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DOTAČNÍ INFO K 18. 1. 2019 

 

Nadace ČEZ 

Oranžové hřiště 
 
Žadatel:  
 Právnické osoby se sídlem v České republice. 

 
Termín vyhlášení: 
2. 1. 2019 - 31. 12. 2019 
 
Zaměření:  
Podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. 
Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociál-
ních zařízení. 
 
Více informací: 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 
 

 

Oranžový přechod 
 
Žadatel:  
 obce nebo městské části Prahy 

 
Termín vyhlášení: 
2. 1. 2019 - 31. 3. 2019 
 
Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku je 120 000Kč  
 
Zaměření: 
Podpora zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.  
 
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. 2019 - 31. 12. 2019 
 

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


2 

 

Zaměření: 
Podpora veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mlá-
deže, 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 
 

 

Stromy 

Žadatel:  
 obce nebo městské části 

 
Termín vyhlášení: 
1. kolo: 2. 1. 2019 - 31. 1. 2019 pro jarní výsadbu 
 
Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000Kč.  
 
Zaměření: 
Zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů.  
 
Více informací: 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html 
  
 

 

EUROREGION SILESIA 

Výzva k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů 2014-2020 

Termín pro předložení žádostí: 

4. 3. 2019 

Více informací: 
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-

terminy-FM&open_menu=196 

 

 

Nadace Život umělce 

1. Výzva na poskytnutí nadačních příspěvků na projekty 
 
Správní rada Nadace Život umělce vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních pří-
spěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2019 (využitelné na projekty konané v roce 2019) na 
hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM&open_menu=196
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM&open_menu=196
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Termín vyhlášení: 
1. 1. 2019 - 28. 2. 2019 
 
Více informací: 
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/1-vyzva-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-na-projekty/ 

 

 

SZIF 

Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci 

v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 

2018 

 

Příjem žádostí bude probíhat od 16. 1. 2019 – 25. 1. 2019 na podprogramy: 

 

S.1.1. - Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro 
tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018  
 
S.2. - Zmírnění škod způsobených suchem na sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách 

v roce 2018 

 

Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelů za škody způsobené suchem je vymezeno dvousaz-
bové odškodnění:  
1. při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % - sazba ve výši 10 % normativ-
ních nákladů,  

2. při poškození v rozsahu větším než 50 % - sazba ve výši 20 % normativních nákladů  
 

Více informací: 
http://www.szif.cz/cs/rizika 
 

 

129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019 

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 a 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. 

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. 

http://www.nadace-zivot-umelce.cz/1-vyzva-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-na-projekty/
http://www.szif.cz/cs/rizika
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Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravo-

vaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za způ-

sobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10% předpokládaných způ-

sobilých výdajů projektu, max. však 30 000Kč.  

 

Způsobilí žadatelé: 

a) v obci do 2000 obyvatel 

- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

- spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník 

- obecně prospěšné společnosti 

- vlastník objektu 

- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí 

- uživatel pozemku, na němž objekt stojí 

 

b) v obci do 2001 obyvatel 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, při-

čemž 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 

- zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník 

- obecně prospěšné společnosti 

- vlastník objektu 

- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí 

- uživatel pozemku, na němž objekt stojí 

 

Výše dotace: 

Výše dotace maximálně 70% skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu. 

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000Kč. 

Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000Kč. 

 

Přehled závazných termínů: 

Dotační program č. 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 

pro rok 2019 

Elektronická registrace žádosti prostřednictvím 

portálu RISPF 

od 4. 2. 2019 do 22. 2. 2019 včetně nebo do oka-
mžiku, kdy celková požadovaná částka registrova-
ných žádostí dosáhne v součtu pro podprogram 
129 662 50 milionů Kč (podle toho, co nastane dří-
ve)  
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Předložení vytisknuté a podepsané žádosti a 

příloh předkládaných při podání žádosti na SZIF 

od 4. 2. 2019, do 5 pracovních dnů od registrace 
žádosti elektronickou cestou prostřednictvím por-
tálu RISPF  
 

Příjem příloh k žádosti předkládaných po reali-

zaci údržby/obnovy 

od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2020 (včetně)  
 

 

Více informací: 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnaro

dni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1544785280415%2F1544785358788.pdf 

 

 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1544785280415%2F1544785358788.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1544785280415%2F1544785358788.pdf

