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DOTAČNÍ INFO K 25. 1. 2019 

MŠMT 

Výzva č. 02_19_075 
Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II 
 
PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Investiční priorita: IP 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové  
Specifický cíl: SC 1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání  
 
Alokace:  700 000 000 Kč 
 

Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč  
Maximální výše výdajů: 100 000 000Kč 
 
Oprávnění žadatelé: 
Kategorie I: 
 Obce 

 Sdružení obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném 
rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek 

 Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 Městské části hl. m. Prahy 
 
Kategorie II: 
 Vyšší územní samosprávné celky – kraje, včetně hl. města Prahy, zřízené podle zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů.  

 
Kategorie III: 
 Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, které jsou:  

 spolkem, vyjma pobočných spolků 

 ústavem 

 obecně prospěšnou společností 

 nadací, nebo nadačním fondem 

 registrovanou církví, nebo náboženskou společností, nebo jimi zřízenou tzv. církevní 
právnickou osobou,  

 a které zároveň:  

 vykonávají veřejně prospěšnou činnost, a/nebo  
 jsou místní akční skupinou uvedenou v databázi členů Národní sítě místních akčních skupin.  

 
 Zájmová sdružení právnických osob.  

 
 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  21. 1. 2019 
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Datum ukončení příjmu žádostí o podporu do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídícího 
orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2020 do 14:00 
hod. 

 

Povinné aktivity: 
1) Žadatel kategorie I  
 Aktivita č. 1: Řízení projektu  
 Aktivita č. 2: Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání  

 
2) Žadatel kategorie II  
 Aktivita č. 1: Řízení projektu  
 Aktivita č. 3: Podpora kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání  

 
3) Žadatel kategorie III  
 Aktivita č. 1: Řízení projektu  

 
Povinně volitelné aktivity:  
 Aktivita č. 4: Předškolní vzdělávání  
 Aktivita č. 5: Prevence školní neúspěšnosti  
 Aktivita č. 6: Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách a školských poraden-

ských zařízeních 
 

Více informací: 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-075-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-vyloucene-

lokality-ii-svl-ii/dokumenty.htm 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Číslo výzvy: 1/2019/117D72100 
Rok 2019 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
 
Dotační tituly podprogramu: 
Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit 
Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
 
Alokace:  150 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé: 
Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit (projekt realizovaný min. ve 2 krajích) 
 územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí 

zřizovaných krajem),  

 mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hra-
nice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu),  

 oblastní organizace destinačního managementu,  

 geoparky,  

 NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu,  

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-075-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-vyloucene-lokality-ii-svl-ii/dokumenty.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-075-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-vyloucene-lokality-ii-svl-ii/dokumenty.htm
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 podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark 
 církve a náboženské společnosti 

 
 
Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
 Podnikatelské subjekty (podnikající FO i PO) 

 
 
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
 územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou 

krajských muzeí),  

 provozovatelé turistických informačních center,  

 geoparky,  

 NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,  

 Organizace destinačního managementu,  

 mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační 
společností) 

 církve a náboženské společnosti 
 
 

Příjem žádostí od   15. 11. 2018 
Podání žádosti do   15. 2. 2019 (do 12 hodin na podatelnu MMR) 
 

Vymezení dotačních titulů: 
 
Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit  
Zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hippo, vodáckou, 
vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizo-
vány min. na území 2 krajů.  
 
Předkládány mohou být např. projekty na podporu vybavenosti cyklostezek podél vodních toků 
(tzv. Greenways), jednotnou vybavenost tratí pro běžeckou turistiku v horských oblastech, projek-
ty zaměřené na jednotný formát informačních panelů, monitoring atd.  
 
Budou podporovány i aktivity na zajištění provázanosti dálkových tras na již existující lokální trasy 
(možnost vytváření okružních tras různé délky i alternativních tras pro rozprostření návštěvnosti v 
území). 
 
Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu  
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je 
podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných 
služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení 
infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Podporovány budou i podnikatelské aktivity 
navazující na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu.  
 
Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu  
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Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, respektive podpora vzniku nové nebo rozvoj a 
zkvalitnění stávající infrastruktury. Podporováno bude i zvýšení kvality stávající veřejné infrastruk-
tury, případně přizpůsobení stávající veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám.  
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-
regione/Rok-2019-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Nemovitosti – Výzva III 
 
Prioritní osa: PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“ 
Investiční priorita: 3c, dle č. 5, odst. 3 bod c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1301/2013 
Specifický cíl: 2.3 „Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání“ 
 
Žadatel: 
 malé, střední podniky 

 
Podporované aktivity: 
 Projekt rekonstrukce objektu 

 
Plánovaná alokace výzvy: 1  400 000 000 Kč 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč. 
Max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV 
 
Příjem žádostí od   22. 10. 2018 
Podání žádosti do   22. 5. 2019 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iii/ 
 

 
Školící střediska – Výzva III 
 
Prioritní osa: PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“ 
Investiční priorita: 3c, dle č. 5, odst. 3 bod c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1301/2013 
Specifický cíl: 2.4 „Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP“ 
 
Žadatel: 
 malé, střední podniky 

 
Podporované aktivity: 
 výstavba nových školících center 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2019-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2019-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iii/
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 rekonstrukce školících center 
 pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školící pomůcky atd. 
 pořízení vzdělávacích programů 

 
Plánovaná alokace výzvy:   400 000 000 Kč 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 000 Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč. 
Max. výše podpory: 50% ZV 
 
Příjem žádostí od   15. 8. 2018 
Podání žádosti do   30. 5. 2019 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/skolici-strediska-vyzva-iii/ 
 

 
ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb 
 
Prioritní osa: PO4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komu-
nikačních technologií“ 
Investiční priorita: 2b, dle čl. 5 bodu 2b, nařízení č. 1301/2013 
Specifický cíl: 4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky 
 
Žadatel: 
 malé, střední a velké podniky 

 
Podporované aktivity: 
 Zřizování a provoz center sdílených služeb 

 
Plánovaná alokace výzvy:  500 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   28. 8. 2018 
Podání žádosti do   28. 5. 2019 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 3mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč. 
Max. výše podpory: Malý podnik – 45% ZV, Střední podnik 35% ZV, Velký podnik – 25% ZV. 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilene-sluzby-vyzva-
iv-aktivita-zrizovani-a-provoz-center-sdilenych-sluzeb/ 
 

 
ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Budování a modernizace datových center 
 
Prioritní osa: PO4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komu-
nikačních technologií“ 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/skolici-strediska-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilene-sluzby-vyzva-iv-aktivita-zrizovani-a-provoz-center-sdilenych-sluzeb/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilene-sluzby-vyzva-iv-aktivita-zrizovani-a-provoz-center-sdilenych-sluzeb/
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Investiční priorita: 2b, dle čl. 5 bodu 2b, nařízení č. 1301/2013 
Specifický cíl: 4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky 
 
Žadatel: 
 malé, střední a velké podniky 

 
Podporované aktivity: 
 Budování a modernizace datových center 

 
Plánovaná alokace: 1 500 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   31. 8. 2018 
Podání žádosti do   31. 5. 2019 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 150 mil. Kč. 
Max. výše podpory: Malý podnik – 45% ZV, Střední podnik 35% ZV , Velký podnik – 25% ZV. 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilene-sluzby-vyzva-
iv-aktivita-budovani-a-modernizace-datovych-center/ 
 

 

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II 
 
Prioritní osa: PO3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných su-
rovin 
Investiční priorita: 4b, Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v 
podnicích 
Specifický cíl: 3.2 „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“ 
 
Žadatel: 
 malé, střední a velké podniky 

 
Podporované aktivity: 

 podpora výstavby nových energeticky efektivních budov, 
 podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím 

budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Plánovaná alokace: 100 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   16. 7. 2018 
Podání žádosti do   15. 1. 2020 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 000 Kč a maximálně do výše 200 tis. €. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilene-sluzby-vyzva-iv-aktivita-budovani-a-modernizace-datovych-center/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilene-sluzby-vyzva-iv-aktivita-budovani-a-modernizace-datovych-center/
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Max. výše podpory: - Malý podnik – 80% ZV, Střední podnik 70% ZV, Velký podnik – 60% ZV. 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-
efektivni-budovy-vyzva-ii/ 
 

 
Úspory energie - Výzva IV 
 
Prioritní osa: PO3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných su-
rovin 
Investiční priorita: 4b, Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v 
podnicích 
Specifický cíl: 3.2 „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“ 
 
Žadatel: 
 malé, střední a velké podniky 

 
Podporované aktivity: 
 Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 

hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti  
 zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně 

příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s ener-
gií podle ČSN EN ISO 50001  

 modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu ve-
doucí ke zvýšení její účinnosti  

 modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady za-
staralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)  

 realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (za-
teplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 
mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s re-
kuperací odpadního tepla)  

 využití odpadní energie ve výrobních procesech  
 snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologic-

kých procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní 
spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti  

 instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čer-
padla a fotovoltaické systémy) 

 instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro 
vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky  

 instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém 
hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mi-
mo uhlí, LTO, TTO) 
 

Plánovaná alokace: 6 000 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   2. 7. 2018 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
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Podání žádosti do   29. 4. 2019 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a 
současně maximálně do výše 15 mil. EUR. 
Max. výše podpory:  Malý podnik – 50% ZV, Střední podnik 40% ZV, Velký podnik – 30% ZV. 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iv/ 

 
Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky) 
 
Prioritní osa: PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a střeních firem 
Investiční priorita: 3a, dle č. 5 bodu 3a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
Specifický cíl: 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
 
Žadatel: 
 podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku 

 
Podporované aktivity: 
 podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 

12. 2017 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení 
 
Plánovaná alokace:  250 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   28. 1. 2019 
Podání žádosti do   28. 5. 2019 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč. 
Max. výše podpory: Malý podnik – 45% ZV 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-
zacinajici-podniky/ 
 

 
Nízkouhlíková technologie – Elektromobilita – Výzva IV 
 
Prioritní osa: PO3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných su-
rovin 
Investiční priorita: 4f, Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií 
Specifický cíl: 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při 
využívání druhotných surovin 
 
Žadatel: 
 malé, střední a velké podniky 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/
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Podporované aktivity: 
 pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel 
 pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromo-

bily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu 
 
Plánovaná alokace: 200 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   3. 12. 2018 
Podání žádosti do   31. 5. 2019 
 
Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč. 
Max. výše podpory: Malý podnik – 75% ZV, Střední podnik 65% ZV, Velký podnik – 55% ZV. 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-
technologie-elektromobilita-vyzva-iv/ 
 

 

Nízkouhlíková technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV 
 
Prioritní osa: PO3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných su-
rovin 
Investiční priorita: 4f, Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií 
Specifický cíl: 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při 
využívání druhotných surovin 
 
Žadatel: 
 malé podniky, střední a velké podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 

% veřejným sektorem 

 
Podporované aktivity: 
 zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další 

využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, 
stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrob-
ků s ukončenou životností 

 zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektiv-
ním způsobem cenné druhotné suroviny 

 zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, 
včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky vý-
hodné 

 
Plánovaná alokace: 500 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   3. 12. 2018 
Podání žádosti do   31. 5. 2019 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-elektromobilita-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-elektromobilita-vyzva-iv/
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Forma a výše podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč. 
Míra podpory: Malý podnik – 45% ZV, Střední podnik 35% ZV, Velký podnik – 25% ZV. 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-
technologie-druhotne-suroviny-vyzva-iv/ 
 

 

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 2019 
 
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 2019: 

807.000 Kč 

 

Datum vyhlášení výzvy             16. 1. 2019 
Lhůta pro příjem žádostí             28. 2. 2019 do 13 hod. 
 

Více informací: 

https://www.opava-city.cz/cs/zazadejte-si-o-dotaci-na-obnovu-kulturnich-pamatek 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-iv/
https://www.opava-city.cz/cs/zazadejte-si-o-dotaci-na-obnovu-kulturnich-pamatek

