
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 14. 2. 2019 

 

OPŽP 

Výzva č. 134 
 
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
SC: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadu 
 
Alokace:  100 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ kraje  

➢ obce a města  

➢ svazky obcí 

➢ městské části hl. m. Prahy 

➢ organizační složky státu 

➢ státní podniky  

➢ státní organizace 

➢ veřejné výzkumné instituce  

➢ veřejnoprávní instituce 

➢ příspěvkové organizace 

➢ vysoké školy a školská zařízení  
➢ nestátní neziskové organizace  

➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

➢ podnikatelské subjekty  

➢ obchodní společnosti a družstva 

➢ fyzické osoby podnikající 
 

Podání žádosti od   2. 9. 2019 
Podání žádosti do   1. 9. 2020 
 
Popis podporovaných aktivit 

➢ Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnic-
kých odpadů (vyjma skladování) 

 
Více informací: 
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=139 
 

 
Výzva č. 135 
 
PO 5: Energetické úspory 
SC: 5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách 
ústředních vládních institucí 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=139
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Alokace:  2 000 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ organizační složky státu  

➢ veřejné výzkumné instituce  

➢ příspěvkové organizace 

 

Podání žádosti od   1. 3. 2019 
Podání žádosti do   3. 2. 2020 
 
Popis podporovaných aktivit 

➢ Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizo-
vaných metodou EPC 

➢ Samostatná opatření výměny zdroje s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva 
nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje 
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo 
zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a in-
stalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova 
splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání 
s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

 
Více informací: 
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=147 
 

 

MŠMT 

Organizace sportu 2019 
Pohyb a zdraví 
 
Alokace:  80 000 000  CZK 
 
Oprávněný žadatel:  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu 
splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, ve znění pozdějších předpisů 

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu a to zdravých 
a/nebo zdravotně postižených sportovců 

c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky  

d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním předmětem 
činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c) 

e) žadatel je zapsán do rejstříku dle § 3a zákona o podpoře sportu 

f) žadatel není sportovním svazem dle odst. 4.4  

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=147


3 

 

g) žadatel je členem Českého olympijského výboru nebo Českého paralympijského výboru  
 
žadatel je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se považuje žadatel, který nebyl pravomocně 
odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku, nebo 
trestný čin související s činností v oblasti sportu, nebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen,  

i) žadatel je bezdlužnou osobou:  

- u orgánů Finanční správy České republiky  

- u orgánů Celní správy České republiky  

- na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění  

- na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;  
za bezdlužného se považuje žadatel, který nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u 
kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a 
řádné plnění bude doloženo. 
 
Podání žádosti nejpozději do   5. 3. 2019 
 
Věcné zaměření výzvy 
Výzva je zaměřena na podporu sportovních organizací, které zajišťují: 
 

➢ organizaci pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zací-
lením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl 

➢ vícegenerační a rodinné pohybové programy 
➢ pohybové programy pro seniory  
➢ organizaci sportovních přehlídek a masových sportovních akcí 

 
Více informací: 
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-organizace-sportu-2019-pohyb-a-zdravi 
 

 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-organizace-sportu-2019-pohyb-a-zdravi

