
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 17. 12. 2021 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 13/2021  
Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce 
➢ dobrovolné svazky obcí 
➢ místní akční skupiny 

  
Podání žádosti od   14. 2. 2022 
Podání žádosti do   8. 8. 2022  
 
Alokace:  10 000 000 Kč 
 
Cíl Výzvy: 

Podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života oby-

vatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst a obcí 
ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=103 
 

 

Výzva č. 14/2021  
Emise ze stacionárních zdrojů 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obchodní společnosti a družstva; 
➢ fyzické osoby podnikající; 
➢ obce; 
➢ kraje; 
➢ dobrovolné svazky obcí; 
➢ státní podniky; 
➢ veřejné výzkumné instituce; 
➢ výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 
Podání žádosti od   15. 1. 2022 
Podání žádosti do   15. 1. 2023  
 
Alokace:  30 000 000 Kč 
 
Cíl Výzvy: 
Snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanované zákonem č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy či jsou regulovány 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=103
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Protokolem o těžkých kovech (olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť) přijatým v rámci Úmluvy o dálko-
vém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států a snižování emisí pachových látek ze stacio-
nárních zdrojů, a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtě-
žování obyvatelstva zápachem. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=104 
 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
Dotační titul 1: Voucher pro začínající firmy 
Alokace: 1 200 000 Kč 
Oprávněný příjemce:  

- právnická osoba 
- podnikající fyzická osoba 

Maximální výše dotace: 120 000 Kč 
 
Dotační titul 2: TechArt voucher 
Alokace: 4 500 000 Kč 
Oprávněný příjemce:  

- právnická osoba 
Maximální výše dotace: 450 000 Kč 
 
Dotační titul 3: InnoBooster voucher 
Alokace: 4 300 000 Kč 
Oprávněný příjemce:  

- právnická osoba 
Maximální výše dotace: 610 000 Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 17. 1. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   23. 3. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2022-9849/ 
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