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Aktuální možnosti čerpání dotačních prostředků 

 

z Plzeňského kraje – leden 2023. 

 
Naše agentura nabízí klientům pomoc při přípravě a realizaci žádosti o finanční podporu. V 
případě zájmu o některý z níže uvedených programů se obraťte na uvedené kontakty, kde rádi 
zodpovíme všechny Vaše dotazy. 
 
Adresy a kontakty, kde lze získat bližší informace: 
 
- Mgr. Jindřich Štěpánek, e-mail: stepanek@rras.cz, tel.: +420 380 425 715 
Sídlo: Stachy 422, 384 73 Stachy 
 
-Alexandr Fedorov, e-mail: fedorov@rras.cz, tel. +420 379 720 278 
Sídlo: Jindřicha Jindřicha 61, 346 01 Horšovský Týn 
 
- Martin Kuda, e-mail: kuda@rras.com, tel.: +420 378 774 747 
Sídlo: Nuželická 60, 342 01 Sušice 
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Název Popis Odkaz Příjem 
žádostí od 

Příjem 
žádostí do 

Výše 
podpory 

Podpora tělovýchovy a 
sportu v roce 2023 

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity dětí a 
mládeže od 4 do 23 let, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, 
podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního 
životního stylu. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1151/ 

7.1.2023 5.2.2023 
max.  

200 000 
 Kč 

Podpora vybudování a 
modernizace sportovišť 
v roce 2023 

Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, 
modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich 
zázemí (v případě parasportů např. elektrický sportovní vozík 
apod.). - poskytnutí podpory na vybudování, obnovu a 
modernizaci sportovišť, která jsou v užívání obcí, svazku obcí 
nebo ve vlastnictví právnických osob působících v oblasti sportu, 
případně ve vlastnictví fyzických osob · přispět k vytvoření 
dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných 
zařízení v Plzeňském kraji, přispět ke zvýšení kvality stávajících 
sportovních zařízení, rozšíření ploch sportovních zařízení · 
podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních 
sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a 
školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech 
sportovními kluby a sportující veřejností · podpora infrastruktury 
a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zajištění 
a zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro parasportovce. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1152/ 

7.1.2023 5.2.2023 
max.  

2 500 000 
Kč 

Podpora vybudování a 
modernizace školních 
sportovišť v roce 2023 

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a 
tělovýchovnou činnost ve školách a školských zařízeních, 
podpořit školní sportovní infrastrukturu, zvýšit kvalitu 
stávajících školních sportovních zařízení včetně jejich zázemí, 
rozšířit plochy sportovních zařízení škol, motivovat 
děti/žáky/studenty k pohybu a sportu, poskytnout podporu na 
vybudování, obnovu a modernizaci školních sportovišť. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1153/ 

7.1.2023 5.2.2023 
max.  

3 000 000 
Kč 
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Podpora preventivních 
aktivit a výchovy k 
toleranci v roce 2023 

Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a 
školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového 
chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované 
prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež na území 
Plzeňského kraje, adaptačních pobytů zejména žáků 1. a 6. 
ročníků základních škol a studentů 1. ročníků středních škol, dále 
podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických 
pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, 
specializační studium školních metodiků prevence či supervizi 
pedagogických sborů. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1141/ 
 

9.1.2023 6.2.2023 
max.  

100 000 
Kč 

Podpora mezinárodní 
spolupráce dětí a 
mládeže v roce 2023 

Na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Plzeňského kraje je cílem tohoto programu 
finančně podporovat mezinárodní projekty a výměny mládeže. 
Cílem tohoto programu je výchova mladých lidí k solidaritě, 
toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního 
vzdělávání. Program je zpřístupněn i těm mladým lidem, kteří 
jsou zdravotně, sociálně, ekonomicky, geograficky či etnicky 
znevýhodněni. Zdokonaluje se jazyková vybavenost a dochází k 
odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, což je důležitou 
součástí přípravy dětí a mládeže na soužití ve sjednocené Evropě. 
Cílem je také podpora spolupráce s partnerskými regiony 
Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1143/ 

9.1.2023 6.2.2023 
max. 

 100 000 
Kč 

Podpora jazykového 
vzdělávání středoškoláků 
v roce 2023 

Cílem programu je: • rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů 
středních škol, rozvoj jazykových kompetencí v cizím jazyce • 
zdokonalování jazykové vybavenosti, a tím odbourávání bariér 
při vzájemné komunikaci, znalost reálií • rozšiřující jazykové 
vzdělávání v zahraničí Předmět programu: • jazykové studijní 
pobyty a praxe v zahraničí • jazyková příprava pro mezinárodní 
spolupráci v zahraničí • jazykové letní tábory a letní jazykové 
školy v zahraničí • jazykové kurzy v zahraničí 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1145/ 

9.1.2023 2.5.2023 
max. 

 50 000 
Kč 
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Podpora volnočasových 
aktivit dětí a mládeže v 
roce 2023 

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, vychází z Dlouhodobého záměru 
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského 
kraje. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1150/ 

9.1.2023 6.2.2023 
max.  

100 000 
Kč 

OBCHŮDEK 2021+ v 
Plzeňském kraji (2. 
výzva) 

Účelem podpory je udržení provozu maloobchodu v obcích do 
1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní 
část/části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se 
nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou 
potravin, nápojů a tabákových výrobků. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1140/ 

9.1.2023 19.1.2023 
max.  

100 000 
Kč 

Mikrogranty Plzeňského 
kraje na podporu a 
oživení kulturních a 
uměleckých aktivit pro 
rok 2023 

Podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území 
Plzeňského kraje menšího rozsahu lokálního charakteru, které 
budou prezentovány pro širokou veřejnost se zaměřením na 
hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarné umění 
(autorské výstavy), popřípadě kombinace uvedeného V roce 
2023 nebudou podporovány: • doprovodné produkce k akcím a 
projektům, které nemají umělecký či kulturní charakter • plesy, 
taneční zábavy, dětské zábavné akce apod. • kurzy, workshopy a 
tábory pro děti či dospělé (nejsou podporovány ani výstupy 
během kurzů apod. pro širokou veřejnost) • akce sportovního 
charakteru (soutěže tanečního sportu apod.) 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1146/ 

29.1.2023 26.4.2023 
max.  

30 000  
Kč 
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Podpora kultury v 
Plzeňském kraji pro rok 
2023 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu 
poskytnuty: tematické okruhy: 1) Významné umělecké a kulturní 
projekty s nadregionálním přesahem (dlouhodobé a pravidelně se 
opakující v kontinuitě konání nejméně 5 let) Oblast živé kultury: 
2) Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity (taneční, divadelní, 
filmové a literární) 3) Hudba (včetně festivalů a soutěží) 4) 
Výtvarné umění, Land Art, foto a design (pouze výstavy a 
veřejná prezentace děl) 5) Postupové přehlídky neprofesionálních 
uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a 
pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR) 6) Západočeské 
baroko Oblast historie a kulturního dědictví 7) Kulturní dědictví 
(pouze odborná prezentace a dokumentace historického a 
kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických 
osobností a událostí) 8) Podpora tradiční lidové kultury 
(prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových 
řemesel, výstavní projekty, podpora nositelů nemateriálního 
kulturního dědictví, realizace přípravných výzkumů v oblasti 
tradiční lidové kultury pro zápis nebo aktualizaci zápisu do 
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
Plzeňského kraje) 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1147/ 

29.1.2023 10.2.2023 
max.  

400 000 
Kč 

Podpora literární tvorby 
a publikační činnosti 
2023 

Tematické okruhy: 1) Původní autorská tvorba vztahující se k 
Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama) 2) Odborné autorské 
publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního 
dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a 
událostí, archívních materiálů, vzpomínek pamětníků apod.) 3) 
Digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru 
nebo digitalizace vzácných fondů (rukopisy, staré tisky, mapy, 
vzácné novodobé dokumenty aj.) 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1148/ 
 

29.1.2023 26.4.2023 
max.  

150 000 
Kč 
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Nákup knižního fondu 
knihoven v Plzeňském 
kraji pro rok 2023 

Poskytnutí finanční podpory na nákup knižního fondu pro 
knihovny, jejichž provozovatelé svým jménem v souladu se 
zákonem č. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(dále jen knihovní zákon), ve znění pozdějších zákonů, poskytují 
veřejné knihovnické a informační služby a jsou evidováni 
Ministerstvem kultury ČR v souladu s § 5 knihovního zákona. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1178/ 
 

29.1.2023 10.8.2023 max.  
50 000 Kč 

Podpora tvorby 
audiovizuálních děl v 
Plzeňském kraji pro rok 
2023 

Dotace v rámci programu jsou určeny na produkci 
audiovizuálních děl a její přípravu, jestliže projekt je alespoň 
zčásti realizován na území Plzeňského kraje, či pojednává o 
osobnostech spjatých s Plzeňským krajem, a zároveň má 
významný kulturní či vzdělávací a marketingový přínos pro 
Plzeňský kraj. Okruhy audiovizuálních děl podporovaných z 
programu: a) celovečerní hraný nebo animovaný film určený pro 
distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na 
VOD platformách v délce minimálně 60 minut včetně b) 
krátkometrážní hraný nebo animovaný film určený pro distribuci 
v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na VOD 
platformách v délce do 59 minut c) dokumentární film (včetně 
cestopisného) určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v 
televizi, na internetu nebo na VOD platformách d) hraný, 
animovaný nebo dokumentární seriál, jehož alespoň jedna 
epizoda bude natočena v Plzeňském kraji e) studentské či 
amatérské hrané, animované nebo dokumentární filmy, jejichž 
natáčení (včetně nezbytných příprav) proběhne v Plzeňském 
kraji alespoň v délce jednoho natáčecího dne nebo 12 hodin 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1173/ 
 

29.1.2023 26.4.2023 
max.  

800 000 
Kč 
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Podpora turistických 
stezek a venkovních 
cílů 

Projekty zaměřené na vybudování, vybavení a obnovu turistických 
stezek a venkovních turistických cílů (pozn. týká se všech 
tematicky zaměřených stezek, tzn. např. poutních stezek, 
hipostezek, zahradních stezek, industriálních stezek, stezek 
zaměřených na rodiny s dětmi apod.). Dále projekty zaměřené na 
vybudování a obnovu turistických informačních systémů, zařízení 
pro volnočasové venkovní aktivity a poutní a pěší turistiku. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1158/ 
 

30.1.2023 23.2.2023 
max.  

150 000 
Kč 

Podpora rozvoje 
cykloturistiky a 
cyklistické dopravy v 
Plzeňském kraji v roce 
2023 

Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury 
cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského 
kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných 
nadregionálních a regionálních cyklotras. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1159/ 
 

30.1.2023 23.2.2023 
max.  

800 000 
Kč 

Podpora agroturistiky, 
ubytování, řemesel a 
tradic 

Zaměření především na farmy a tvorbu zážitkových programů, 
vybavení a techniku k podpoře jejich provozu; ubytovací zařízení; 
malá regionální muzea se specificky zaměřenými expozicemi; 
industriální objekty se zaměřením na rozvoj a zajištění provozu a 
bezpečnosti prohlídkových tras; znovuobnovení tradic, tradiční 
řemeslné výroby a regionálních gastronomických specialit. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1160/ 
 

30.1.2023 23.2.2023 
max.  

150 000 
Kč 

Podpora karavanových 
stání v Plzeňském kraji 
pro rok 2023 

Dílčí podpora rozšíření a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro 
karavaning na území Plzeňského kraje. Za doprovodnou 
infrastrukturu pro účely tohoto programu jsou považovány 
odstavná parkoviště pro návštěvníky turistických cílů, plochy pro 
karavany a obytné vozy tzv. stellplatz, včetně servisních 
technologií a dalších vybavovacích prvků a související terénní 
úpravy. Dále je za doprovodnou infrastrukturu považována 
samostatná servisní stanice bez možnosti parkování vybavena 
servisní technologií. Stanice může být součástí čerpacích stanic, 
sportovních areálů, existujících parkovišť a obdobných ploch.  

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1161/ 
 

30.1.2023 23.2.2023 
max.  

1 000 000 
Kč 
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Podpora činnosti 
informačních center na 
území Plzeňského kraje 
pro rok 2023 

Cílem Programu je podpora činnosti a rozvoje informačních 
center na území Plzeňského kraje poskytujících kompletní 
turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti 
návštěvníků a zvýšení kvality poskytovaných služeb 
návštěvníkům. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1162/ 
 

30.1.2023 23.2.2023 max.  
50 000 Kč 

Č. 1 Zachování a obnova 
pam. hodnoty a podstaty 
nem. kulturní památky 
nebo národní kult. 
památky 2023 

Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se 
zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité 
kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná 
se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, 
výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního 
řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl 
výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické 
zajištění objektů. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1164/ 
 

30.1.2023 20.2.2023 
max.  

1 000 000 
Kč 

Č. 2 Dotace na 
restaurování ohrožených 
nemovitých kult. 
památek - děl v exteriéru 
2023 

Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních 
památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v 
exteriéru. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1165/ 
 

30.1.2023 20.2.2023 
max.  

500 000 
Kč 

Č. 3 Dotace na 
restaurování varhan, 
které jsou součástí 
nemovité kulturní 
památky 2023 

Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité 
kulturní památky. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1166/ 
 

30.1.2023 20.2.2023 
max.  

500 000 
Kč 
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Podpora péče o 
pomníky, válečné hroby 
a pietní místa na území 
Plzeňského kraje 2023 

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území 
Plzeňského kraje, především se jedná o udržovací a obnovovací 
stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění 
stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě 
pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných 
případech i na jejich zhotovení. Pomníkem se pro účely tohoto 
dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a 
pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající 
historické události, významné osobnosti, první a druhý 
československý odboj nebo oběti první světové války, 
nacistického teroru v letech 1938 – 1945, nebo komunistického 
režimu. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také 
památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. 
Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 
122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou 
evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené 
Ministerstvem obrany. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1167/ 
 

30.1.2023 17.4.2023 
max.  

100 000 
Kč 
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Podpora revitalizace 
objektů kulturního 
dědictví v obcích 
Plzeňského kraje 2023 

Podpora obnovy a revitalizace staveb nebo jejich částí 
neprohlášených za kulturní památky, které jsou nositelem 
historického a kulturního významu na území obcí v Plzeňském 
kraji, dokladem jejich historického vývoje, životního způsobu a 
prostředí v minulosti, nebo mají vztah k významným osobnostem 
a historickým událostem. Stavbou se pro účely tohoto dotačního 
titulu rozumí historicky hodnotné objekty, např. školy, obecní 
domy, a další významné obecní a městské objekty, sokolovny, 
ohradní, hřbitovní a tarasní zdi, sakrální objekty a hřbitovy, 
solitérní umělecká a sochařská díla (př. kašny, pomníky 
osobností a historických událostí), hospodářské objekty a areály, 
historické dlážděné plochy a schodiště apod. Především se jedná 
o udržovací, stavební a restaurátorské práce související se 
zachováním kulturně historické hodnoty objektů, které nejsou 
prohlášeny za kulturní památky, ale představují historicky a 
kulturně významné stavby v obcích Plzeňského kraje. Dotační 
titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o 
válečných hrobech a pietních místech – na tyto objekty je určen 
vlastní dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby 
a pietní místa na území Plzeňského kraje. Dotační titul se 
nevztahuje na objekty, které jsou prohlášeny za nemovité 
kulturní památky – na tyto objekty je určen vlastní dotační 
program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského 
kraje. Dotace se nevztahuje na objekty moderní technické 
infrastruktury a občanské vybavenosti, které nejsou historickými 
stavbami (př. školní objekty a kulturní domy vzniklé od 2. 
poloviny 20. století, prodejny, zdravotní střediska, skladovací 
objekty, apod.). 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1168/ 
 

30.1.2023 17.4.2023 
max.  

1 000 000 
Kč 

Č. 1 Obnova původního 
řešení nemovitostí a 
drobných staveb na 
území památ. rezervací a 
zón 2023 

Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo 
se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo 
drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny 
za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové 
rezervace nebo zóny. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1169/ 
 

30.1.2023 20.2.2023 
max.  

150 000 
Kč 
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Č. 2 Záchrana a obnova 
staveb drobné 
architektury 
dotvářejících kulturní 
krajinu 2023 

Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo 
se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících 
kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a 
nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. 
Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 
Sb., o válečných hrobech a pietních místech - na tyto objekty je 
určen vlastní dotační program Podpora péče o pomníky, válečné 
hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1170/ 
 

30.1.2023 20.2.2023 
max.  

70 000 
Kč 

Č. 3 Dotace na zhotovení 
a instalaci kopií 
sochařských děl či jejich 
souborů v exteriéru 2023 

Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich 
souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav 
není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich 
náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních 
sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, 
muzeum, depozitář). 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1171/ 
 

30.1.2023 20.2.2023 
max.  

150 000 
Kč 

Č. 4 Podpora tvorby 
plánů ochrany 
památkových rezervací a 
památkových zón 2023 

Příspěvek na tvorbu plánu ochrany památkových rezervací a 
památkových zón, případně na tvorbu dílčí etapy plánu ochrany. 

https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1172/ 

30.1.2023 20.2.2023 
max.  

150 000 
Kč 
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Níže jsou uvedeny zdroje a prameny, odkud byly čerpány potřebné informace a podklady 
k vytvoření tohoto dokumentu.  

Zdroj: Internetová adresa zdroje: 

Plzeňský kraj 
https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost/ 
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