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DOTAČNÍ INFO K 19. 11. 2021 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 12/2021  
Energetické úspory veřejných budov 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce, dobrovolné svazky obcí 
➢ kraje 
➢ státní či národní podniky 
➢ správa železnic, státní organizace 
➢ státní příspěvkové organizace 
➢ veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 
➢ veřejnoprávní instituce 
➢ městské části hl. města Prahy 
➢ příspěvkové organizace Územních samosprávných celků 
➢ vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby 
➢ nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ús-

tavy, spolky) 
➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
➢ obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem 

  
Podání žádosti od   1. 12. 2021 
Podání žádosti do   30. 9. 2022  
 
Alokace:  3 285 000 000 Kč 
 
Cíl Výzvy: 
Výzva je primárně určena pro projekty 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, nepod-
pořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků, nicméně je možné podat i ryze nový projekt. 
 
Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější ener-
geticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny 
oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků 
stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu 
energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů 
energie. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102 
 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Rok 2022 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102
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Dotační tituly podprogramu: 
Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit 
Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
 
Vymezení příjemců dotace: 
 
Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit 

➢ územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí), or-
ganizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),  

➢ mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hra-
nice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu),  

➢ oblastní organizace destinačního managementu,  

➢ geoparky,  

➢ NNO působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu 

➢ podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) 
➢ církve a náboženské společnosti 

 
Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

➢ Podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) 
 
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 

➢ územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí), or-
ganizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí),  

➢ provozovatelé certifikovaných TIC 

➢ geoparky,  

➢ NNO působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu 

➢ organizace destinačního managementu,  

➢ mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační 
společností) 

➢ církve a náboženské společnosti 
 
Příjem žádostí od   1. 10. 2021 
Podání žádosti do   17. 12. 2021 
 

Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-
ruchu-v-regione/rok-2022-rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktu 

 

 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2022-rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktu
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2022-rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktu

