DOTAČNÍ INFO K 17. 1. 2020

MŠMT
Sportování bez bariér 2020
Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován
nejpozději 15. ledna.
Termín pro podání žádostí je stanoven na 14. února 2020.
Výzva č. 1 SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020 – Sportovní reprezentace ZPS
Výzva č. 2 SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020 – Podpora sportovních spolků ZPS s celostátní působností (pro
specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo pro specifický druh sportu pro ZPS)
Výzva č. 3 SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020 – Podpora Sk a TJ ZPS
Výzva č. 4 SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020 – Významné sportovní akce ZPS

Více informací:
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzvy-sportovani-bez-barier-2020-1

Ministerstvo zemědělství
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
Příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020.
Více informací:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-nakurovcove/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti.html

OPŽP
Výzva č. 143
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
Alokace: 50 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ kraje
➢ obce a města
➢ svazky obcí
➢ městské části hl. m. Prahy
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➢
➢
➢
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➢
➢
➢
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organizační složky státu
státní podniky
státní organizace
veřejné výzkumné instituce
veřejnoprávní instituce
příspěvkové organizace
vysoké školy a školská zařízení
nestátní neziskové organizace
církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Podání žádosti od
Podání žádosti do

3. 2. 2020
6. 4. 2020

Popis podporovaných aktivit
➢ Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.
Více informací:
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=150

Výzva č. 144
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
Alokace: 1 000 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ kraje
➢ obce a města
➢ svazky obcí
➢ městské části hl. m. Prahy
➢ organizační složky státu
➢ státní podniky
➢ státní organizace
➢ veřejné výzkumné instituce
➢ veřejnoprávní instituce
➢ příspěvkové organizace
➢ vysoké školy a školská zařízení
➢ nestátní neziskové organizace
➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy
➢ podnikatelské subjekty
➢ fyzické osoby – podnikající
➢ fyzické osoby - nepodnikající
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Podání žádosti od
Podání žádosti do

3. 2. 2020
11. 1. 2021

Popis podporovaných aktivit
➢ Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů.
➢ Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků.
➢ Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové
ochraně.
Více informací:
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151

Výzva č. 145
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Alokace: 50 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ kraje
➢ obce a města
➢ svazky obcí
➢ městské části hl. m. Prahy
➢ organizační složky státu
➢ státní podniky
➢ státní organizace
➢ veřejné výzkumné instituce
➢ veřejnoprávní instituce
➢ příspěvkové organizace
➢ vysoké školy a školská zařízení
➢ nestátní neziskové organizace
Podání žádosti od
Podání žádosti do

3. 2. 2020
6. 4. 2020

Popis podporovaných aktivit
➢ Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
➢ Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální
úrovni, digitální povodňové plány.
Více informací:
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=153
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Výzva č. 147
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Alokace: 100 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ státní podniky
➢ příspěvkové organizace
Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 4. 2020
30. 9. 2020

Popis podporovaných aktivit
➢ Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
➢ Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
Více informací:
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=154

Výzva č. 148
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
Alokace: 100 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ kraje
➢ obce a města
➢ svazky obcí
➢ městské části hl. m. Prahy
➢ organizační složky státu
➢ státní podniky
➢ státní organizace
➢ veřejné výzkumné instituce
➢ veřejnoprávní instituce
➢ příspěvkové organizace
➢ vysoké školy a školská zařízení
➢ nestátní neziskové organizace
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Podání žádosti od
Podání žádosti do

15. 10. 2020
17. 12. 2020

Popis podporovaných aktivit
➢ Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „ Registru svahových nestabilit“
Více informací:
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152

Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora nestátních neziskových organizací 2020
Oblasti podpory:
1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
Alokace: 30 000 000 Kč
Žadatel o dotaci:
Žadatel o dotaci je stanoven v rámci jednotlivých oblastí podpory.
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

17. 12. 2019
31. 1. 2020

Více informací:
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace/Dotace-pronestatni-neziskove-organizace-2020

Nadace ČEZ
Oranžové hřiště
Žadatel:
➢ Právnické osoby se sídlem v České republice.
Termín vyhlášení:
6. 1. 2020 - 31. 12. 2020
Zaměření:

5

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 sociálních zařízení.
Více informací:
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html

Podpora regionů
Žadatel:
➢ Právnické osoby se sídlem v České republice
Termín vyhlášení:
6. 1. 2020 - 31. 12. 2020
Zaměření:
Podpora veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, 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
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