MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ
Červen 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj
Sakrální stavby v obcích
Podporované aktivity: Podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Výše podpory: Alokace je celkem 50miliónů korun
Výše dotace tvoří max. 50% způsobilých výdajů.
Termín: Do 25. června běžného roku.
Dotace musí být vyčerpána do konce roku 2015
Žadatel: obce do tří tisíc obyvatel
Informace zveřejněna na: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-

politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2015

Podprogram Cestování dostupné všem
Podporované aktivity:

-

-

-

Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro
pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek,
vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů
cestovního ruchu.
Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a
regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek,
cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).
Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené
účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel

Výše podpory: Rozpočet je celkem 50miliónů korun
Výše dotace tvoří max. 50% způsobilých výdajů.
Hranice celkových uznatelných výdajů projektu – oblast podpory č. 1) – 3):
Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 250 000 Kč.
Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 5 000 000 Kč.
Hranice celkových uznatelných výdajů projektu – oblast podpory č. 4):
Minimální výše celkových uznatelných výdajů – není stanoveno.
Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 10 000 000 Kč.

Termín: Do 30. června 2015 do 16:00

Žadatel: Podnikatelský subjekt
Obce
Informace zveřejněna na: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-

ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/ROK-2015PODPROGRAM-CESTOVANI-DOSTUPNE-VSEM

Program bydlení
Podporované aktivity:

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování
sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních
potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich
života (dále jen „cílová skupina“).
Termín: 30.6.2015
Žadatel: fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí)
Výše podpory:
1. Jedná-li se o výstavbu pečovatelského bytu nebo vstupního upravitelného bytu1 podle části III. písm.
g) činí finanční částka maximálně 600 000 Kč na jeden byt.
2. Jedná-li se o výstavbu Komunitního domu seniorů podle bodu III. písm. g) bodu 1., 2. a 4. činí finanční
částka max. 650 000 Kč na jeden byt.
3. Jedná-li se o výstavbu vstupního bytu podle části III. písm. g) činí finanční částka maximálně 550 000
Kč na jeden byt.
4. Jedná-li se o pořízení bytu podle části III. písm. h) finanční částka na jeden byt je stanovena ve výši
max. 80 % z niţší ze dvou hodnot, a to z kupní ceny bytu, nebo ceny bytu dosaţené vydraţením a odhadní
ceny bytu stanovené znalcem, maximálně však 400 000 Kč na jeden byt.
Informace zveřejněna na: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-

politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok2015/Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu-(1).aspx
Nadace občanského fóra
Program památky a zdraví
Podporované aktivity:

V rámci tohoto programu jsou poskytovány granty na záchranu opomíjených památek. Mělo by se
jednat o projekt, který by přispěl ke zlepšení životních podmínek či prostředí cílové skupiny
spoluobčanů, a to v nemovitých objektech zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek, s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen.

Termín: Do 30.6.2015
Žadatel: spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a
církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat
svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek.
Informace zveřejněna na: http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/pamatky-a-zdravi

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
Inovace
Dotace na výrobní technologie vč. nehmotného majetku a investic do nemovitostí.
Podporované aktivity:
- produktová inovace - podpora zavádění nových či inovovaných produktů do procesu výroby a na
trh, zejména v high tech oborech a v rámci inovace vyšších řádů
- procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby
- organizační inovace – zavádění nových informačních systémů integrujících a automatizujících
procesy uvnitř firmy zejména propojení výzkumu, vývoje, inovací a výroby
- marketingové inovace – zavedení nových prodejních kanálů, otevření nových trhů, zvýšení
prodejů produktů díky významné změně v designu či lepšího adresování potřeb zákazníka
- ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních metod ošetření
duševního vlastnictví
Dotace se vztahuje na:
- nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí
- projekty na ochranu práv duševního vlastnictví ( jako např. licencí, patentů, certifikace firmy...),
software a dat
- stavby a dodávky pro novostavby
- technické zhodnocení staveb
Termín: Do 30.11.2015
Žadatel: Dle velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik
Výše dotace: 1 – 200 mil.Kč

malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů
velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů
Bližší informace na: http://www.oppik.cz/dotacni-programy/inovace
Technologie
Dotace na nákup strojů a vybavení včetně SW a patentových licencí.
Podporované aktivity:
- realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů
Dotace se vztahuje na:

-

dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně
nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí

Termín: Do 30.11.2015
Žadatel: - pro začínající drobné podnikatele
- podnik může existovat max. 3 rok
- pro fyzické i právnické osoby
- projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
Výše dotace: 100 000 – 225 000,- Kč

-

mikropodnik (do 9 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů

Bližší informace na: http://www.oppik.cz/dotacni-programy/technologie
Olomoucký kraj
Finanční příspěvek na hospodaření v lesích pro období 2015 - 2020
Podporované aktivity: Obnova, zajištění a výchova lesních porostů

Žadatel zajistí potvrzení přílohy žádosti odborným lesním hospodářem v rozsahu, že práce jsou
provedeny kvalitně, v souladu s lesním zákonem, lesním hospodářským plánem, příp. lesními
hospodářskými osnovami, číselnou správnost uvedených údajů a že sadební materiál byl dodán osobou s
platnou licencí pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
Výše podpory: Min. výše příspěvku je 500Kč a max. výše 500 000,-.
Finanční příspěvek je poskytnut zpětně.
Termín: Do 30. června běžného roku.
Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a
povinnosti vlastníka lesa.
Informace zveřejněna na: http://www.kr-olomoucky.cz/financni-prispevky-na-hospodareni-v-lesich-

na-uzemi-olomouckeho-kraje-2015-2020-cl-741.html
Nová zelená úsporám
Výzva pro rodinné domy
Výklad pojmu – Rodinný dům
Stavba pro bydlení, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři
samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se
pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného
bydlení" (penziony, kanceláře, rekreační ubytování apod.). Stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro
krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely Programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v
případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Podporované aktivity:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

- dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy,
stropu, podlahy
- podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
- dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
- dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo
mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový
kondenzační kotel)
- na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
- na instalaci solárních termických systémů
- na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Žadatelé: Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to
jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Termíny příjmu: Od 15. května do 31. října 2015
Výše dotace:
Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů
Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy pro rodinné domy stanovena na 5 mil.
Kč.

Více informací na: www.novazelenausporam.cz

Program podpory česko-německých a česko-rakouských projektů setkávání mládeže
Rozjeď to s Tandemem!

Podporované aktivity:
Cílem programu je motivovat české spolky a další subjekty aktivní v mimoškolní volnočasové činnosti pro
děti a mládež k česko-německé nebo česko-rakouské spolupráci.
Do programu se mohou zapojit:
- zapsané spolky
- střediska volného času, ZUŠ
- nízkoprahová centra a zařízení, neformální skupiny mládeže
- ostatní subjekty z neziskového sektoru vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež,
organizace církevního charakteru, školní kluby, SRPŠ při školách, jednotlivé kluby v rámci ASK ČR
apod.
Podpora není určena pro školy ani pro sportovní oddíly a skupiny, které mají obsah setkání prioritně zaměřen
na sport. Sport může v rámci projektu být prostředkem, nikoliv cílem. Školy se mohou do programu zapojit
pouze přes školní kluby či seskupení, která vykazují volnočasovou činnost.

Výše podpory: Celkové náklady na projekt nepřesáhnou 30 000,Při společné realizaci akce může Tandem převzít část nákladů spojených s projektem. Spolupráce staví
na tzv. hostitelském principu – tj. při výjezdu do zahraničí je možné převzít jízdné a dopravné skupiny,
při setkání v ČR pak náklady vynaložené na českém území pro české i německé, resp. rakouské účastníky,

jejichž počet by měl být pokud možno vyvážený. Akceptovány mohou být pouze náklady vzniklé české
straně projektu.
- Tandem se může spolupodílet na organizaci česko-německého nebo česko-rakouského setkání
až do výše 10.000,- Kč na projekt. Projekty zaměřené na téma zdravého životního stylu mohou
být po individuálním posouzení podpořeny částkou až 20.000,- Kč.
- Účast v programu Rozjeď to s Tandemem! nelze kombinovat s dotací MŠMT z Programů státní
podpory práce s dětmi a mládeží a s některými dalšími programy Tandemu.
Termín: Čeští partneři mohou své přihlášky podávat průběžně do začátku prosince běžného roku.
Informace zveřejněna na: http://www.tandem-org.cz/rtt

Kontakt: podana@tandem.adam.cz, tel: 377 634 755

Nadace ČEZ 2015
Oranžové hřiště
Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní

rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná
přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.
Výše podpory: Maximální výše příspěvku není stanovena, spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje.
Termín: Konečný termín není určen. Žádosti můžete podávat průběžně.
V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti.
Žadatel: Všechny právnické osoby
Termín čerpání: Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po podání žádosti a to
nejpozději do 12 měsíců od podání žádosti.
Počet žádostí o nadační příspěvek: Každý žadatel může podat pouze jednu žádost za kalendářní rok,
akceptována bude vždy 1. řádně podaná žádost.
Informace zveřejněna na:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
Vyplnit a podat žádost přes: https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/

Podpora regionů
Podporované aktivity: Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných

projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže,
zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu
či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu
Podmínky grantového řízení Podpora regionů.

Termín podání žádosti: Konečný termín není určen. Žádosti můžete podávat průběžně.
V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti.
Žadatel: Všechny právnické osoby
Žadatel může podat více žádostí.
Termín čerpání: Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po podání žádosti a to
nejpozději do 12 měsíců od podání žádosti.
Výše podpory: Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.
Informace zveřejněna na: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-

regionu.html
Vyplnit a podat žádost přes: https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/
Nadace VIA
Místo kde žijeme
Podporované aktivity: Program nabízíme těm, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a

společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství. Chceme pomoci takovým proměnám
prostranství, které se stanou základnou pro další růst vašeho společenství.
Podpora, aby jste:
- nastartovali či rozvinuli spolupráci různých aktérů a díky tomu využili lépe potenciál místních lidí,
neziskovek, firem a institucí
- vytvořili bezpečný prostor k tomu, aby si lidé naslouchali, vyjádřili svůj názor a domluvili se na
společném cíli
- přeměnili konkrétní veřejný prostor tak, aby dobře sloužil potřebám místního společenství
- prohloubili vztah lidí k místu, kde žijí, a odpovědnost za jeho budoucnost
- umožnili lidem aktivně se zapojit do života obce a podpořili tím rozvoj kultury svépomoci
Termín: 30.6.2015
Žadatel: • neziskové organizace (NO) • obce do 2 000 obyvatel (v obcích a městech nad 2 000 obyvatel
musí být nositelem projektu NO/PO, obec/město bude partnerem projektu) • příspěvkové organizace
(PO) • účelová zařízení církví
Příspěvek:
- Ve výši 300 000Kč na plánovací proces a obnovu/výstavbu veřejného prostranství.
- Odborného konzultanta, který vám poskytne komplexní poradenství v oblasti strategického
plánování projektu, při přípravě plánovacího a stavebního postupu a při organizaci a moderování
veřejných setkání (prostředky na konzultanta neuvádějte v rozpočtu projektu).
- Účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z realizace projektů (plánovací
setkání s veřejností, stavba s dobrovolníky apod; prostředky na semináře neuvádějte v rozpočtu
projektu).
Využití všech tří složek programu je nedílnou součástí podpor.
Informace zveřejněna na: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/vsechny-programynadace/misto-kde-zijeme-2015-2016

