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DOTAČNÍ INFO K 3. 3. 2023 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023 

 
Účel dotačního programu: 
Podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ právnické osoby, které zajišťují v roce 2023 na území Moravskoslezského kraje pořádání vý-

znamných sportovních akcí 

 

Datum zahájení příjmu žádostí 27. 3. 2023 
Datum ukončení příjmu žádostí   31. 3. 2023 
 

Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-
moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2023-14604/ 
 

 
Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023 

 
Účel a priority programu: 
Poskytnutí dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu 
požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování 
o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.  

 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasičů 
a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS – Ústřední 
hasičská škola Jánské Koupele, IČ 66144591 

 

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím systému ePodatelna a v listinné podobě na podatelně 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023 do 13:00:00 hodin. Lhůta 

pro podávání žádostí v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pro-

střednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické pošty je od 27. 3. 2023 

do 7. 4. 2023. 

 

Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-
v-roce-2023-14644/ 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2023-14604/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2023-14604/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-roce-2023-14644/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-roce-2023-14644/
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Podpora nestátních neziskových organizací 2023 
  
Oblasti podpory: 
1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb 
Oprávněný žadatel: 

➢ spolek nebo zapsaný spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a 
nadační fond, zájmové sdružení právnických osob 

2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení 
Oprávněný žadatel: 

➢ spolek nebo zapsaný spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a 
nadační fond 

3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 
Oprávněný žadatel: 

➢ spolek nebo zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond, 
zájmové sdružení právnických osob s celostátní působností, zapsaný ústav 

4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni 
Oprávněný žadatel: 

➢ spolek nebo zapsaný spolek, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zá-
jmové sdružení právnických osob 

 
Alokace:  55 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   21. 2. 2023 
Podání žádosti do   28. 3. 2023 
 
Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace/dotace-pro-

nestatni-neziskove-organizace-2023 

OPŽP 

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách 

37. výzva 

 
Oprávnění žadatelé: 

➢ obce 
➢ městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území 

hlavního 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 podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu 
a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 
veřejnoprávními subjekty 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace/dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2023
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace/dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2023
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➢ 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 podniky 
➢ obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

 
Podání žádostí od   3. 4. 2023 
Podání žádosti do   1. 3. 2024 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 

Hlavní opatření 1.1.1 je možné kombinovat s opatřeními: 
• 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov 
• 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu 
• 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 

 
Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/37-vyzva/ 
 

 

Státní fond podpory investic 

NPO Brownfieldy 

 

1/NPOBF/2023 

Věcné zaměření: 

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace v rámci 

velkých projektů. Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedba-

ných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně 

využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru 

a bude sloužit široké veřejnosti. Zároveň se jedná o revitalizaci specifických brownfieldů, kdy výše 

poskytnuté dotace musí převyšovat 30 000 000 Kč. 

 

Oprávnění žadatelé: 
➢ Právnická osoba 

 

Podání žádostí od   20. 2. 2023 
Podání žádosti do   20. 4. 2023 
 

2/NPOBF/2023 

Věcné zaměření: 

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace v rámci 

velkých projektů. Cílem programu je provedení revitalizace pomocí odstranění stávající nevyužíva-

né stavby a vybudování energeticky účinné novostavby na území zanedbaných brownfieldů, které 

často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Ná-

https://opzp.cz/dotace/37-vyzva/
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sledné využití brownfieldů bude převážně jiné, než hospodářské a bude sloužit široké veřejnosti. 

Zároveň se jedná o revitalizaci specifických brownfieldů, kde výše poskytnuté dotace musí převy-

šovat 30 000 000 Kč. 

 

Oprávnění žadatelé: 
➢ Právnická osoba 

 

Podání žádostí od   20. 2. 2023 
Podání žádosti do   20. 4. 2023 
 

3/NPOBF/2023 

Věcné zaměření: 

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace v rámci 

malých projektů. Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedba-

ných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají, tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně 

využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru 

a bude sloužit široké veřejnosti. 

 
Oprávnění žadatelé: 

➢ Územní samosprávný celek 

 

Podání žádostí od   20. 2. 2023 
Podání žádosti do   20. 4. 2023 
 

 

4/NPOBF/2023 

Věcné zaměření: 

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace v rámci 
malých projektů. Cílem programu je odstranění nevyužívaných staveb a následné vybudování pří-
rodního úložiště uhlíku (tzn. lesoparku nebo lesa) na území zanedbaných brownfieldů, které často 
dlouhodobě chátrají a není je možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. 

 
Oprávnění žadatelé: 

➢ Územní samosprávný celek 

 

Podání žádostí od   20. 2. 2023 
Podání žádosti do   20. 4. 2023 
 

Více informací: 
https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/ 
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