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DOTAČNÍ INFO K 15. 1. 2021 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 7/2020  
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce 
➢ městské části 
➢ dobrovolné svazky obcí 
➢ místní akční skupiny 

  
Podání žádosti od   8. 2. 2021 
Podání žádosti do   30. 7. 2021 do 14.00 hod nebo do vyčerpání alokace 
 
 
Cíl Výzvy: 
Podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života oby-
vatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst a obcí 
ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87 
 

 

Nadace ČEZ 

Oranžové hřiště 
 
Žadatel:  

➢ Právnické osoby se sídlem v České republice. 
 

Termín vyhlášení: 
celoročně 
 
Zaměření:  
Podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. 
Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociál-
ních zařízení. 
 
Výše nadačního příspěvku: 
Maximální výše nadačního příspěvku – 2 000 000 Kč 
 
Více informací: 
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 
 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
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Podpora regionů 

Žadatel:  
➢ Právnické osoby se sídlem v České republice 

 
Termín vyhlášení: 
celoročně 
 
Zaměření: 
Podpora veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mlá-
deže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělávání, kultury, sportu či životního 
prostředí. 
 
Více informací: 
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html 

 

 

Ministerstvo zemědělství 

129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 

 

Předmět dotace: 

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot 

(včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 

do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel. 

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, ex-

teriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. 

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. 

Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravo-

vaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za způ-

sobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způ-

sobilých výdajů na samotný objekt, max. však 30 000 Kč. 

Způsobilí žadatelé: 

a)  v obci do 2 000 obyvatel 
➢ obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,  
➢ spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
➢ zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
➢ obecně prospěšné společnosti, 
➢ vlastník objektu,  
➢ vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,  
➢ uživatel pozemku, na němž objekt stojí. 

 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
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b) v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce 
do 500 obyvatel 

➢ obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5 000 obyvatel, 
přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje 
podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru, 

➢ spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
➢ zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
➢ obecně prospěšné společnosti, 
➢ vlastník objektu,  
➢ vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,  
➢ uživatel pozemku, na němž objekt stojí  

 

Přehled závazných termínů: 

Dotační program č. 129 660  
Údržba a obnova kulturních 
a venkovských prvků pro rok 2021 

Elektronická registrace žádosti prostřednictvím 
Jednotného dotačního portálu  

od 1. 2. 2021 do 19. 2. 2021 včetně nebo 
do okamžiku, kdy celková požadovaná 
částka registrovaných žádostí dosáhne 
v součtu pro podprogram 129 662 
40 milionů Kč (podle toho, co nastane 
dříve)  

Předložení vytisknuté a podepsané žádosti a příloh 
předkládaných při podání žádosti na MZe  

od 1. 2. 2021, do 5 pracovních dnů od 
registrace žádosti elektronickou cestou 
prostřednictvím Jednotného dotačního 
portálu  

Příjem příloh k žádosti předkládaných po realizaci 
údržby/obnovy 

od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
do 30. 9. 2022 (včetně) 

 

 

Více informací: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-

1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-prvku-2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-prvku-2021/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-prvku-2021/

