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DOTAČNÍ INFO K 9. 8. 2019 

 

SZIF 

8. kolo příjmu žádostí. 

Příjem žádostí bude probíhat od 8. 10. 2019 – 29. 10. 2019. 

 

Operace Alokace (Kč) 

1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000 

1.2.1 Informační akce 25 000 000 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  500 000 000 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností  360 000 000 

6.4.2 Podpora agroturistiky 130 000 000 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 27  000 000 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách  100 000 000 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 33 000 000 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 30 000 000 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 28 000 000 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 140 000 000 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 170 000 000 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 60 000 000 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatel-

ských řetězců a místních trhů 

20 000 000 

 

Více informací: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni
%2F1564736401919.pdf 
 

 

Výzva k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 20. B Zlepšení životních 

podmínek v chovu drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. 

 

Výzva pro podávání žádostí na dotační program 20. B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbe-

že pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 pro dotační podprogramy 20.B.a, 

20.B.b, 20.B.c, 20.B.d a pro plnění účelu dotace v období od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019 pro dotační 

podprogramy 20.B.e, 20.B.f. 

 

Termín pro podávání předběžných žádostí: od 1. 8. 2019 do 30. 8. 2019  
 
Termín pro podávání žádostí: od 2. 9. 2019 do 27. 9. 2019 

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F1564736401919.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F1564736401919.pdf


2 

 

Předběžné žádosti a žádosti na program 20. B Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže se 

podávají na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu na Oddě-

leních příjmu žádostí a LPIS. 

 

Více informací: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fn

arodni_dotace%2F1565095733369.pdf 

 

IROP 

Seminář ŘO IROP k výzvě č. 90 „Sociální podnikání pro KPSVL“ 

Termín konání: 4. 9. 2019 

Čas konání:  9:30 – 13:30 

Místo konání:  Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,  

   Václavské nám. 833/31, Praha 1 

Více informací: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Akce/Akce-a-vyzvy-RO-IROP/Seminar-RO-IROP-k-

vyzve-c-90-Socialni-podnikani 

 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Bezpečnost 
 
Příjemce příspěvku: 
Příjemcem příspěvku může být obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či 
místní část) 
 
Datum ukončení příjmu žádostí   15. 10. 2019 
 

Účel poskytnutí příspěvku: 
Příspěvky lze poskytnout na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti do-
pravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic 
I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující 
ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy. 
Akce musí být v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. 

Akce, pro které lze poskytnout příspěvek 

a) opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace – oblast I 
b) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – oblast II 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1565095733369.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1565095733369.pdf
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Akce/Akce-a-vyzvy-RO-IROP/Seminar-RO-IROP-k-vyzve-c-90-Socialni-podnikani
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Akce/Akce-a-vyzvy-RO-IROP/Seminar-RO-IROP-k-vyzve-c-90-Socialni-podnikani
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Více informací: 

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/ 

 

Cyklostezky 

 
Příjemce příspěvku: 
Příjemcem příspěvku může být: 

➢ obec jako vlastník cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník místní komunikace, na 
které se zřizuje cyklistický pruh,  

➢ organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)  
➢ příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví 

obce 
➢ svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-

dějších předpisů, pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho 
činnosti.  

➢ kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklis-
tické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh 

➢ příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnic-
tví kraje 

 
Datum ukončení příjmu žádostí   22. 10. 2019 
 

Účel poskytnutí příspěvku: 
Příspěvek lze poskytnout na: 

➢ výstavbu cyklistické stezky 
➢ opravu cyklistické stezky 
➢ zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. 

třídy 
 
Více informací: 

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/ 

 

 

Křížení komunikací 

 
Příjemce příspěvku: 
Příjemcem příspěvku může být: 

➢ Ředitelství silnic a dálnic ČR 
➢ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
➢ vlastník nebo provozovatel regionální dráhy 
➢ kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 S., nebo 

příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnic-
tví kraje 

➢ obec jako vlastník místní komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo ja-
ko vlastník veřejně přístupné účelové komunikace, její organizační složka (např. městský 

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/
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obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává 
správu tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je akce, pro 
kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti.  

 
Datum ukončení příjmu žádostí   9. 1. 2020 
 

Účel poskytnutí příspěvku: 
Příspěvek lze poskytnout na: 

a) výstavbu 
b) modernizaci 
c) opravu 
d) rekonstrukci 

pozemních komunikací následujících kategorií: 
a) místní komunikace 
b) veřejně přístupná účelová komunikace 

a to v místech, kde stavební projekty těchto komunikací mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní 
infrastrukturu. 
 
Více informací: 

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/ 

 

 

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/

