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Aktuální možnosti čerpání dotačních prostředků určených 
především pro obce. 

 
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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Dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na 
pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek zničený pohromou. 

Obnova majetku po živelních pohromách 

- příjem žádostí: do 13. 01. 2023 

- dotační orgán: MMR 

-odkaz:  

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-
majetku-po-zivelni-(4) 

- výše dotace: od 200 tis. do 10 mil. Kč 

- výše podpory: od 40% do 70% 

- typ financování: Ex ante 

Na co lze získat dotaci: 
Cílem podprogramu je přispět k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou 
pohromou prostřednictvím dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů, popř. na pořízení 
nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený, podpořit obnovu 
základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků, odstranit 
nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu 
územní veřejné správy (státní správy a samosprávy) a poskytování veřejných služeb, které mohou vést 
i ke vzniku nebo prohlubování regionálních disparit. 
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Péče o válečné hroby 

Dotace je zaměřena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na 
jejich výstavbu a zachování. 

- příjem žádostí: do 31. 01. 2023 

- dotační orgán: MO ČR 

- odkaz: https://valecnehroby.army.cz/ 

- výše dotace: od 50 tis.  

- výše podpory:  80 % 

- typ financování: Ex ante 

Na co lze získat dotaci: 

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či 
na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v 
důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.  

Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečení úpravy, ochrany, zřizování nových válečných 
hrobů, přemisťování nebo rušení válečných hrobů včetně exhumací. Péči o válečný hrob 
zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je 
válečný hrob umístěn. 
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Knihovny 

Projekt je zaměřen na knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce, na základní knihovny 
provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše, základní knihovny se specializovaným knihovním 
fondem nebo na Národní knihovnu České republiky. 

- příjem žádostí: do 02. 02. 2023 

- dotační orgán: IROP 

-odkaz: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/2vyzvairop 

- výše dotace: Základní knihovny se specializovaným knihovním fondem: od 1 mil. do 10 mil. Kč 

           Ostatní typy knihoven: od 5 mil. do 80 mil. Kč  

- výše podpory: 85 % 

- typ financování: Ex post 

- druh výzvy: průběžná 

 

Na co lze získat dotaci: 

Bude možné podporovat pouze knihovny z níže uvedených kategorií: 

- knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce 

- základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše 

- základní knihovny se specializovaným knihovním fondem 

Co bude možné v knihovnách podpořit: 

- revitalizace knihoven, včetně nové výstavby 

- expozice 

-depozitáře 

- technické zázemí 

- návštěvnická centra 

- edukační centra 

- restaurování sbírek knihovních fondů 

- vybavení pro konzervaci a restaurování 

- evidence a dokumentace knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci 

- aplikační software 

- ochrana knihovních fondů 

- technické vybavení knihoven  

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/2vyzvairop�
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Vodohospodářská infrastruktura 

Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. 
decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových 
obyvatel na kanalizaci. 

- příjem žádostí: do 28. 02. 2023 

- dotační orgán: OPŽP 

-odkaz: https://opzp.cz/specificky-cil/voda/ 

- výše podpory: 70 % 

- typ financování: Ex post 

- druh výzvy: průběžná 

 

Na co lze získat dotaci: 

Bude podporována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou 
odpadních vod (ČOV). Podporovanou aktivitou bude výstavba nových ČOV a výstavba a dobudování 
kanalizace včetně souvisejících objektů na síti. 
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Nákup vozidel pro sociální služby 

Dotace na pořízení nových vozidel s alternativními pohony (Plug-in hybrid, elektromobil) pro 
poskytovatele sociálních služeb. 

- příjem žádostí: do 28. 02. 2023 

- dotační orgán: MPSV 

- odkaz:  
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_019-nakup-nizkoemisnich-vozidel-pro-socialni-sluzby 

- výše dotace: od 250 tis. do 5,36 mil. 

- výše podpory: 100% 

- typ financování: Ex post 

- druh výzvy: průběžná 

Na co lze získat dotaci: 
Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické 
základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a 
bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. 

Pro terénní a ambulantní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, bude podporován nákup nízkoemisních elektromobilů a bezemisních 
vozidel s hybridním pohonem typu plug-in.  

Podporovanou aktivitou v oblasti zaváděných nízkoemisních technologií a v oblasti bezemisních 
technologií s alternativním pohonem je nákup nových  silničních vozidel do vlastnictví žadatele, která 
jsou rozdělena dle kategorií na: 
    - M1 (osobní), 
    - M2 a M3 do 7,5t (minibus), 
    - N1 do 3,5 t (nákladní), 
a to vozidel pouze s těmito alternativními pohony: 

- Plug-in elektric hybrid (PHEV)  
Vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet i z 
externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky).  

- Elektromobil (BEV)  
Vozidlo výhradně s elektro pohonem – bateriemi poháněný elektromobil (BEV). BEV 
elektromobil je poháněný pouze elektřinou z baterií, která roztáčí trakční elektromotor, tudíž k 
jeho pohonu není třeba žádného fosilního paliva. Baterie se dobíjejí z externích zdrojů (domácí 
síť, veřejné rychlonabíječky atp.). BEV elektromobil tedy přináší 100% bezemisní přepravu. 

Pořízená/pořizovaná vozidla na alternativní pohon musí splňovat tyto minimální technické 
parametry: 
- Kapacita baterie u všech silničních kategorií pořizovaných vozidel, s výjimkou vozidel skupiny N1, 
musí být minimálně 12 kWh. 
- V případě pořízení vozidel skupiny N1 musí být splněna podmínka maximální výše spotřeby 
elektrické energie vozidla na ujetý kilometr, a to max. 170 Wh/km. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_019-nakup-nizkoemisnich-vozidel-pro-socialni-sluzby�
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Komunální fotovoltaika pro větší obce 

Dotační výzva je určena pro větší obce (nad 3 000 obyvatel), veřejné subjekty a subjekty vlastněné 
100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i 
komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení 
na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu. 

- příjem žádostí do 15. 03. 2023 

- dotační orgán: Modernizační fond  

- odkaz: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18 

- výše dotace: do 50 mil. Kč 

- výše podpory:  75 % 

- typ financování: Ex ante 

- druh výzvy: jednokolová 

 

Na co lze získat dotaci: 

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na 
jedno předávací místo do DS/PS. 

Podporovány jsou: 

- Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním 
předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele 
žadatele 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: 

a. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny 
b. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody 
c. Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci 

výroby a spotřeby energie 
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Komunální fotovoltaika pro menší obce 

Malé obce (do 3 000 obyvatel) mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na 
střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících 
rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. 

- příjem žádostí do 15. 03. 2023 

- dotační orgán: Modernizační fond  

- odkaz: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=17 

- výše dotace: do 10 mil. Kč 

- výše podpory:  75 % 

- typ financování: Ex ante 

- druh výzvy: jednokolová 

Dotace jsou určeny na výstavbu fotovoltaických systémů s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) 
na střechy a přístřešky veřejných nekomerčních budov v malých obcích do 3 000 obyvatel. 
Podporováno je také ukládání energie, související rekonstrukce střech a vnitřních rozvodů. Cílem je 
podpořit zařízení pro vlastní spotřebu s akumulací energie.  

Na co lze získat dotaci: 

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na 
jedno předávací místo do DS/PS. 

Podporovány jsou: 

- Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách 
včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných 
žadatelem a umístěných na území obce žadatele. 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: 

a. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny. 
b. Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do 

modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE. 

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro 
optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a 

autorského dozoru a BOZP 
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Vzdělávací infrastruktura ZŠ 

Podpora je zaměřena na modernizace odborných učeben ZŠ, vnitřní konektivity školy nebo na školní 
družiny a kluby. 

- příjem žádostí: do 22. 03. 2023 

- dotační orgán: IROP  

- odkaz: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/vzdelavaci-infrastruktura 

- výše dotace: od 3 mil. do 50 mil. Kč 

- výše podpory: do 80 % 

- typ financování: průběžné 

- druh výzvy: jednokolová 

 

Na co lze získat dotaci: 

V rámci dotace bude podporováno vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ve vazbě 
na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi. Dále bude 
podporováno vybudování vnitřní konektivity školy (rozvody a zabezpečení internetu) a budování 
zázemí pro školní družiny a školní kluby. 
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Podpora obcí v národních parcích 

I v letošním roce bude výzva určena na zlepšení životního prostředí, zkvalitnění života občanů a 
podporu udržitelného rozvoje v obcích na území národních parků. Dotaci je možné čerpat i na 
spolufinancování velkých projektů podpořených z jiných evropských programů a nově i na 
projektovou přípravu chystaných projektů. 

- příjem žádostí od: plánovaný termín vyhlášení je do konce roku 2022 

- dotační orgán: NPŽP  

- výše dotace: 50 tis. – 4 mil. Kč 

- výše podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, u aktivity písm. F max. 5 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu 

- druh výzvy: jednokolová (nesoutěžní) 

 

Na co lze získat dotaci: 
Podporované aktivity: 

A. Infrastruktura a vybavenost obcí 

B. Zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy 

C. Podpora informačních center orientovaných na národní parky 

D. Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí 

E. Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond) 
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Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách 

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v 
konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře. 

- příjem žádostí: do 01. 05. 2023 

- dotační orgán: OPŽP 

-odkaz: https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/ 

- výše dotace: od 100 tis. do 20 mil. Kč 

- výše podpory: 100 % 

- typ financování: průběžné 

- druh výzvy: jednokolová 

Na co lze získat dotaci: 

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy: 

 - Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva 
 nebo elektrickou energii za: 

  - tepelné čerpadlo, 
  - kotel na biomasu, 
  - zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. 

  Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy. 

 - Instalace solárně – termických systémů. 

 - Instalace fotovoltaických systémů. 

 - Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy. 

 - Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků 
 pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. 

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie 
ve veřejném sektoru: 
 - Instalace: 
  - tepelného čerpadla, 
  - kotle na biomasu, 
  - zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,  
  - solárně termických systémů,  
  - fotovoltaických systémů.  
 
 -K zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např: 
  - vodohospodářské infrastruktury,  
  - kompostáren.  
 
 - Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků 
 pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. 
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Gastro technika ve veřejné infrastruktuře 

Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech 
zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, 
Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. 

- příjem žádostí: do 31. 05. 2023 

- dotační orgán: OPŽP 

-odkaz: https://opzp.cz/dotace/8-vyzva/ 

- výše dotace: od 100 tis. do 20 mil. Kč 

- výše podpory: 50 % 

- typ financování: průběžné 

- druh výzvy: jednokolová 

 

Na co lze získat dotaci: 

 
- Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, 
sociálních, či zdravotnických zařízení),  
- Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či 
zdravotnických zařízení). 
- Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve 
veřejných budovách a infrastruktuře.  
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Veřejné osvětlení (MPO) 

MPO otevřelo dotační výzvu na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci 
řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. 

- příjem žádostí: do 30. 06. 2023 

- dotační orgán: MPO  

- odkaz: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-
osvetleni 

- výše dotace: do 10 mil. Kč 

- výše podpory: 100 % 

- typ financování: Ex ante 

- druh výzvy: průběžná 

 

Na co lze získat dotaci: 

Rekonstrukce VO: 

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem 
dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného 
osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.  

Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. 

Výše dotace činí 30 Kč na 1 uspořenou kWh elektrické energie ročně. 

Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:  

a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně  

b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel  
 
 

Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready): 
 

Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod.   

Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt je stanoven na 50 bodů.  

Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace. 
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Sociální služby 

Dotace je zaměřena na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které 
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb. 

- příjem žádostí: do 03. 08. 2023 

- dotační orgán: IROP  

- odkaz: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/14vyzvairop 

- výše dotace: od 500 tis. do 90 mil. Kč 

- výše podpory: od 85 do 100 % 

- typ financování: Ex post 

- druh výzvy: jednokolová 

 

Na co lze získat dotaci: 

    - modernizace a budování infrastruktury sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006    
Sb., o sociálních službách; 

    - deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování;  

    - sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby 
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 
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INTERREG BAVORSKO – ČESKO 2021–2027 

Evropská územní spolupráce (INTERREG) je jedním z cílů v rámci strukturální podpory EU, 
který je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). INTERREG je 
rozdělen do tří oblastí spolupráce: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální. 

- příjem žádostí: do 16. 08. 2023 (Lhůta pro podání žádosti (datum odeslání v Jems) pro projednání 
projektové žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru) 

- odkaz: https://www.by-cz.eu/cs/ 

- výše podpory: 85% 

- druh výzvy: průběžná 

 

Na co lze získat dotaci: 

Ve fondu malých projektů lze žádat v následujících prioritách: 

a. Priorita 3 – Vzdělávání  

b. Priorita 4 – Kultura a udržitelný cestovní ruch  

c. Priorita 5 – Lepší správa spolupráce  

 I. Specifický cíl ii: Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce 
 a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit 
 právní a jiné překážky v příhraničních regionech  

 II. Specifický cíl iii: Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí "people-to-people"  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.by-cz.eu/cs/�


Vydání: leden 2023 

EKOMOBILITA 

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace 
na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně 
dobíjecích bodů. 

- příjem žádostí: do 15. 12. 2023 

- dotační orgán: Národní program životní prostředí 

- odkaz: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108 

- výše dotace: Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí 
stanice s maximální procentuální hranicí 50 % a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře 
nebo podpoře de minimis. 

- výše podpory: 50 % 

- druh výzvy: průběžná 

 

Na co lze získat dotaci: 

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových 
organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního 
leasingu. Podporovány jsou: 

- elektromobily, 

- automobily s vodíkovým pohonem. 

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky 
poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla). 
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Výsadba stromů (NPŽP) 

Výzva je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným 
nestátním neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit co 
největší počet výsadeb stromů v terénu.  

- příjem žádostí: do 30. 12. 2023 

- dotační orgán: NPŽP 

- odkaz: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=95 

- výše dotace: do 150 tis.  

- výše podpory: 100 % 

- typ financování: Ex apost 

- druh výzvy: Průběžná 

 

Na co lze získat dotaci: 

- zprostředkování zajištění výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně 
přístupných prostranstvích 

- multiplikace zdrojů na tuto činnost 

- realizace souvisejících osvětových akcí a podpora zájmu veřejnosti o výsadbu a zlepšení 
péče o vysazenou zeleň 
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Odpadové hospodářství – Prevence vzniku odpadů 

Výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměřuje na 
rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a podporuje i vznik tzv. RE-USE center. 

- příjem žádostí: do 31. 12. 2023 

- dotační orgán: OPŽP  

- odkaz: https://opzp.cz/dotace/24-vyzva/ 

- výše dotace: 500 tis. – 100 mil. Kč 

- výše podpory:  85 % 

- typ financování: Ex post 

- druh výzvy: průběžná 

 

Na co lze získat dotaci: 

V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména: 

- Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů 

- RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování 
životnosti výrobků 

- Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů 

V oblasti využití odpadů bude podporována zejména: 

 - Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného 
 sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění 
 systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw") 
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Domovní čistírny odpadních vod (NPŽP) 

Dotace až 300 tis. Kč na jednu domovní čistírnu odpadních vod pro obce, kde není možné 
připojení ke stokové síti zakončené ČOV. 

- příjem žádostí: do 31. 12. 2023 

- dotační orgán: NPŽP 

- odkaz: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97 

- výše dotace: 150 tis. Kč / DČOV při kapacitě 1 - 15 EO 

  nebo 300 tis. Kč / DČOV při kapacitě 16 - 50 EO. 

- výše podpory: 80 % 

- typ financování: průběžné 

- druh výzvy: průběžná 

 

Na co lze dotaci získat: 

Soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro 
budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro 
budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického 
hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. 
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Zdroje pitné vody (NPŽP) 

Dotace až 3 miliony korun na realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody, či 
zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody. 

- příjem žádostí: do 31. 12. 2023 

- dotační orgán: NPŽP  

- odkaz: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99 

- výše dotace:  

 - Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč. 

 - Maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč. 

- výše podpory: 70 % 

- typ financování: průběžné 

- druh výzvy: průběžná 

 

Na co lze dotaci získat: 

- Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné 
vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.). 

- Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod 
pro veřejnou potřebu. 
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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: 

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) https://www.sfzp.cz 

Národní program Životní prostředí (NPŽP) https://www.narodniprogramzp.cz/ 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) https://opzp.cz 

Integrovaný regionální operační program (IROP) https://irop.mmr.cz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  https://www.mpsv.cz/ 

Ministerstvo obrany České republiky https://mocr.army.cz/ 

Státní zemědělský intervenční fond  http://www.szif.cz 

Péče o válečné hroby https://valecnehroby.army.cz/ 

Interreg Bavorsko - Česko  https://www.by-cz.eu/cs/ 
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