
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 19. 1. 2018 

 

IROP 

Výzva č. 78 
Energetické úspory v bytových domech III 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 4c: Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání 
energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a 
v oblasti bydlení 
SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 
 

Územní realizace: 
Území ČR mimo hl. m. Prahy 
 

Oprávnění žadatelé: 
 Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících 

 Společenství vlastníků jednotek 

 Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu 
vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změ-
ně některých zákonů 
 

Míra podpory:  

Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění následujících kritérií: 

- dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 % 

- dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší 

- splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, § 6 vyhlášky 

č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

je podpora: 

 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40% 

o Státní rozpočet: 60% 

 obce, kraje a jimi zřizované organizace 

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40% 

o Státní rozpočet: 2% 

 ostatní žadatelé 

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40% 

o Státní rozpočet: 0% 

Pro ostatní typy projektů: 

 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30% 

o Státní rozpočet: 70% 

 obce, kraje a jimi zřizované organizace 

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30% 
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o Státní rozpočet: 1,5% 

 ostatní žadatelé 

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30% 

o Státní rozpočet: 0% 

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  2. 2. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   29. 11. 2019 
 

Podporované aktivity: 
 Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy 
 Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu 
 Výměna zdroje tepla pro vytápění 
 Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody 
 Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů 
 Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje 

nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-

domech-III 

 

Nadace ČEZ 

 

Oranžové schody 

Žadatel:  
 školy kategorie B (základní školy), C (střední školy), D (konzervatoře) a E (vyšší odborné ško-

ly) dle klasifikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

Termín vyhlášení: 
2. 1. 2018 - 31. 3. 2018 
 
Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku na jeden zrealizovaný projekt v jednom objektu je 400 000Kč. 
Pokud žadatel zrealizuje 2 projekty v rámci jednoho objektu (například jedna plošina a jedna úpra-
va vstupu do budovy, apod.), maximální výše nadačního příspěvku je 500 000Kč. 

Zaměření: 

Grantové řízení Oranžové schody je zaměřené na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, stu-
denty  a pedagogy na školách. Nadační příspěvek je určen na nákup zařízení a stavební úpravy, 
které pomohou překonat nebo odstranit architektonické bariéry (výtahy, nájezdové rampy, scho-
dolezy, plošiny, naváděcí systémy apod.) 
 
Více informací: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-III
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-III
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http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-schody.html 
 

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Program Cesty k integraci 
 
Příjem žádostí: 
O příspěvek z programu lze žádat průběžně po celý rok (správní rada VDV zasedá jednou za měsíc a 
posuzuje došlé žádosti) 
 
Žádosti o dotaci mohou podávat jednotlivci a také nestátní neziskové organizace s právní for-
mou: 
 obecně prospěšné společnosti 
 ústavy 
 občanská sdružení (spolky) 
 evidované právnické osoby (církevní) 

 
Co podporuje program Cesty k integraci: 
 ranou péči 
 půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
 denní stacionáře 
 chráněné a podporované zaměstnávání 
 chráněné bydlení 
 pro jednotlivce – nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a 

rehabilitačních pomůcek 
 
http://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/ 
 

 

Nadace Via 

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 40 000Kč na jeden projekt 

 
Termíny nejbližších uzávěrek: 
 4. 2. 2018 

 
Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-schody.html
http://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/
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Více informací: 
http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/ 
 

 

Nadace Život umělce 

Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků 
 
Správní rada Nadace Život umělce vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních pří-
spěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2018 (využitelné na projekty konané v roce 2018) na 
hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. 
 
Termín vyhlášení: 
1. 1. 2018 - 28. 2. 2018 
 
Více informací: 
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-4/ 

 

 

Statutární město Opava 

Výzva č. 1 
Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních pamá-
tek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018 
 
Oprávněný žadatel:  
Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. 
 
Oblast podpory: 
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních pamá-
tek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami 
a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené 
se stavbou, jakou jsou např. oltáře nebo varhany v kostele, pokud je tato stavba kulturní památkou 
a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. ob-
nova kolejových vozidel, strojů apod.) 
 
Místo realizace projektů: 

Územní obvod obce s rozšířenou působností Opava 

 

Finanční alokace pro rok 2018: 

836.000 Kč 

 

Datum vyhlášení výzvy   5. 1. 2018 
Lhůta pro příjem žádostí             23. 2. 2018 do 13 hod. 
 

http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-4/
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Více informací: 
http://www.opava-city.cz/cs/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-na-rok-2018 
 

 

Ministerstvo zemědělství 

Dotační program 129 660 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 
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 
(včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2000 obyvatel nebo v obci od 2001 
do 5000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 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 a synagogy. 
 
Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. 
Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnoveného nebo 
upraveného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Vý-
daje na úpravu doprovodné zeleně můžou dosahovat max. 10% z celkových výdajů projektu. 
 
Způsobilí žadatelé:  
v obci do 2000 obyvatel: 
 obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
 spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 zájmové sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., 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 
 

v obci od 2001 do 5000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 
obyvatel: 
 obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5000 obyvatel, 

přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje 
podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru 

 spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 zájmové sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., 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 
 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  5. 2. 2018 

http://www.opava-city.cz/cs/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-na-rok-2018
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Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   23. 2. 2018 
 

Více informací: 

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

1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/ 

 

Dotační program 129 660 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 
Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení 

Předmět dotace: 
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 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  5. 2. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   23. 2. 2018 

 
Více informací: 

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

1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/ 

 

Dotační program 129 660 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 
Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest 

Předmět dotace: 
Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházející se v obvodu po-
zemkových úprav obce do 2000 obyvatel nebo v obci od 2001 do 5000 obyvatel, přičemž předmět 
dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel. 
 
Způsobilí žadatelé:  
v obci do 2000 obyvatel: 
 obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
 vlastník pozemků (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž/nichž je stavba polní cesty 

realizována 
 

v obci od 2001 do 5000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 
500 obyvatel: 
 obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů do 5000 obyvatel, 

přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje 
podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru. V případě údržby nebo opra-

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/
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vy polních cest se požadavek na polohu místní části považuje za splněný, jestliže převážná 
část předmětu dotace leží v místní části 

 vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž/nichž je stavba polní cesty 
realizována 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  5. 2. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   23. 2. 2018 

 
Více informací: 

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

1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/ 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/

