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DOTAČNÍ INFO K 22. 11. 2019 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů 

 

Věcné zaměření výzvy: 
Podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brown-

fieldů, které jsou doporučeny k financování vládou ČR. 

 

Oprávněný žadatel o dotaci: 
➢ obec 

➢ kraj 

 

Příjem žádostí od   15. 11. 2019 
Podání žádosti do   14. 2. 2020 
 

Více informací: 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-

2020/Tvorba-studii-a-analyz-moznosti-vyuziti-vybranych 

 

 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 

 

Dotační tituly: 
DT1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého 
a Karlovarského kraje  
 

DT2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů 

uvedených v dotačním titulu 1 

 

Věcné zaměření výzvy: 
Podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzni-

ku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně 

využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací. 

 

Oprávněný žadatel o dotaci: 
 

➢ Účastníkem podprogramu může být obec, která má ve svém katastru území, které je možné 
definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.  

➢ Účastníkem podprogramu může být obec, která se nachází ve správním obvodu obce s roz-
šířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vy-
loučených lokalit v ČR.  

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Tvorba-studii-a-analyz-moznosti-vyuziti-vybranych
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Tvorba-studii-a-analyz-moznosti-vyuziti-vybranych
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➢ Účastníkem programu může být obec, která má ve svém správním obvodu obec s defino-
vanou SVL.  

➢ Účastníkem programu může být kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici, 
která leží na území definovaném v bodě 3.2  

 

Příjem žádostí od   15. 11. 2019 
Podání žádosti do   14. 2. 2020 
 

Více informací: 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-

2020/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach 

 

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Fond pomoci dětem s DMO 

 

Uzávěrka pro příjem žádostí 1. 2. 2020 
 

Co podporuje program Fond pomoci dětem s DMO: 

➢ neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slo-

vensku 

 

U dítěte žádost o příspěvek podává jeho zákonný zástupce. 

 

Více informací: 

http://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-detem-s-dmo/ 

 

 

Obyčejný život 

Program zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomá-

hat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby 

směřující k jejich plnému začlenění do společnosti. 

Uzávěrka pro příjem žádostí 31. 3. 2020 
 
Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 

➢ obecně prospěšné společnosti 
➢ ústavy 
➢ občanská sdružení (spolky) 
➢ evidované právnické osoby (církevní) 

 
Co podporuje program Obyčejný život: 

➢ sociální služby v azylových domech pro muže a pro matky s dětmi 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
http://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-detem-s-dmo/
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➢ sociální služby v domech na půli cesty 
➢ sociální služby poskytované na ulici, ve vyloučených romských komunitách 
➢ sociální služby poskytované uprchlíkům, migrantům a obětem násilí 

 

Více informací: 

http://www.vdv.cz/programy/obycejny-zivot-nif/ 

 

 

http://www.vdv.cz/programy/obycejny-zivot-nif/

