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DOTAČNÍ INFO K 30. 10. 2020 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obec-
ních úřadů 
  
Dotační tituly: 
Dotační titul č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou 
➢ odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov 
➢ odstraňování bariér uvnitř budov 
➢ bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách 
➢ pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů 

 
Dotační titul č. 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů 
➢ odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov 
➢ odstraňování bariér uvnitř budov 
➢ bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách 
➢ pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů 

 
Vymezení příjemců dotace: 
Obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národ-
ního rozvojového programu mobility pro všechny. 
 
Alokace výzvy:  5 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   23. 10. 2020 
Podání žádosti do   8. 1. 2021 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-
budovach-pro-(1)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko 

 

Euroklíč 2021 
  
Věcné zaměření výzvy: 

Zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technic-

kých kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a sou-

časně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů.  

 
Vymezení příjemců dotace: 
Nevládní neziskové organizace v ČR. 
 
Alokace výzvy:  5 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   23. 10. 2020 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
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Podání žádosti do   8. 1. 2021 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-

budovach-pro-(1)/euroklic-2020 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Spolupráce – Technologické platformy  – Výzva IV 
 
Žadatel: 

- malé a střední podniky  
- velké podniky 

 
Podporované aktivity: 
Podpora rozvoje národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukro-
mého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podni-
katelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména: 

➢ v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a 
uplatnění pokročilých technologií. V rámci činnosti TP přípraví cestovní mapu průmyslové 
modernizace a zavádění pokročilých technologií, které jsou klíčové pro posun technologic-
ké úrovně v relevantní prioritní aplikační doméně a znalostních doménách Národní RIS3 
strategie.  

➢ navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a evrop-
skými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým 
partnerem na evropské úrovni, např. s některou z existujících Společných technologických 
iniciativ (Joint technology Initiatives, JTI), nebo s evropskou asociací, či jiným subjektem, 
který hraje klíčovou roli v daném odvětví v rámci EU s důrazem na výzkum, vývoj a inovace) 
a zapojování českých organizací pro výzkum a šíření znalostí a podniků do jejich činnosti,  

➢ koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v 
přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.  

 
Podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, od-
straňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, technologický fore-
sight a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA2 a IAP3 jako 
klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. Podporováno je další rozpracová-
ní/aktualizace strategických dokumentů. Všichni příjemci podpory jsou povinni na konci projektu 
předložit aktualizovaný dokument Strategická výzkumná agenda. 
 
Příjem žádostí od   30. 10. 2020 
Podání žádosti do   29. 1. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/spoluprace-_-technologicke-platformy-_-iv--vyzva---257571/ 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)/euroklic-2020
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)/euroklic-2020
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/spoluprace-_-technologicke-platformy-_-iv--vyzva---257571/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/spoluprace-_-technologicke-platformy-_-iv--vyzva---257571/

