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DOTAČNÍ INFO K 11. 1. 2019 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 11/2018 
 
Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích 
Podoblast: 5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita 
Podporované aktivity:  
5.2.A – Podpora alternativních způsobů dopravy 
 
Alokace:  100 000 000Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  
 státní příspěvkové organizace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 
 veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institu-

cích, ve znění pozdějších předpisů a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními sub-
jekty; 

 územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy; 
 svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; 
 příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění; 
 společnosti vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž nej-

vyšším orgánu mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné spo-
lečnosti, jejichž zakladatelé z řad územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozho-
dovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve kterých je rozhodovací většina členů správní 
rady jmenována územními samosprávnými celky. 

 
Podání žádosti od   2. 1. 2019 
Podání žádosti do   30. 9. 2019 
 
Cíl Výzvy: 
 snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení 

emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání 
vozidel s alternativním pohonem 
 
 

Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=64 
 

 
 
 
 
 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=64


2 

 

Výzva č. 12/2018 
 
Prioritní oblast: 2. Ovzduší 
Podoblast: 2.2 Ochrana ozonové vrstvy 
Podporované aktivity:  
2.2.A – Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země 
2.2.B – Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země 
2.2.C – Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším 
potenciálem globálního oteplování Země 
 
Alokace:  30 000 000Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  
Aktivity 2.2.A, 2.2.B – Právnické osoby, které mají certifikaci podle § 10 odst. 2 písm. g) zákona č. 
73/2012 Sb. v platném znění ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle pří-
mo použitelných předpisů Evropské unie 
 
Aktivita 2.2.C – Fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem 
podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. v platném znění nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací ne-
bo studijní program v oblasti chladiv 
 
Podání žádosti od   2. 1. 2019 
Podání žádosti do   28. 6. 2019  
 
Cíl Výzvy: 
 snížit pravděpodobnost vypouštění regulovaných látek do ovzduší, a to podporou zajištění 

odborného sběru zařízení na konci životnosti od koncového zákazníka bez poplatku, pod-
porou znovuzískání a uskladnění, recyklace, regenerace či zneškodnění těchto látek odbor-
nou osobou a proškolením servisních techniků pro používání chladiv s nízkým potenciálem 
oteplování 
 
 

Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=65 
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