
- chodníky, parkoviště 
 
Dotační titul 2 – neinvestiční dotace 
Projekty zaměřené na činnosti manažerů/poradců venkovských regionů, kteří zajišťují aktivity za-
měřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující mož-
nosti i potřeby obce, zpravidla regionálního významu. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační titul 1: 
1. Žadatelem a příjemcem dotace může být obec s počtem obyvatel do 3000 se sídlem na území 
Moravskoslezského kraje 
2. Žadatelem a příjemcem dotace nemohou být městské části a městské obvody 
 
Dotační titul 2: 
1. Žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu Mo-
ravskoslezského kraje 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
24. 1. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   3. 2. 2017 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-

moravskoslezskeho-kraje-2017-85914/ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 

 

Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace v následujících oblastech: 

Dotační titul 1 

 Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020  

 Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020 

 Interreg V-A Česká republika - Polsko pro období 2014-2020, mimo projektů předkládaných 

v rámci Fondu mikroprojektů  

 Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pro období 2014-2020, mimo projektů 

předkládaných v rámci Fondu mikroprojektů  

 

Na DT1 je určeno 13 mil. Kč z celkového objemu finančních prostředků Programu 

 

Dotační titul 2 

- Operační programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2017 -2020 

- Operační programu Zaměstnanost 2014-2020 

- Horizont 2020 

- Komunitární programy 2014-2020 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2017-85914/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2017-85914/
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Na DT2 jsou určeny 2 mil. Kč z celkového objemu finanční prostředků Programu 

 

Vymezení okruhu příjemců: 

Dotační titul 1: 

obce - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutární města; 

městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace, 

dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 

právnické osoby zřízené a založené obcemi a svazky obcí (mimo právnických osob zřízených a zalo-

žených statutárními městy). 

 

Dotační titul 2: 

- klastrové organizace se sídlem na území Moravskoslezského kraje 

 

Datum zahájení příjmu žádostí  24. 1. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí 3. 2. 2017 

 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-

2017-86130/ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Drobné vodohospodářské akce 2017 

 

Cíle a priority dotačního programu: 

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení: 

a) problémů s odváděním a čištěním odpadních vod 

b) zásobování obyvatel pitnou vodou 

za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje 

 

Vymezení okruhu příjemců: 

Příjemci dotace jsou obce s počtem obyvatel do 2000 a obce s počtem obyvatel od 2001 do 5000, 

řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území 

s počtem obyvatel do 500. 

 

Datum zahájení příjmu žádostí  23. 1. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí 31. 1. 2017 

 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-2017-

86429/ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2017-86130/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2017-86130/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-2017-86429/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-2017-86429/
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Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2017 

 

Dotační titul 1 : Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního 

poradenství 

Dotační titul 2: Podpora procesu místní Agendy 21 

Dotační titul 3: Podpora zavádění environmentálních manažerských systémů 

 

Vymezení okruhu příjemců: 

 

- Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

- Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

- Spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnos-

tech a o změně a doplnění některých zákonů 

- Příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-

počtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce (vyjma škol a školských zařízení 

zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Datum zahájení příjmu žádostí  23. 1. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí 31. 1. 2017 

 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-

rozvoje-pro-rok-2017-86132/ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017 

 

ZDR I/17 podpora hospicové péče 

určeno na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, 

který trpí nevyléčitelnou nemocí, prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospi-

covou péči 

 

ZDR II/17 podpora zdraví, zdravotnické osvěty a prevence 

určeno na podporu projektů organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu ži-

vota zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést 

běžný život v jejich přirozeném prostředí, na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou 

osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví dětí a 

mládeže, např. poskytování první pomoci, snížení úrazovosti apod. 

 

Vymezení okruhu příjemců: 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-pro-rok-2017-86132/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-pro-rok-2017-86132/
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Církevní právnické osoby, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti 

 

Datum zahájení příjmu žádostí  23. 1. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí 31. 1. 2017 

 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvi-na-rok-

2017-86546/ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Ministerstvo zemědělství 

129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 

Program 129 660 se dělí do pěti dílčích podprogramů podle jejich zaměření: 

 

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 

 

Předmět dotace: 

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot 

v extravilánu a inravilánu obcí do 10 000 obyvatel. 

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, ex-

teriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely, synagogy. 

Předmět dotace musí být přístupný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. 

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnoveného nebo 

upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. 

 

Způsobilí žadatelé: 

a) v obci do 5000 obyvatel 

- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

- spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník 

- obecně prospěšné společnosti 

- vlastník objektu 

- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí 

- uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na 

němž objekt stojí 

b) v obci do 10000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1000 

obyvatel 

- obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 10 000 obyvatel, kde 

se předmět dotace nachází v místní části obce či města, přičemž místní část má nejvýše 1000 oby-

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvi-na-rok-2017-86546/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvi-na-rok-2017-86546/
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vatel, vlastní katastrální území a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního vý-

boru 

- spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník 

- obecně prospěšné společnosti 

- vlastník objektu 

- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí 

- uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na 

němž objekt stojí 

 

Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedi-

nečného charakteru a hasičských zbrojnic 

 

Předmět dotace: 

Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským 

účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.  

Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužící 

k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Do tohoto 

podprogramu rovněž spadají hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. 

Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zeměděl-

ské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Dále pak hasičské zbrojnice 

postavené do 31. 12. 1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných 

hasičů). 

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného 

nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět do-

tace. 

Způsobilí žadatelé: 

a) v obci do 5000 obyvatel 
- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
b) v obci do 10000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1000 

obyvatel 

- obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 10 000 obyvatel, kde 

se předmět dotace nachází v místní části obce či města, přičemž místní část má nejvýše 1000 oby-

vatel, vlastní katastrální území a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního vý-

boru 

 

Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení 

 

Předmět dotace: 
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Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvr-

zením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a 

o změně některých dalších zákonů.  

Způsobilí žadatelé: 

- muzea 

Podprogram 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku 

Předmět dotace: 

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství 

v obci do 10 000 obyvatel. 

Jedná se o typ objektu: místo pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, 

zastřešení, stojanu na kola, apod.). 

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného 

nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět do-

tace. 

Způsobilí žadatelé: 

a) v obci do 5000 obyvatel 
- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
- podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., podnikající v zemědělské výrobě) 
 
b) v obci do 10000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1000 

obyvatel 

- obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 10 000 obyvatel, kde 

se předmět dotace nachází v místní části obce či města, přičemž místní část má nejvýše 1000 oby-

vatel, vlastní katastrální území a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního vý-

boru 

- podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., podnikající v zemědělské výrobě) 
 

Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest 

Předmět dotace: 

Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu po-

zemkových úprav obce. 

Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, 

opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových 

úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, 

jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození. 

Způsobilí žadatelé: 

a) v obci do 5000 obyvatel 
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- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž stavba polní cesty stojí 

b) v obci do 10000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1000 

obyvatel 

- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, přičemž předmět dotace 

se nachází v místní části, která má nejvýše 1000 obyvatel, vlastní katastrální území a splňuje pod-

mínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru. V případě údržby nebo opravy polních 

cest se požadavek na polohu v rámci katastru místní části považuje za splněný, jestliže převážná 

část předmětu dotace leží v katastru místní části, 

- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž stavba polní cesty stojí. 

________________________________________ 

Datum zahájení příjmu žádostí  1. 2. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí 24. 2. 2017 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturniho-

dedictvi/aktuality/ 

______________________________________________________________________________ 

Tomíčková Petra, 6.1.2017 
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