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DOTAČNÍ INFO K 12. 1. 2018 

 

OPŽP 

Výzva č. 96 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
 
Alokace:  250 000 000  CZK 
 
Oprávnění žadatelé:  
 Státní podniky 
 Příspěvkové organizace 

 
 

Podání žádosti od   8. 1. 2018 
Podání žádosti do   2. 7. 2018 

Typy podporovaných aktivit 

 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 
 Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systé-

mů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/96-vyzva 

 

Nadace ČEZ 

Oranžové hřiště 
 
Žadatel:  
 Právnické osoby se sídlem v České republice 

 
Termín vyhlášení: 
2. 1. 2018 - 16. 12. 2018 
 
Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.  

Zaměření: 

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dět-
ských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště 
s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/96-vyzva
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Více informací: 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 
 

 

Oranžový přechod 
 
Žadatel:  
 obce nebo městské části 

 
Termín vyhlášení: 
2. 1. 2018 - 31. 3. 2018 
 
Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku je 120 000Kč  

Zaměření: 

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instala-
ce osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neo-
světlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu  a extravilánu. 
 
Více informací: 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html 
 

 

Podpora regionů 

Žadatel:  
 Právnické osoby se sídlem v České republice 

 
Termín vyhlášení: 
2. 1. 2018 - 16. 12. 2018 
 
Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.  

Zaměření: 

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, vzdělávání, kultury, sportu či životního prostředí. 
 
Více informací: 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html 
 

 

 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
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Stromy 

Žadatel:  
 obce nebo městské části 

 
Termín vyhlášení: 
2. 1. 2018 - 31. 1. 2018 
 
Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000Kč.  

Zaměření: 

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory linio-
vé výsadby stromů v intravilánu a extravilánu obcí. Podporována je výsadba zeleně původních 
druhů dřevin a jejích odrůd v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti větru a prachu. 
 
Více informací: 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html 
  
 

 

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

