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DOTAČNÍ INFO K 22. 10. 2021 

Moravskoslezský kraj 

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022 

 
Cíle a priority dotačního programu: 
Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní 
uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů pro občany Moravskoslezského kraje. 
 
Účelem tohoto dotačního programu je podpora profesionálního i neprofesionálního umění 
ve formě kulturních aktivit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na 

➢ hudbu (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky), 
➢ tanec (festivaly, soutěže, přehlídky) 
➢ divadelní tvorbu (představení, festivaly, soutěže) 
➢ výtvarnou tvorbu (výstavy týkající se pouze umělecké tvorby a architektury, soutěže, pře-

hlídky, sympozia), 
➢ filmové přehlídky, 
➢ tradiční lidovou kulturu a řemesla. 

 
V roce 2022 nebudou podporovány literární činnosti, audiovizuální tvorba a pořádání akcí, jako 
jsou trhy, lidové veselice, hodové slavnosti, zahradní slavnosti, pivní slavnosti, vinobraní apod. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury 
  
Datum zahájení příjmu žádostí  8. 11. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   30. 11. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-

moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-8850/ 

 

 

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského 

kraje na rok 2022 

 
Cíle a priority programu: 
V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů 
zaměřených na: 

• Umělecké aktivity s národnostní tématikou 
➢ festivaly a přehlídky regionálního významu 
➢ významné koncerty a představení 

• Kulturně – vzdělávací a výchovné aktivity 
➢ multikulturní a integrační výchovně – vzdělávací aktivity 
➢ odborné semináře, konference a přednášky s národnostní tématikou 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-8850/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-8850/
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➢ podpora aktivit zaměřených na připomenutí událostí historického významu 
ve vztahu k národnostním menšinám 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních 
menšin nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze prokázat např. výroční zprá-
vou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Povinnost 
prokázat skutečnosti dle předchozí věty se nevztahuje na obce. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  11. 11. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   2. 12. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-

mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2022-8909/ 

 

 

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském 

kraji na rok 2022 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 
Jedná se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo 
památkově chráněné nemovitosti. 
 
Restaurování kulturních památek 
Jedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly vý-
tvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách 
zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně - vzdělávací nebo náboženské účely. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Vlastníci kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území 
Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského 
kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně restaurátora). 
 
Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově chrá-
něných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky. 
 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  29. 11. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   7. 1. 2022 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-

chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-8925/ 

 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2022-8909/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2022-8909/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-8925/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-8925/
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Podpora audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022 

 
Cíle a priority programu: 
Poskytovat prostředky na podporu natáčení audiovizuálních děl v MSK, kdy příchozí produkce 
v souvislosti s jejich výrobou investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu.  

Audiovizuálními díly pro účely tohoto dotačního programu jsou hrané či dokumentární filmy či 
seriály určené k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizní-
ho vysílání nebo služby video on demand (tj. služba, která umožňuje uživatelům televize či interne-
tu vybrat si a sledovat video dle vlastního výběru, bez předepsaného televizního programu). 

Vymezení okruhu příjemců: 
Příjemcem podpory je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která: 

➢ je výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla ve smyslu § 2 zákona 
č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, nebo 

➢ zajišťuje výrobu AVD na území České republiky jako tzv. servisní produkce. 
 
Příjemce podpory, který je výrobcem, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu na území České 
republiky. 
 
Příjemce podpory, který je koproducentem, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu na území 
České republiky a musí spolu s žádostí o poskytnutí dotace předložit příslušnou koprodukční 
smlouvu. 
 
Příjemce dotace, který je tzv. servisní produkcí, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu 
na území České republiky a musí spolu s žádostí o poskytnutí dotace předložit čestné prohlášení 
výrobce AVD o pověření servisní produkce. 
  
Datum zahájení příjmu žádostí  22. 11. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   17. 12. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-nataceni-audiovizualnich-del-v-

moravskoslezskem-kraji-2022-9064/ 

 

 

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021 

 
Cíle a priority dotačního programu: 
Cílem programu je udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 
obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel, a na jejímž území se nachází maximálně 
jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápo-
jů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. 
 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-nataceni-audiovizualnich-del-v-moravskoslezskem-kraji-2022-9064/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-nataceni-audiovizualnich-del-v-moravskoslezskem-kraji-2022-9064/
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Vymezení okruhu příjemců: 
Podnikatelský subjekt nebo obec, provozující Maloobchod s převahou potravin, nápojů 
a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách dle CZ-NACE 47.11  
  
Datum zahájení příjmu žádostí  18. 10. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   29. 10. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-provozu-venkovskych-prodejen-v-

moravskoslezskem-kraji-2021-8655/ 

 

 

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících 

činností v sociálních službách na rok 2022 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
PDČ 1/22 Podpora služeb pro rodiny pro rok 2022 
Oprávnění příjemci: 
Subjekty [spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné právnické 
osoby, případně fyzické osoby] vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu. 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 70.000 Kč 
 
PDČ 2/22 Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů 
ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně po-
moci zdravotně postiženým 
Oprávnění příjemci: 

➢ Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení 
s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

➢ Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se 
k danému dotačnímu titulu. 

➢ Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované práv-
nické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) 
s oprávněním k činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu. 

➢ Obce se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 
 

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč 
 
PDČ 3/22 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu 
s kampaní Dejme dětem rodinu 
Oprávnění příjemci: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-provozu-venkovskych-prodejen-v-moravskoslezskem-kraji-2021-8655/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-provozu-venkovskych-prodejen-v-moravskoslezskem-kraji-2021-8655/
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➢ Subjekty (spolky, evidované právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace, ús-
tavy, jiné právnické osoby, případně fyzické osoby) vykonávající činnosti zaměřené 
na oblast dotačního titulu. 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč 
 
PDČ 4/22 Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) - aktivit 
směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení dětí 
k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti 
Oprávnění příjemci: 

➢ Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení 
s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

➢ Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se 
k danému dotačnímu titulu. 

➢ Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované práv-
nické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) 
s oprávněním k činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu. 

➢ Obce se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč  
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč 
 
PDČ 5/22 Podpora dobrovolnictví v sociálních službách a v přirozeném prostředí osob 

Oprávnění příjemci: 
➢ Právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi (podle zákona č. 198/2002 Sb., 

o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč 

 
  
Datum zahájení příjmu žádostí  16. 11. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   23. 11. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--

socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2022-9018/ 

 

 

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022 

 
Jednotlivé podporované oblasti: 

1. Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů 
2. Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví 
3. Podpora aktivit v oblasti vzdělávání 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2022-9018/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2022-9018/
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Vymezení okruhu příjemců: 
Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona 
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 
organizace obcí a obce. V případě územně členěných statutárních měst může o dotaci žádat jmé-
nem města rovněž městská část či městský obvod. 
 
Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti 
v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit 
např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprá-
vy) na území Moravskoslezského kraje. 
Projekty, které mají být z tohoto dotačního programu podpořeny, musí být zaměřeny na cílovou 
skupinu programu, jíž jsou osoby ve věku 60 a více let z Moravskoslezského kra-
je. Provoz dobrovolnických center nebude podporován. 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  16. 11. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   23. 11. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-

moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9038/ 

 

 

OPŽP 

Výzva č. 158 
  
Alokace:  40 000 000 Kč 
 
Příjemci podpory:  

➢ kraje 

➢ obce a města 

➢ svazky obcí 

➢ organizační složky státu 

➢ státní podniky 

➢ státní organizace 

➢ příspěvkové organizace 

➢ veřejné výzkumné instituce 

➢ veřejnoprávní instituce 

➢ vysoké školy a školská zařízení 

➢ nestátní neziskové organizace 

➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

➢ obchodní společnosti a družstva 

➢ podnikatelské subjekty 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9038/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9038/
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➢ fyzické osoby – podnikající 

➢ fyzické osoby - nepodnikající 

 

Podání žádosti od   20. 9. 2021 
Podání žádosti do   3. 1. 2022 
 
Popis podporovaných aktivit: 

➢ aktivita 4.2.1 – Péče o vzácné (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy 
vč. obnovy a tvorby těchto biotopů 

➢ aktivita 4.2.2 – Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba 
 

Více informací: 
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=170 
 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 7/2021  
Domovní čistírny odpadních vod 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce 
  

Podání žádosti od   1. 11. 2021 
Podání žádosti do   31. 12. 2023  
 
Alokace:  300 000 000 Kč 
 
Cíl Výzvy: 
Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednic-
tvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekono-
mického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV 

 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97 
 

 

Výzva č. 9/2021  
Zdroje pitné vody 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce/města 
➢ dobrovolné svazky obcí 
➢ obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 

subjekty 
➢ zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50% obcemi a městy nebo jinými 

veřejnoprávními subjekty 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=170
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97
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Podání žádosti od   1. 11. 2021 
Podání žádosti do   31. 12. 2023  
 
Alokace:  450 000 000 Kč 
 
Cíl Výzvy: 
Zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídajícím množství a kvalitě. 

 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
 
Dotační tituly: 
Podpora obnovy místních komunikací 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: 
a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací 
zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; 
b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; 
c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 

➢ obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně 
k odvádění povrchových vod z této komunikace), 

➢ obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, 
zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů. 

 
Oprávněný žadatel: 

➢ Obec do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpra-
covaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový 
dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace ak-
ce. 

 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
Podporovány budou akce zaměřené na: 
a) školní hřiště (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tě-
lesné výchovy, 
b) školní tělocvičnu, která slouží pro hodiny tělesné výchovy. 
 
Oprávněný žadatel: 

➢ Obec do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), na jejímž katastru je 
zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický 
rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žá-
dosti o dotaci a současně po dobu realizace akce. 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99


9 

 

 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) 
veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná 
se o: 

a. kulturní domy, 
b. budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál), 
c. knihovny,  
d. školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit 

kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu, 
e. multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a. až d. 

Oprávněný žadatel: 
➢ Obec do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpra-

covaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový 
dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace ak-
ce.  

 
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního 
rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. 
Jde především o: obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť. 
Oprávněný žadatel: 

➢ Obec do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpra-
covaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový 
dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci současně po dobu realizace akce.  

 
Alokace výzvy:  1 440 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   1. 10. 2021 
Podání žádosti do   17. 12. 2021 
 

  
Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-

2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova 

Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli 
 
Dotační tituly: 
Podpora obnovy místních komunikací 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: 

• všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, par-
kovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; 

• místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; 

• dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 
➢ obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně 

k odvádění povrchových vod z této komunikace), 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
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➢ obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěr-
ných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, 
příkopů. 

Oprávněný žadatel: 
➢ Obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec 

musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strate-
gický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po 
dobu realizace akce. 

 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
Podporovány budou akce zaměřené na: 

a. školní hřiště (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny 
tělesné výchovy, 

b. školní tělocvičnu, která slouží pro hodiny tělesné výchovy. 
 
Oprávněný žadatel: 

➢ Obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), na je-
jímž katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schvá-
lený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k 
datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce. 

 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) 
veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná 
se o: 

a. kulturní domy, 
b. budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál), 
c. knihovny, 
d. školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit 

kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu, 
e. multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a. až d. 

 

Oprávněný žadatel: 
➢ Obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec 

musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strate-
gický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po 
dobu realizace akce. 

 
Alokace výzvy:  700 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   1. 10. 2021 
Podání žádosti do   17. 12. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-

2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli 

 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

