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DOTAČNÍ INFO K 3. 2. 2023 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

AOPK OPŽP ZMV - 2. výzva SC 1.6 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ Obce 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Kraje 
➢ Městské části 
➢ Městské části hl. města prahy 
➢ Státní podniky 
➢ Organizační složky státu (vyjma AOPK ČR) 
➢ Veřejnoprávní instituce 
➢ Veřejné výzkumné instituce 
➢ Spolky 
➢ Nestátní neziskové organizace 
➢ Obecně prospěšné společnosti 
➢ Zájmová sdružení právnických osob 
➢ Vysoké školy 
➢ Školy a školská zařízení 
➢ Církve a náboženské společnosti a organizace 
➢ Nadace a nadační fondy 
➢ Obchodní společnosti 
➢ Družstva 
➢ Společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků 
➢ Fyzické osoby podnikající (vyjma aktivity 1.6.1.5 – návštěvnická infrastruktura) 
➢ Fyzické osoby nepodnikající (vyjma aktivity 1.6.1.5 – návštěvnická infrastruktura) 

 
Podání žádosti od   15. 12. 2022 
Podání žádosti do            31. 10. 2023 
 
Alokace: 300 mil. Kč 
 
Více informací: 
https://dotace.nature.cz/-/aopk-opzp-zmv-2.-vyzva-sc-1.6 
 

 
AOPK OPŽP ZMV - 1. výzva SC 1.3 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ Obce 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Kraje 
➢ Městské části 
➢ Městské části hl. města Prahy 

https://dotace.nature.cz/-/aopk-opzp-zmv-2.-vyzva-sc-1.6
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➢ Státní podniky 
➢ Organizační složky státu (vyjma AOPK ČR) 
➢ Veřejnoprávní instituce 
➢ Veřejné výzkumné instituce 
➢ Spolky 
➢ Nestátní neziskové organizace 
➢ Obecně prospěšné společnosti 
➢ Zájmová sdružení právnických osob 
➢ Vysoké školy 
➢ Školy a školská zařízení 
➢ Církve a náboženské společnosti a organizace 
➢ Nadace a nadační fondy 
➢ Obchodní společnosti 
➢ Družstva 
➢ Společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků 
➢ Fyzické osoby podnikající 
➢ Fyzické osoby nepodnikající (vyjma aktivity 1.3.1.4) 

 
Podání žádosti od   15. 12. 2022 
Podání žádosti do            31. 10. 2023 
 
Alokace: 500 mil. Kč 
 
Více informací: 
https://dotace.nature.cz/-/aopk-opzp-zmv-1.-vyzva-sc-1.3?redirect=%2Fvyzvy 
 

 

Ministerstvo vnitra 

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 
 

Příjemce dotace: 

➢ kraj 

➢ obec 

➢ dobrovolný svazek obcí 

  

Druhy projektů: 

Dotace jsou určeny na investiční a na neinvestiční projekty.  
 
Investičními projekty se rozumí akce na pořízení, obnovu nebo technické zhodnocení hmotného a 
nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodo-
bého majetku, v rozsahu:  

a) kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),  
b) zabezpečovací soubory,  
c) vyhodnocovací soubory,  
d) mříže,  
e) osvětlení rizikových míst,  

https://dotace.nature.cz/-/aopk-opzp-zmv-1.-vyzva-sc-1.3?redirect=%2Fvyzvy
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f) oplocení rizikových míst,  
g) software pro bezpečnostní a preventivní účely,  
h) hardware pro bezpečnostní a preventivní účely,  
i) sportovní hřiště a plácky.  

 
Neinvestiční projekty jsou určeny na financování projektu Asistent prevence kriminality, Domovník 
– preventista, dále také mj. na forenzní značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek či městské-
ho mobiliáře, prevenci kyberkriminality, preventivní aktivity směřované na zvlášť zranitelné osoby 
(děti, senioři apod.), vzdělávání pracovníků v oblasti prevence kriminality, od roku 2020 též vyme-
zené aktivity v protidrogové prevenci ad. 
 

Podání žádosti od   1. 1. 2023 
Podání žádosti do            15. 2. 2023 
 

Více informací: 
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2023.aspx 

 

 

Ministerstvo financí 

Podprogram 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního 

školství v působnosti obcí 

 

Žadatelé o dotaci: 

Obce do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 

obyvatel. Obec musí být vlastníkem předmětného majetku a zřizovatelem školy nebo školského 

zařízení; DSO musí být zřizovatelem školy nebo školského zařízení a vlastníkem předmětného ma-

jetku nebo se jedná o majetek vložený členskou obcí podle stanov svazku obcí.  

 

Účel dotace: 

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu formou 

oprav, pokud jsou součástí investiční akce, modernizace, případně výstavbou (nástavbou, vestav-

bou, přístavbou), rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v 

působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně technických či provozních zařízení a zázemí, 

jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort 

školského zařízení.  

Dotace není určena na výstavbu nových základních či mateřských škol v lokalitách, kde dosud žád-

né nebyly zřízeny, chybějící tělocvičny nebo víceúčelového sportovního zařízení, a to ani tehdy, 

pokud má nahradit stávající nevyhovující stav, a dále ji nelze využít na budování nebo rekonstrukce 

venkovních prostor. 
 
Podání žádosti od   25. 1. 2023 
Podání žádosti do            3. 3. 2023 
 

https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2023.aspx
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Více informací: 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-

vps/program-29823 

 

 

 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29823
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29823

