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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Dotační titul Žadatel Výše dotace Způsobilé výdaje Příjem žádostí Poznámky 

Komunitní dům pro seniory Obec 1 mil. Kč / byt 

Max. dotace SGEI de 

minimis = 500.000 EUR 

 2Q 2022 Musí se jednat o samostatný 

objekt s 10-25 byty a 

společenskou místností. Byty 

do 45 m2, cílová skupina 

60+, byty bezbariérové. 

  

Byty pro seniory Obec 1 mil. Kč / byt 

Max. dotace SGEI de 

minimis = 500.000 EUR 

 2Q 2022 Libovolný počet bytů, byty 

do 50 m2, cílová skupina 65+ 

a osoby závislé na pomoci 

jiné osoby, byty bezbariérové 

včetně přístupu k nim 

 

Rekonstrukce bytů a budov 

pro uprchlíky z Ukrajiny 
Obce, kraje, PHA, městské 

části PHA. Plus vždy jimi 

zřizované organizace. 

120.000 Kč / vytvoření 

kapacity pro 1 ubytovanou 

osobu v bytě 

 20. 4. 2022 -  31. 5. 

2022 

Po odchodu uprchlíků budou 

byty sloužit pro potřeby obcí 

a měst. Realizace projektu do 

30. 11. 2022. 

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY ČR 

Dotační titul Žadatel Výše dotace Způsobilé výdaje Příjem žádostí Poznámky 
MPO ČR: Rekonstrukce a 

inovace veřejného osvětlení 

Obec nebo společnost ze 100 

% vlastněná obcí, která se 

NENACHÁZÍ na území 

národního parku 

100 % - výše dotace je 30 

Kč / ušetřenou 1 KWh, max. 

dotace pro obce do 10tis. 

obyvatel je 4 mil. Kč, max. 

dotace pro obce nad 10tis. 

obyvatel je 10 mil. Kč 

Rekonstrukce a inovace soustav 

veřejného osvětlení za účelem dosažení 

úspory el. energie. Vztahuje se na 

rekonstrukci soustavy veřejného 

osvětlení včetně doplnění světelných 

bodů pro zajištění požadavků norem na 

osvětlení.  

 

5. 5. 2022 – 

30.6.2023 

Nutná primární úspora el. 

energie min. 30 %. 

Náhradní teplota 

chromatičnosti Tc musí být 

menší nebo rovna 2700 K. 

NE výstavba nového VO. 
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NPŽP: Snižování 

energetické náročnosti 

veřejných budov 

Obce, DSO, městské části hl. 

města Prahy, příspěvkové 

organizace ÚSC, školy a 

školská zařízení a školské 

právnické osoby, nestátní 

neziskové organizace (o.p.s., 

spolky, nadace, ústavy), 

obchodní společnosti 100% 

vlastněné veřejným subjektem  

Je odstupňována dle 

dosažených technických 

parametrů v max. výši 40 % 

- 100 % celkových 

způsobilých výdajů a dle 

typu žadatele 

• zateplení obvodového pláště budovy 

• výměna a renovace (repase) otvorových výplní 

• realizace opatření mající prokazatelně vliv na energ. 

náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního 

prostředí (např. rekonstrukce/modernizace vnitřního 

osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a 

větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, 

opatření zabraňující letnímu přehřívání) 

• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací 

odpadního tepla 

• realizace systémů využívajících odpadní teplo 

• výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu 

teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW 

využívajícího fosilní paliva nebo el. energii za účinné 

zdroje využívající biomasu, tep. čerpadla, 

kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu 

využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn 

• instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace 

elektrické energie 

• instalace solárně-termických kolektorů 

 

Příjem žádostí: 1.12.2021 – 

30.9.2023 

 

Realizací projektu musí dojít 

k min. úspoře 30 % primární 

energie z neobnovitelných 

zdrojů oproti původnímu 

stavu. 

 

Realizací projektu musí dojít 

ke snížení konečné spotřeby 

energie o min. 20 % oproti 

původnímu stavu (u 

památkově chráněných 

budov min. o 10 %). 

 

 

 

Nová zelená úsporám pro 

bytové domy 

Vlastník BD Max. 50 % Zateplení, zdroje energie (výměna 

zdroje tepla, příprava teplé vody, FV, 

systémy větrání se ZZT, využití tepla 

z odpadních vod), adaptační a 

mitigační opatření (stínicí technika, 

zelené střechy, dešťovka, emobilita, 

zeleň) 

 

 

 

 

Do 30.6.2025  
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Alternativní doprava Veřejný sektor, obchodní 

společnosti vlastněné 

veřejným sektorem 

Dle typu vozidla, max. 50 % Nákup vozidel s alternativním 

pohonem (elektromobily, vodíkový 

pohon) a dobíjecích stanic pro 

elektromobily. 

 

2Q 2022 – listopad 

2022 

Elektromobil (pouze návrhy 

Kč, může být i změna!) 

M1 (osobní) – 300 tis. Kč 

N1 (nákladní do 3,5t) – 

400tis. Kč 

Pracovní stroj samojízdný – 

700tis. Kč 

Dobíjecí stanice – 45tis. Kč 

A další!!! 

Budování kapacit dětských 

skupin (území celé ČR) 

Obec, městys, (statutární) 

město, městský obvod/část, 

HMP, městská část HMP, 

DSO, příspěvková organizace 

ÚSC, spolky, o.p.s., církve a 

církevní organizace, 

veřejnoprávní VŠ, veřejné 

výzkumné instituce, kraj, OSS 

a jimi zřizované příspěvkové 

organizace, ústavy AV ČR, 

ústavy, nadace a nadační 

fondy  

 

100 % (DPH je nezpůsobilý 

výdaj) 

 

Výše dotace je 3 mil. Kč – 

20 mil. Kč (bez DPH) 

Výstavba nového objektu pro dětskou 

skupinu. 

Rekonstrukce objektu pro dětskou 

skupinu. 

Lze i nákup pozemku a stavby, příp. 

demolice a výstavba nového objektu. 

 

Musí se jednat o nehospodářskou 

činnost (ohledně následného provozu 

dětské skupiny). 

Příjem žádostí je od 20. 4. 2022 do: 

 

30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádostí  

30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádostí  

30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádostí 

Revitalizace brownfieldů 

pro podnikatelské využití 

Obec, město, městská část 

(území celé ČR) 

Až 100 % způsobilých 

výdajů. 

Max. 6.500 Kč / m3 

obestavěného prostoru po 

realizaci projektu 

Rekonstrukce stávajícího objektu 

brownfieldu. 

Demolice brownfieldu a následná 

výstavba nového objektu. 

Příjem předběžných 

žádostí je od 21. 3. 

2022. 

Příjem plných 

žádostí bude 

upřesněn ve výzvě. 

Cílem je revitalizace 

brownfieldů s budoucím 

využitím převážně pro 

podnikatelskou činnost, 

doplňkově i 

nepodnikatelskou činnost, 

včetně výstavby obecních 

bytů. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dotační titul Žadatel Výše dotace Způsobilé výdaje Příjem žádostí Poznámky 
NPŽP: Výsadba stromů Kdokoliv se vztahem 

k danému pozemku 

(vlastnictví, nájemní smlouva, 

apod) 

100 % způsobilých výdajů, 

max. dotace je 250.000 Kč 
Dotace je určena pouze na výsadbu 

stromů. 
Příjem žádostí do 

31.12.2023 
Zejména intravilán. Příjem do 

extravilánu bude pouze 

v termínu, kdy AOPK ČR 

nebude mít vyhlášeno své 

dotační tituly. 

 
OPŽP: Zlepšení kvality 

prostředí v sídlech (zeleň 

v intravilánu obcí) 

Obce, města, DSO, NNO, 

obchodní společnosti a 

družstva, podnikající subjekty 

60 % způsobilých výdajů, 

min. výše způsobilých 

výdajů je 250.000 Kč 

Zakládání a obnova ploch a prvků 

veřejně přístupné sídelní zeleně (parky, 

zahrady, sady, uliční stromořadí, aleje, 

lesoparky, remízů, průlehů) a zlepšení 

jejich funkčního stavu liniovými, 

skupinovými i solitérními výsadbami 

doprovázenými založením 

zatravněných ploch nebo ošetřením 

stromů či výsadbami keřů. 

 

11. 3. 2022 -  31. 5. 

2022 

 

NPŽP: Domovní čistírny 

odpadních vod 
Obec 80 %,  

max. výše dotace na 1 

DČOV pro kapacitu 1 – 15 

EO činí 150.000 Kč, 16 – 50 

EO činí 300.000 Kč 

 

Podpora realizace soustav 

individuálních čistíren odpadních vod 

v podobě DČOV do kapacity 50 EO 

pro budovy využívané k trvalému 

rodinnému bydlení a pro budovy ve 

vlastnictví dané obce; v oblastech, kde 

není z technického či ekonomického 

hlediska možné připojit nemovitosti ke 

stokové síti zakončené ČOV. 

 

1.11.2021 – 

31.12.2023 (nebo 

do vyčerpání 

alokace) 

Jsou definovány minimální 

technické požadavky na 

DČOV. 

NPŽP: Zdroje pitné vody Obec, svazky obcí, obchodní 

společnosti a zájmová 

sdružení PO vlastněné z více 

než 50 % veřejnoprávními 

70 %,  

způsobilé výdaje musí být 

v rozmezí 200.000 Kč – 3 

mil. Kč 

Podpora zdrojů vody (nové nebo 

regenerace/posílení), přivaděčů pitné 

vody (nové nebo zkapacitnění 

stávajících), instalace nezbytné 

1.11.2021 – 

31.12.2023 (nebo 

do vyčerpání 

alokace) 

Nelze žádat na rozvodné sítě 

pitné vody a na obnovu 

infrastruktury. 
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subjekty technologie, vytvoření nového veřejně 

přístupného odběrného místa pitné 

vody tam, kde není vodovod 

 

Musí dojít k napojení 

nového/regenerovaného zdroje 

vody na vodárenskou soustavu 

nebo ke zprovoznění 

odběrového místa. 

 

 

 

 

 

 

NPŽP: Hospodaření 

s vodou v obcích  
Obec, DSO, městské části 

HMP, příspěvkové 

organizace, NNO, školy a 

školská zařízení a školské PO, 

obchodní společnosti 

vlastněné ze 100 % veřejným 

subjektem 

100 % 

 

U budování propustných 

zpevněných povrchů 50 %.  

 

Min. způsobilé výdaje 

200.000 Kč bez DPH 

• Povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná 

zelení (plošný však, průleh, vsakovací nádrž). 

• Dešťové zahrady (kombinace modré a zelené 

infrastruktury). 

• Podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem 

vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty. 

• Povrchové/podzemní retenční prostory s regulací 

odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché 

retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním 

prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé 

mokřady). 

• Akumulační podzemní nádrže na zachytávání 

srážkových vod a jejich opětovné využití (zálivka, 

splachování WC, apod). 

• Povrchové akumulační nádrže v přírodě blízké 

podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové 

funkce. 

• Výměna nepropustných zpevněných povrchů za 

propustné zpevněné a propustné povrchy se 

součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 

0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního 

nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při 

12.1.2022 – 31.8.2022 (nebo 

do vyčerpání alokace) 

 
NAPŘ. na parkovací místa 

v obci 

z propustných/polopropustných 

materiálů 
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součiniteli odtoku původního nepropustného 

zpevněného povrchu nižšího než 1,0, musí být rozdíl 

součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5. 

• Budování propustných zpevněných povrchů se 

součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 

včetně. 

• Výstavba střech s akumulační schopnosti (vegetační, 

retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně. 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP 2021- 2027) 
Dotační titul Předpoklad 

vyhlášení výzvy 

Výše dotace Poznámky 

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště 

gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství 

a soc. službách) – mimo HMP 

7 / 2022 Max. 50 % (možnost režimu 

veřejné podpory) 

Snížení energetické náročnosti / zvýšení energetické účinnosti gastro 

provozů, prádelen a u dalších technologických zařízeních ve veřejné 

infrastruktuře. 

Podmínka: nutná úspora primární energie z neobnov. zdrojů o min. 30 %. 

Výstavba nových veřejných budov splňující parametry 

pro pasivní nebo plusové budovy 

 

7 / 2022 30 % - max. 80 mil. Kč 

 

 

40 % - max. 100 mil. Kč 

60 % - max. 120 mil. Kč 

Výstavba budov ve vysokém energetickém standardu (jen budovy se 

specifickým typem provozování (např. bazény, laboratoře, depozitáře, 

apod) 

Výstavba budov v pasivním energetickém standardu 

Výstavba plusových (nulových) budov 

Budova musí splňovat dané hodnoty energetických parametrů 

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie 

pro veřejné budovy a ve veřejné infrastruktuře 

7 / 2022 Mají být stanoveny jednotkové 

náklady (u veřejné infrastruktury 

dotace max. 50 %) 

Výměna zdrojů pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody 

využívající fosilní paliva nebo el. energii za TČ, kotel na biomasu, 

zařízení KVET. 

Instalace solárně-termických systémů, instalace FVE 

Rekonstrukce či výměna stávající OZE za OZE 

    

Výstavba centrální ČOV (příp. decentralizované ČOV 

pouze v dílčích lokalitách), intenzifikace ČOV. 

Výstavba/dostavba kanalizace za účelem napojení 

7 / 2022 70 % výstavba (max. bez omezení) 

30 % intenzifikace ČOV (max. 25 

mil. Kč) 

Podpora oddílné kanalizace, vždy nutné zakončení vyhovující ČOV. 

Min. výše způsobilých výdajů je 3 mil. Kč (u intenzifikace ČOV, 

odlehčení, retence – 2 mil. Kč). 
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nových obyvatel na kanalizaci. 

Retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci. 

Výstavba/dostavba vodovodu v lokalitách, kde není 

zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. 

Zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné 

vody 

7 / 2022 70 % u výstavby 

30 % intenzifikace úpraven vod 

Min. výše způsobilých výdajů je 3 mil. Kč. 

   

 

 

Domácí kompostéry, RE-USE centra, pořízení 

opakovaně použitelného nádobí a obalů včetně 

infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí (např. 

vratné kelímky a k nim myčka na mytí) 

10 / 2022 Max. 85 %  

Sběr a svoz odpadů, nakládání s čistírenskými kaly, 

materiálové využití odpadů 

7 / 2022 Max. 85 %  

Třídění a dotřiďování odpadů, energetické využití 

odpadů, chemická recyklace, nakládání 

s nebezpečnými odpady 

7 / 2022 Max. 85 %  

    

Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření 

a opatření zaměřená na nakládání se srážkovými 

vodami 

9 / 2022 85 % - 100 % dle typu opatření  

Realizace monitorovacích předpovědních, hlásných, 

výstražných a varovných systémů; zpracování 

digitálních povodňových plánů – v území, kde 

doposud nejsou! 

11 / 2022 85 % 

50 % u projektů budování 

varovných systémů 

Nezpůsobilý výdaj: výměna nebo rekonstrukce lokálních varovných 

systémů kromě těch, kde se jednoznačně jedná o upgrade systémů, které 

nevyhovují požadavkům HZS ČR. 

Stabilizace svahů, sanace svahových nestabilit 

v důsledku přírodních jevů 

11 / 2022 80 % Nutná evidence v Registru svahových nestabilit, kategorie rizika III 

Investice do modernizace vzdělávacích 

environmentálních center zaměřených na změnu 

klimatu 

9 / 2022 80 % Snižování energetické náročnosti objektu, OZE, FVE, nabíjecí stanice pro 

auta a kola, adaptační a mitigační opatření ve venkovním areálu, vybavení, 

pořízení programů a pomůcek pro poskytování vzdělávání 

Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, 

vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých 

skládek 

7 / 2022 50 % - 85 % Výše dotace je dle sanace dle typu lokality. 
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OSTATNÍ DOTAČNÍ TITULY 

Dotační titul Žadatel Výše dotace Způsobilé výdaje Příjem žádostí Poznámky 

SFPI: Revitalizace 

brownfieldů pro jiné než 

hospodářské využití 

ÚSC, který je vlastníkem 

brownfieldu, realizace na 

celém území ČR 

Kombinace dotace (30-50 % 

způsobilých výdajů) + 

bezúročný úvěr (max. 40 % 

celkových výdajů). Celková 

podpora max. 50 mil. Kč 

 

Revitalizace brownfieldu na veřejný 

park nebo občanskou vybavenost 

4Q 2022 

 

Brownfield: součet zastavěné 

plochy je min. 300 m2 NEBO 

podíl zastavěné plochy je 

min. 20 % celkové výměry 

území 

 

 

SFPI: nájemní bydlení Obec, DSO, městský obvod / 

část u územně členěných 

statutárních měst, městská 

část PHA 

Dotace (sociální byt a dům) 

Úvěr (dostupný byt a dům) 

 Průběžný příjem 

žádostí 

Sociální byty/domy pro 

osoby s nízkým příjmem a 

nevyhovujícím bydlením. 

Dostupné byty/domy (lze 

pronájem komukoliv). 

 

 

  IROP 2021 - 2027    

Dotační titul Žadatel Výše dotace Způsobilé výdaje Příjem žádostí Poznámky 
Mateřské školky Obce, DSO, organizace 

zřizované nebo zakládané 

obcemi, školské PO, NNO 

působící v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb 

(min. 2 roky), ostatní PO 

zapsané v Rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

90 – 95 % 

Min. ZV 1 mil. Kč 

Max. ZV 99 mil. Kč 

 

Stavby, přístavby, nástavby, 

rekonstrukce, bezbariérovost, 

nákup vybavení, pořízení 

kompenzačních pomůcek. 

 
Vedlejší aktivity: úprava 

venkovního prostranství, 

pořízení herních prvků 

Výzva bude vyhlášena 

v červnu/červenci 2022 

 

Podpořeny budou pouze MŠ 

v určitém ORP, kde je 

identifikována nedostatečná 

kapacita MŠ nebo ty MŠ, 

kde jsou identifikovány 

nedostatky krajskou 

hygienickou stanicí – provoz 

MŠ funguje na základě 

výjimky z hygienických 

požadavků. 

Nutný soulad s MAP. 

 



 

 

www.dotacnikancelar.eu                                                       Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář  Ing. Petra Součková – dotační poradce 
Mob.: 724 994 559                                                                                                   Československé armády 383/5  Mob.: 724 994 559 
Tel.:     491 616 630                                                                                                                 500 03 Hradec Králové  Email: petra.souckova@dotacnikancelar.eu 
e-mail: info@dotacnikancelar.eu                                                                     IČ 40145018     DIČ CZ6607291878 

Základní školy Obce, DSO, organizace 

zřizované nebo zakládané 

obcemi, školské PO, NNO 

působící v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb 

(min. 2 roky), ostatní PO 

zapsané v Rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

90 – 95 % 

Min. ZV 1 mil. Kč 

Max. ZV 99 mil. Kč 

 

Odborné učebny, konektivita 

škol, bezbariérovost, školní 

družiny a školní kluby 

 

Vedlejší aktivity: zázemí pro 

ŠPP, kabinety, zázemí pro 

komunitní aktivity (prostory 

pro sportovní aktivity, 

knihovny, společenské 

místnosti) 

 

Výzva bude vyhlášena 

v červnu/červenci 2022 

 

Nutný soulad s MAP. 

Zájmové a celoživotní 

vzdělávání 

 

- střediska volného času, tj. 

domy dětí a mládeže nebo 

stanice zájmových činností 

zapsaných v Rejstříku škol a 

školských zařízení, základní 

umělecké školy, základní 

knihovny dle zákona č. 

257/2001 Sb. – jedná se o 

klasické městské knihovny, 

které budou moci realizovat 

nějaké seminární vzdělávací 

učebny ve vazbě na 

podporované oblasti  

 

Obce, DSO, organizace 

zřizované nebo zakládané 

obcemi, školské PO, NNO 

působící v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb 

(min. 2 roky), ostatní PO 

zapsané v Rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

90 – 95 % 

Min. ZV 1 mil. Kč 

Max. ZV 30 mil. Kč 

 

Vybudování, modernizace a 

vybavení odborných prostor 

ve vazbě na přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání, 

cizí jazyky, práci s 

digitálními technologiemi v 

zařízeních pro zájmové a 

neformální vzdělávání a 

celoživotní učení  

 

- příklad projektu: vznik 

dílen polytechnického 

vzdělávání v DDM, vznik 

učebny digitálních 

technologií pro výuku ICT, 

pro práci s grafikou, zvukem 

a videem na ZUŠ  

 

Výzva bude vyhlášena 

v červnu/červenci 2022 

 

Nutný soulad s MAP. 
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NÁRODNÍ AGENTURA SPORTU ČR 
Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2022 (dotace 80 %, max. 800.000 Kč) ? 

Regionální sportovní infrastruktura - Regiony 2022 (dotace 70%, min. dotace 1 mil. Kč, max. dotace 40 mil. Kč) ? 

 

 

V případě zájmu o dotační tituly mne neváhejte kontaktovat. Ráda s Vámi zhodnotím dotační možnosti na Vaše záměry. 

 

Ing. Petra Součková – dotační poradce a projektová manažerka 

Tel: 724 994 559, email: petra.souckova@dotacnikancelar.eu 

 


