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DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2018 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Technická infrastruktura 2019 
 
Cíl podpory: 
Rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodin-
ných domů. 
 
Alokace:  50 000 000 Kč 
 
Oprávněný žadatel: 

 Obce 

  
Příjem žádostí od   7. 11. 2018 
Podání žádosti do   5. 2. 2019 
 

  
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-

2019/Podprogram-Technicka-infrastruktura 

 

Podporované byty 2019 
 
Cíl podpory: 
Vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení 
pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydle-
ní v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní 
stav. 
 
Dotační titul: 
I. Pečovatelský byt  
III. Komunitní dům seniorů  
 
Alokace:  350 000 000 Kč 
 

Oprávnění žadatelé: 
Obec 
Kraj 
Dobrovolný svazek obcí 
Městská část Prahy 
Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem 
Veřejně obchodní společnost 
Společnost s ručením omezeným 
Společnost komanditní 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Technicka-infrastruktura
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Technicka-infrastruktura
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Akciová společnost 
Evropská společnost 
Družstvo 
Spolek 
Obecně prospěšná společnost 
Církev podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech 
  
 
Příjem žádostí od   5. 11. 2018 
Podání žádosti do   1. 2. 2019 
 
 
Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-

2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1) 

 

Bytové domy bez bariér 
 
Cíl podpory: 
Zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osob-
ních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně 
technické předpoklady. 
 
Alokace:  200 000 000 Kč 
 
Oprávněný žadatel: 
Vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spo-
luvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků 
nevzniklo.  
 
Příjem žádostí od   7. 11. 2018 
Podání žádosti do   5. 2. 2019 
 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-

2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1) 

 

 
Podpora nestátních neziskových organizací 2019 
  

Oblasti podpory: 
1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb 
2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení 
3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1)
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1)
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1)
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1)
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Způsobilý žadatel: 
Žadatelem může být nestátní nezisková organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně 
prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, ústav, resp. 
zapsaný ústav 

 
Příjem žádostí od   15. 11. 2018 
Podání žádosti do   17. 12. 2018 
 
Více informací: 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace/Pokus 

 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace/Pokus

