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DOTAČNÍ INFO K 19. 8. 2022 

 

Státní fond Životního prostředí ČR 

Výzva RES+ č. 1/2022  - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba 

elektřiny).  

  
Podání žádosti od   10. 8. 2022 od 12:00 hod. 
Podání žádosti do   15. 3. 2023 do 12:00 hod. 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem 
do 1 MWp (včetně). Podporovány jsou:  

➢ Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové sou-
stavy.  

➢ Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím 
místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných 
výkonů jednotlivých dílčích FVE.  

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:      
➢ Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.  
➢ Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody,  

 
Více informací: 
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=15 
 

 

Výzva RES+ č. 2/2022  - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba 

elektřiny). 

  
Podání žádosti od   3. 8. 2022 od 12:00 hod. 
Podání žádosti do   31. 10. 2022 do 12:00 hod. 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE), přičemž podporovány jsou: 

➢ Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové sou-
stavy.  

➢ Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím 
místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných 
výkonů jednotlivých dílčích FVE.  

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:  
➢ Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.  

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=15
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➢ Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody,  
 
Více informací: 
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=16 

 

 

Výzva RES+ č. 3/2022  - Komunální FVE pro malé obce 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2022 
dle údajů Českého statistického úřadu.  

 
Podání žádosti od   17. 8. 2022 od 12:00 hod. 
Podání žádosti do   15. 3. 2023 do 12:00 hod. 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem 
do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou:  

➢ Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách 
včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) 
vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.  

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:  
➢ Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.  
➢ Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do 

modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.  
➢ Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků 

pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného 
technického a autorského dozoru a BOZP. 

 
Více informací: 
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=17 
 

 

Výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství) 

 
Oprávnění žadatelé:  

➢ Obce 
➢ Samosprávné městské obvody a městské části 
➢ Jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby 

 
Podání žádosti od   17. 8. 2022 od 12:00 hod. 
Podání žádosti do   15. 3. 2023 do 12:00 hod. 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem 
do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou:  

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=16
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=17
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18
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➢ Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním pře-
dávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majite-
le žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická 
osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samo-
správného městského obvodu nebo městské části.  

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:  
➢ Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.  
➢ Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody,  
➢ Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci vý-

roby a spotřeby energie a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP. 

 
Více informací: 
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18 
 
 

 

Národní sportovní agentura 

Výzva 13/2022  

Provoz a údržba 2022 

 
Oprávnění žadatelé:  
Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny 
níže uvedené podmínky:  

1. žadatel má právní formu spolku nebo pobočného spolku dle § 214 až § 302 NOZ,  
2. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm provozované sportovní zařízení, které 

je předmětem žádosti,  
3. žadatel je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se považuje žadatel, který nebyl pravo-

mocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti 
majetku, trestný čin související s činností v oblasti sportu nebo se na něj hledí, jako by ne-
byl odsouzen,  

4. žadatel je bezdlužnou osobou: - u orgánů Finanční správy České republiky, - u orgánů Celní 
správy České republiky, - na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, - na 
pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti;  

Za bezdlužného se považuje žadatel, který nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u 
kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a 
řádné plnění bude doloženo,  

 
5. žadatel nesmí být v likvidaci, v insolvenci nebo exekuci. 

 
Podání žádosti od   1. 8. 2022 od 12:00 hod. 
Podání žádosti do   31. 8. 2022 do 12:00 hod. 
 
Věcné zaměření Výzvy: 
Výzva je zaměřena na sportovní organizace, které celoročně provozují sportovní zařízení. Podmín-
ka celoročního provozu je splněna i tehdy, jestliže je provoz sezónně omezen z důvodu počasí, 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18
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např. u lyžařského areálu, golfového či fotbalového hřiště, zimního stadionu nebo nekrytého teni-
sového kurtu.  
Podpora zahrnuje kromě nezbytných provozních nákladů také náklady na údržbu, včetně údržby 
technických prostředků, strojů a zařízení.  
Dotace může být poskytnuta pouze do výše částky uvedené v žádosti nebo nižší. 
 
Více informací: 
https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/  

 

 

Výzva 15/2022  

PARASPORT VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 2022 

 
Oprávnění žadatelé:  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace podle bodu 2.1., která splňuje všechny následující 
podmínky:  

a) má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,  
b) ke dni podání žádosti vykonává hlavní činnosti v oblasti sportu po dobu alespoň dvou let, 
c) je oficiálním pořadatelem či spolupořadatelem významné sportovní akce, jež je předmě-
tem žádosti, a přímo se podílí na její přípravě a/nebo konání,  
d) je zapsána v Rejstříku sportu,  
e) je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se považuje žadatel, který nebyl pravomocně 
odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majet-
ku, trestný čin související s činností v oblasti sportu nebo se na něj hledí, jako by nebyl od-
souzen,  
f) je bezdlužnou osobou:  

1. u orgánů Finanční správy České republiky,  
2. u orgánů Celní správy České republiky,  
3. na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění,  
4. na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti;  
 

Za bezdlužného se považuje žadatel, který nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u 
kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a 
řádné plnění bude doloženo,  

 
g) není v likvidaci, v insolvenci nebo exekuci. 
 

Podání žádosti od   8. 8. 2022 od 12:00 hod. 
Podání žádosti do   7. 9. 2022 do 12:00 hod. 
 
Věcné zaměření Výzvy: 

a) vytváření podmínek pro pořádání a propagaci VSA ZPS, a to napříč všemi regiony České re-
publiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale 
spojeny, 

b) motivace k rozvoji pohybových aktivit,  
c) zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace ZPS České republiky a  
d) propagace České republiky včetně jejích jednotlivých regionů v zahraničí.  

https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/
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Předmětem podpory jsou pouze VSA, které splňují následující podmínky  

a) akce je určena výhradně pro ZPS dle bodu 2.5.,  
b) akci pořádá organizace, jíž je přiděleno mezinárodní gestorství pro daný druh sportu,  
c) akce se uskuteční v roce 2022,  
d) akce je určena pro věkové kategorie starší 12 let. 

 
Více informací: 
https://agenturasport.cz/dotace/2022_parasport_vsa/ 

 

 

Výzva 14/2022  

Můj Klub 2022 - 2. kolo 

 
Oprávnění žadatelé:  
Oprávněným žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje některou z následujících podmínek: 
 
a) nepodal žádost podle Výzvy 14/2021 Můj klub 2022, 
b) pokusil se podat žádost podle výzvy MK – 1. kolo, avšak pro nesplnění základních náležitostí 
podání se mělo za to, že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl nebo 
c) řízení o žádosti podané podle výzvy MK – 1. kolo bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti 
nebo pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti. 
 
Podání žádosti od   11. 8. 2022 od 12:00 hod. 
Podání žádosti do   12. 9. 2022 do 12:00 hod. 
 
Věcné zaměření Výzvy: 
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které 
se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. 
 
Více informací: 
https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/ 

 

OPŽP 

2. Výzva  - Čistírny odpadních vod a kanalizace 

 
Alokace:  4 000 000 000 Kč 
 
Příjemci podpory:  

➢ Obce 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Městské části hl. města Prahy 
➢ Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 
➢ Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem 

 

https://agenturasport.cz/dotace/2022_parasport_vsa/
https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/
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Podání žádosti od   15. 8. 2022 
Podání žádosti do            28. 2. 2023 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací 
  

Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/2-vyzva/ 
 

 

3. výzva - Vodovodní přivaděče, vodovodní řady 

 
Alokace:  900 000 000 Kč 
 
Příjemci podpory:  

➢ Obce 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Městské části hl. města Prahy 
➢ Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 
➢ Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem 

 

Podání žádosti od   15. 8. 2022 
Podání žádosti do            28. 2. 2023 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů 
  

Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/3-vyzva/ 

 

 
26. výzva - Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody 

 
Alokace:  1 000 000 000 Kč 
 
Příjemci podpory:  

➢ Obce 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Městské části hl. města Prahy 
➢ Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 
➢ Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem 

Obce do 2000 obyvatel mohou navíc pro dofinancování svých vodohospodářských projektů využít 
možnosti čerpání doplňkové půjčky, příp. dotace z Národního programu Životní prostředí. Půjčku 
nebo dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí běží až do 31. květ-
na 2023. 

Podání žádosti od   15. 8. 2022 

https://opzp.cz/dotace/2-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/3-vyzva/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113
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Podání žádosti do            20. 10. 2022 
 
Popis podporovaných aktivit: 

Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů 

Opatření 1.4.5 – Intenzifikace úpraven pitné vody 
  

Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/26-vyzva/ 
 

 
21. výzva - Vodohospodářské projekty 

 
Alokace:  1 500 000 000 Kč 
 
Příjemci podpory:  

➢ Obce 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Městské části hl. města Prahy 
➢ Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 
➢ Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem 

 

Podání žádosti od   15. 8. 2022 
Podání žádosti do            20. 10. 2022 
 
Obce do 2000 obyvatel mohou navíc pro dofinancování svých vodohospodářských projektů využít 
možnosti čerpání doplňkové půjčky, příp. dotace z Národního programu Životní prostředí. Půjčku 
nebo dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí běží až do 31. květ-
na 2023. 
 

Popis podporovaných aktivit: 

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací 

Opatření 1.4.2 – Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specific-

kého znečištění 

Opatření 1.4.3 – Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci 
  

Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/21-vyzva/ 
 

 

Národní program životní prostředí 

Výzva č. 1/2022 PU: Půjčky pro projekty OPŽP 2021+ 

 

Alokace:  844 500 000 Kč 
 
Příjemci podpory:  

https://opzp.cz/dotace/26-vyzva/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113
https://opzp.cz/dotace/21-vyzva/
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➢ Obce do 2 000 obyvatel – pro podporu v bodě 1 a 2 
➢ Žadatelé/příjemci podpory v rámci opatření OPŽP 1.3.9 s výjimkou OSS a jejich PO. Žadate-

lé musí mít již schválený projekt v rámci OPŽP 2021–2027 

Podání žádosti od   1. 9. 2022 
Podání žádosti do            31. 5. 2023 
 
Na co je příspěvek určen 

1. půjčka v rámci specifického cíle 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s 
vodou pro obce do 2 000 obyvatel 

2. dotace ve výši 10 % CZV projektu OPŽP v rámci opatření uvedených v bodě 1 pro obce do 2 
000 obyvatel bude poskytnuta v případech, kde je nezbytné pořízení odpovídající technolo-
gie k čištění odpadních vod s ohledem na zájem ochrany přírody 

3. půjčka v rámci opatření OPŽP 1.3.9 Investice do modernizace vzdělávacích environmentál-
ních center zaměřených na změnu klimatu bude poskytnuta oprávněným příjemcům pod-
pory v rámci opatření OPŽP 1.3.9 s výjimkou organizačních složek státu (OSS) a jejich pří-
spěvkových organizací (PO) 

  

Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113 
 

 

 

MV - generální ředitelství HZS  

Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2023. 
 
JSDH_V1_2023 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody 
Oprávněný žadatel:  

➢ obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 

 
JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení 
Oprávněný žadatel:  

➢ obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 
 
 

JSDH_V3_2023 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice 
Oprávněný žadatel:  

➢ obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem 20. července 2022 od 12:01 hodin a bude probíhat elektro-
nickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF na interne-
tových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf.  

Činnost portálu bude ukončena dne 22. srpna 2022 v 23:59 hodin.  
 
Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podat, do dato-

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113
https://www.hzscr.cz/soubor/2022-07-18-v1-cas-2023-pdf.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/2022-07-18-v2-da-ph-2023-pdf.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/2022-07-18-v3-stavba-2023-pdf.aspx
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vé schránky místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje, spolu se všemi přílohami, do 
22. srpna 2022. 

Více informací: 
https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx 

 

Člověk v tísni 

MLADÍ CHRÁNÍ KLIMA: REALIZUJ KOMUNITNÍ PROJEKT A ZÍSKEJ MINI-GRANT 8 000 KČ 

Kdo se může přihlásit? 

➢ Neformální skupina o minimálně 3 členech, složená z mladých lidí ve věku 15 až 35 let (u 
mladších 18 let bude potřeba souhlas zákonného zástupce), 

➢ nebo existující nezisková organizace (spolek, sdružení mladých lidí), která má více než 50 % 
členů ve věku 15 až 35 let.  

Nejbližší uzávěrka přihlášek je 31. srpna a 30. září 2022. 

 

Na co lze finance čerpat?  

Prostředky je možné čerpat na materiál, externí služby, fotografa, filmování, grafiku, tisk atd. Nao-

pak, nelze je využít k vyplacení odměn realizačnímu týmu, ten funguje na dobrovolnické bázi. 

 

Více informací: 
https://www.clovekvtisni.cz/mladi-chrani-klima-8180gp 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx
https://www.clovekvtisni.cz/mladi-chrani-klima-8180gp

