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DOTAČNÍ INFO K 29. 10. 2021 

 

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:  10 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   1. 10. 2021 
Podání žádosti do   28. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-
barier-v-budovach-pro-(2)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko 

 

Euroklíč 2022 
  
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 
 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
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Příjem žádostí od   1. 10. 2021 
Podání žádosti do   28. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-

barier-v-budovach-pro-(2)/euroklic-2020 

 

 

Technická infrastruktura 
  
Věcné zaměření výzvy: 
Podpora výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavba vodovodu, kanalizace 
a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou 
výstavbu bytových a rodinných domů. 
 
Vymezení příjemců dotace: 

➢ Obce 
 
Alokace výzvy:  180 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   25. 10. 2021 
Podání žádosti do   7. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-

2022/podprogram-technicka-infrastruktura 

 

 

OPŽP 

Výzva č. 159 
  
Alokace:  500 000 000 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 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/euroklic-2020
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/euroklic-2020
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2022/podprogram-technicka-infrastruktura
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2022/podprogram-technicka-infrastruktura
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➢ nestátní neziskové organizace 

➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

➢ obchodní společnosti a družstva 

➢ podnikatelské subjekty 

➢ fyzické osoby – podnikající 

➢ fyzické osoby - nepodnikající 

 

Podání žádosti od   25. 10. 2021 
Podání žádosti do   31. 1. 2022 
 
Popis podporovaných aktivit: 

➢ Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních 
toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů 

➢ Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
➢ Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace 

vodních děl sloužící povodňové ochraně 

Více informací: 
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=171 
 

 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 

 
Cíle a priority programu: 

1. Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální 
variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, kte-
ré koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci 
splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce. 

2. Předmětem podpory jsou projekty ukončené nejpozději do 15. 9. 2023. 
3. Projektem se pro účely programu rozumí pořízení:  

a) studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické 
posouzení řešení, 

b) studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekono-
mické posouzení řešení, 

c) studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými 
vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení, 

d) hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních 
a/nebo srážkových vod, nebo 

e) jiné dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání 
se srážkovými nebo odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu 
územně plánovacích dokumentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací kraje. 

Vymezení okruhu příjemců: 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=171
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➢ obce na území Moravskoslezského kraje 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 29. 11. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   7. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--
prip--casti-uzemi--obce-pro-roky-2022-2023-9184/ 
 

 

Drobné vodohospodářské akce 

 
Cíle a priority programu: 
1. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení:  

a. problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, 
b. zásobování obyvatel pitnou vodou, 

za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.   
 
2. Projektem se pro účely tohoto programu rozumí výstavba, rozšíření nebo rekonstrukce: 

a. čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí; v případě nové výstavby kanalizační sítě může 
být předmětem dotace pouze kanalizace splašková, 

b. vodovodních sítí a vodárenských objektů, 
c. vodohospodářské infrastruktury uvedené pod písm. a. a b. v tomto odstavci realizované 

současně v jedné lokalitě. 

Vymezení okruhu příjemců: 

➢ obce s počtem obyvatel do 2000 
➢ obce s počtem obyvatel od 2001 do 5000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod 

nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 29. 11. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   7. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-pro-
roky-2022_2023-9167/ 
 

 

 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-pro-roky-2022-2023-9184/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-pro-roky-2022-2023-9184/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-pro-roky-2022_2023-9167/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-pro-roky-2022_2023-9167/

