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DOTAČNÍ INFO K 20. 1. 2023 

 

OPŽP 

32. Výzva  - Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině  

 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce 
➢ městské části hlavního města Prahy 
➢ dobrovolné svazky obcí 
➢ kraje 
➢ veřejnoprávní instituce 
➢ příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC (s výjimkou správ národních parků a Správy jes-

kyní ČR) 
➢ organizační složky státu (s výjimkou AOPK ČR) 
➢ veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

➢ vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby 
➢ nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti 
➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 
➢ státní organizace 
➢ státní podniky 
➢ obchodní společnosti a družstva 
➢ fyzické osoby podnikající  
➢ fyzické osoby nepodnikající 

 
Podání žádosti od   18. 1. 2023 
Podání žádosti do            20. 9. 2023 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně  
Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině  
 
Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/32-vyzva/ 
 

 

33. výzva – Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem 

 

Oprávnění žadatelé:  
Pro opatření 1.6.1/ podaktivitu 1.6.1.1.2 

➢ subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby bez ohledu na právní formu v případě fi-
nancování v režimu Nařízení 1408/2013 – podpora de minimis 

➢ V případě financování mimo režim veřejné podpory je výčet oprávněných žadatelů uveden 
v kapitole D.6.1.2 PrŽaP  

https://opzp.cz/dotace/32-vyzva/
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Pro opatření 1.6.3 
➢ subjekty, které mají platné rozhodnutí MŽP o povolení provozování záchranné stanice 
➢ subjekty, které mají povolení k provozování záchranného centra CITES ve smyslu § 29 záko-

na č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin 
 

Podání žádosti od   18. 1. 2023 
Podání žádosti do            31. 10. 2023 
  
Popis podporovaných aktivit: 
Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny:  
Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů 
Podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými druhy živočichů  
 
Opatření 1.6.3 Modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center CITES pro ohrožené 
druhy živočichů: 
modernizace či rozšíření stávající záchranné stanice či záchranného centra CITES  

 
Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/33-vyzva/ 
  

 
34. Výzva  - Průzkum kontaminace životního prostředí  

 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce 
➢ městské části hl. města Prahy 
➢ dobrovolné svazky obcí 
➢ kraje 
➢ veřejnoprávní instituce 
➢ příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 
➢ organizační složky státu 
➢ veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

➢ nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti 
➢ vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby 
➢ církve a náboženské společnosti a svazy jimi evidované právnické osoby 
➢ státní podniky 
➢ zájmová sdružení právnických osob 
➢ obchodní společnosti a družstva 
➢ společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků 
➢ fyzické osoby podnikající 
➢ fyzické osoby nepodnikající 

 
Podání žádosti od   1. 2. 2023 
Podání žádosti do            31. 5. 2023 

https://opzp.cz/dotace/33-vyzva/
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Popis podporovaných aktivit: 

➢ 1.6.7 Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně ná-
vrhu efektivního řešení 

 
Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/34-vyzva/ 
 

 

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   13. 1. 2023 
Podání žádosti do   10. 3. 2023 
 
Více informací: 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-
barier-v-budovach-pro-(3)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko 

 

Euroklíč 2023 
  
Věcné zaměření výzvy: 

https://opzp.cz/dotace/34-vyzva/
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(3)/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-(3)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
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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.  

 
Oprávnění žadatelé:  
Nevládní neziskové organizace v ČR. 
 
Alokace výzvy:  5 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   13. 1. 2023 
Podání žádosti do   10. 3. 2023 
 
Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-

barier-v-budovach-pro-(3)/euroklic-2023 

 

 

 

Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 

Program rozvoje venkova 8. výzva 
  
Fiche č. 6 - Článek 20    - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

a) Veřejná prostranství v obcích 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
h)  Muzea a expozice pro obce 

Vymezení příjemců dotace: 
a) Obec nebo svazek obcí. 

f)   Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, 

o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) práv-

nické osoby. 

h) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí. 

 

Alokace výzvy:  2 144 542,- Kč 
 
Příjem žádostí od   1. 3. 2023 
Podání žádosti do   4. 4. 2023 
 
Více informací: 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/prv/prv-vyzvy/vzva-c-8/  

 

 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(3)/euroklic-2023
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(3)/euroklic-2023
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/prv/prv-vyzvy/vzva-c-8/

