DOTAČNÍ INFO K 10. 1. 2020

Národní program Životní prostředí
Výzva č. 11/2019
Alternativní pohony
Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích
Podoblast: 5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita
Podporované aktivity: 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy
Alokace: 100 000 000 Kč
Oprávnění příjemci podpory:
➢ státní příspěvkové organizace
➢ veřejné výzkumné instituce
➢ územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy
➢ veřejné vysoké školy
➢ svazky obcí
➢ příspěvkové organizace obcí územních samosprávných celků
➢ společnosti vlastněné z více než 50% územními samosprávnými celky
Podání žádosti od
Podání žádosti do

17. 2. 2020
31. 10. 2020

Cíl Výzvy:
Snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z
dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.
Více informací:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=80

Výzva č. 12/2019
Domovní čistírny odpadních vod
Prioritní oblast: 1. Voda
Podoblast: 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod
Podporované aktivity: 1.3.B Domovní čistírny odpadních vod
Alokace: 200 000 000Kč
Oprávnění příjemci podpory:
➢ Obce
Podání žádosti od

2. 3. 2020
1

Podání žádosti do

30. 6. 2021

Cíl Výzvy:
Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Více informací:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77

Výzva č. 13/2019
Ekologická likvidace autovraků
Prioritní oblast: 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
Podoblast: 3.2 Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie
Podporované aktivity: 3.2.A Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání
autovraků
Alokace: 50 000 000 Kč
Oprávnění příjemci podpory:
➢ Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 odst. 1 nebo podle § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Termíny výzvy:
Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci této výzvy za komodity z autovraků,
které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, jsou:
Zahájení příjmu žádostí: 4. ledna 2021 od 10:00
Ukončení příjmu žádostí: 31. března 2021
Termíny pro předkládání žádostí v rámci této výzvy za komodity z autovraků, které byly odevzdané
oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, jsou:
Zahájení příjmu žádostí: 3. ledna 2022 od 10:00
Ukončení příjmu žádostí: 31. března 2022
Cíl Výzvy:
Podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, využití, materiálového využití a opětovného
využití autovraků. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování
autovraků. A také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní
normy.
Více informací:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=78
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Operační program Zaměstnanost
Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl.
město Prahu
PO: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

IP: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní
postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
SC: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
➢ Kraje
➢ Organizace zřizované kraji
➢ Obce
➢ Organizace zřizované obcemi
➢ Dobrovolné svazky obcí
➢ NNO
➢ Obchodní korporace
➢ OSVČ
➢ Státní podniky
➢ Školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)
Alokace výzvy:

200 000 000 Kč

Příjem žádostí od
Podání žádosti do

7. 1. 2020
10. 3. 2020

Míra podpory:
Typ organizace – Méně rozvinuté regiony

EU podíl

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
(zapsané ve školském rejstříku)

85%

Státní
rozpočet
10%

Příjemce

Kraje, obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s
výjimkou škol a školských zařízení), dobrovolné svazky obcí

85%

10%

5%

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou
činnost

85%

15%

0%

Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského
zákona (č. 561/2004 Sb.)

85%

15%

0%

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:
Obchodní korporace, státní podniky, OSVČ

85%

0%

15%

5%

Popis podporovaných aktivit:
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Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol (A. Zařízení péče o dětí 1. stupně
základní školy, B. Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin, C. Doprovod dětí, D.
Společná doprava dětí) v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy
umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Více informací:
https://www.esfcr.cz/vyzva-107-opz

Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační tituly:
Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Oprávněný žadatel:
➢ Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1. roku vyhlášení výzvy), na jejímž katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument.
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Oprávněný žadatel:
➢ Obec, která v soutěži Vesnice roku 2019 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová, resp.
se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže.
➢ Obec, která byla oceněna v celostátní kole této soutěže v roce 2018 a nebyla příjemcem
dotace v rámci výzvy 1/2019/117D8210.
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Oprávněný žadatel:
➢ Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Podpora dostupnosti služeb
Oprávněný žadatel:
➢ Obec do 1000 obyvatel, včetně (k datu 1.1. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
➢ Dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb.
obecní zřízení v případě, že předmětem dotace bude pořízení nebo přestavba pojízdné
prodejny. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený
strategický rozvojový dokument.
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
Oprávněný žadatel:
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➢ Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
➢ Dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se 128/2000 Sb. o obcích. Svazek
obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový
dokument.
Alokace výzvy: 368 500 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

4. 12. 2019
17. 2. 2020

Více informací:
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-rozvoje-regionu2020/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
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