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Váţení zájemci a ţadatelé o dotaci, 

 
dostala se vám do rukou publikace, která poskytuje v dnešní době tak cenné 

informace ohledně příleţitostí, nástrojů a moţností, jak financovat  plánované 

investice a budoucí projekty  ve vašich obcích. 
 

Publikace nabízí ucelený přehled dostupných finančních zdrojů evropských, 
národních i regionálních. Provede vás jak oblastí dotačních zdrojů veřejných, 

tak i zdrojů soukromých. Seznámíte se s dotačními tituly jednotlivých 

ministerstev, krajů, nadací, regionálních nadací nebo nadačních fondů. 
Materiál vám přiblíţí moţnosti čerpání finančních prostředků z Programu 

rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013 a dále i z operačních programů 
Evropské unie, regionálních operačních programů či dotačních programů 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu. Krátce, získáváte manuál na to, jak 
z moţností, které nabízí naše členství v EU, vytěţit maximum právě pro vaši 

vesnici. 

 
Jistě oceníte snadnou orientaci v nejednoduchém systému dotací, přehledné 

zpracování, stručnost a přehled finančních zdrojů podle typů ţadatele. Tato 
publikace je určena zejména pro malé obce do 2000 obyvatel, protoţe takové 

obce mají v současné době pouze omezené moţnosti čerpání dotací a zúţený 

přístup k informacím. 

Slovo úvodem 



  

 

 

 
Věřím, ţe vyuţijete co nejvíce příleţitostí k získání informací a publikace se pro 

vás stane uţitečnou pomůckou pro orientaci ve světě dotací, a přispěje tak 
k naplnění vašich investičních záměrů. 

 
Ing. Jakub Šebesta 

ministr zemědělství ČR 
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Seznam zkratek 
 
AEO Agroenvironmentální opatření 
APZ Aktivní politika zaměstnanosti 
BAT Best available technology 
 Nejlepší dostupná technologie 
CAS Cisternové automobilové stříkačky 
CES Centrální evidence sbírek 
CR Cestovní ruch 
CpKP Centrum pro komunitní práci 
ČOV Čistírna odpadních vod 
DT Dotační titul 
EHP Evropské hospodářské procesy 
EHS Evropské hospodářské společenství 
EO Ekvivalentní obyvatel 
EPC Energy Performance Contracting 

Úspory energie bez investic 
zákazníka 

EKIS Energetická konzultační a 
informační střediska 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 
ES Evropské společenství 
ESF Evropský sociální fond 
EU Evropská Unie 
EVVO Environmentální vzdělávání, 

výchova a osvěta 
FO Fyzická osoba 
FS Fond soudrţnosti 
GIS Geografický informační systém 
GP Grantový program 
ICT Information and Communication 

Technologies 
Informační a komunikační 
technologie 

IDS Integrovaný dopravní systém 
IOP Integrovaný operační program 
IT Informační technologie 
IZS Integrovaný záchranný systém 
JČK Jihočeský kraj 
JMK Jihomoravský kraj 
JPO Jednotka poţární ochrany 
JSVV Jednotný systém varování a 

vyrozumění 
LFA Less favoured areas 
 Znevýhodněné oblasti 
LK Liberecký kraj 
MAS Místní akční skupina 
MHD Městská hromadná doprava 
MINIS Minimální standard 
MK Ministerstvo kultury 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO Ministerstvo obrany 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPR Městská památková rezervace 
MSK Moravskoslezský kraj 
MSP Malé a střední podniky 
MŠ Mateřská škola 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a 

tělovýchovy 
MV Ministerstvo vnitra 
Mze Ministerstvo zemědělství 
MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 
NATURA 2000 
 Soustava chráněných území a 

stanovišť evropského významu
  

NNO Nestátní nezisková organizace 
NSTČ Náklady stavební a technologické 

části staveb 
NUTS II Územní statistická jednotka  
o.p.s. Obecně prospěšná společnost 
o.s. Občanské sdruţení 
OK Olomoucký kraj 
OP Operační program 
OPPS Operační program Přeshraniční 

spolupráce 
OPŢP Operační program Ţivotní prostředí 
OZE Obnovitelné zdroje energie 
PD Projektová dokumentace 
PK Pardubický kraj 
PO Právnická osoba 
PO Příspěvková organizace 
PO Prioritní osa 
PR Polská republika 
PRV Program rozvoje venkova 
REACH Registrace, hodnocení, schvalování 

a omezování chemikálií 
ROP Regionální operační program 
RVP Rámcový vzdělávací program 
SDH Sbor dobrovolných hasičů 
SEA Strategic environmental 

assessment 
SFŢP Státní fond ţivotního prostředí 
SPL Strategický plán Leader 
SR Státní rozpočet 
SR Slovenská republika 
SRD Strategický rozvojový dokument 
SŠ Střední škola 
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ŠVP Školský vzdělávací program 
IT Informační technologie 
ÚAP Územně analytické podklady 
ÚP Územní plán 
ÚPD Územně plánovací dokumentace 
ÚPN Územní plán 
ÚP SÚ Územní plán sídelního útvaru 
ÚPO Územní plán oblasti 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
V&V Výzkum a vývoj 
VOŠ Vyšší odborná škola 
VŠ Vysoká škola 
VVI Vědecká výzkumná instituce 
z.s.p.o. Zájmové sdruţení právnických osob 
ZCHÚ Zvláště chráněné území 
ZŠ Základní škola 
ZÚR Zásady územního rozvoje 
ZUŠ Základní umělecká škola 
ZVHS Zemědělská vodohospodářská 

správa 
ŢP Ţivotní prostředí 



 

  
 

1. Přehled zdrojů podle předmětu dotace 

 

Níţe uvedená tabulka zahrnuje dotační tituly, kdy ţadateli mohou být obce, svazky/sdruţení obcí, neziskové 
organizace, školy a školská zařízení. Dotační tituly jsou řazeny podle obsahového zaměření předmětu dotace. Ke 

kaţdému tématu pak naleznete ve sloupcích vhodný dotační zdroj s odkazem na číslo a název kapitoly této broţury, 

ve kterých naleznete podrobnější informace k jednotlivým programům. Vysvětlivky ke zkratkám dotačních programů 
se nachází za tabulkou. Přehled dotačních zdrojů podle druhu ţadatele pak naleznete v příloze č. 1 této broţury. 

 

 
Kapitola 2 
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Zpracování projektové 
dokumentace (samostatně) 

                x   

Vybavenost a zlepšení vzhledu obcí: 
Doprava, komunikace, 
bezpeč.prvky, cyklodoprava 

x x     x         x x x  

Kult. památky, sakrální stavby, 
památ.zóny, regionální kultura 

x x     x   x    x  x x x x 

Techn. infrastruktura, veřejná 
prostranství, výsadba zeleně  

x x x    x         x x x x 
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Rozšíření a rekonstrukce 
sportovišť 

x x     x          x x  

Rozvoj sluţeb, vybavenosti a 

obnova venkova 
x x     x   x       x x  

Zdravotnická péče a 
infrastruktura 

x x     x           x  

Sociální péče a integrace x x  x  x x   x   x   x x x x 

Poţární technika, varovné 
systémy, jednotky SDH 

      x     x     x   

Podpora bydlení (výstavba, 
infrastruktura) 

         x          

Podpora po ţivelných 
pohromách 

         x          

Revitalizace vojen. areálů          x          

Péče o válečné hroby               x     

Vodohospodářská struktura:  

ČOV a kanalizace x  x    x x         x x  

Školství a  mládeţ: 

Tělovýchova a sport, hřiště x x              x x x  

Vzdělávácí a školské programy      x  x      x    x  x 
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Rozšíření kapacit a rekonstrukce 
MŠ a ZŠ 

x x               x x  

Environment. výchova a osvěta   x    x  x    x   x x  x 

Ţivotní prostředí: 

Kvalita ovzduší a sniţování emisí   x    x             

Nakládání s odpady   x    x          x   

Ochrana přírody a krajiny x  x    x  x       x x  x 

Sniţování rizika povodní x  x    x x         x   

Sniţování průmysl.  znečištění   x    x             

Úspora energie, OZE a zateplení x  x    x  x  x      x x  

Výkupy pozemků v chr. územích         x           

Podpora podnikání v obcích:  

Cestovní ruch  x x     x          x x  

Rozvoj přeshraničních regionů       x             

Podnikání a inovace       x    x       x  

Regenerace brownfields x x         x      x x  

Chov ryb        x         x x  

Hospodaření v lesích x       x         x x  



 

  
 

Předmět dotace/Zdroj 

P
R

V
 

R
O

P
 

O
P

Ţ
P

 

IO
P

 

V
a

K
 

L
Z

a
Z

 

P
ře

s
h

r.
S

 

M
Z

e
 

M
Ţ

P
 

M
M

R
 

M
P

O
 

M
V

 

M
S

M
T

 

M
K

 

M
O

 

N
a

d
a

c
e

 

k
ra

js
k

é
  

M
A

S
 

N
a

d
a

c
e

 

Efektivní fungování samosprávy: 

Územní politika (ÚP, ÚAP) x   x   x          x   

Inform. systémy a komunikace x      x     x     x x  

Dotace úroků z úvěru                 x   

Podpora absorpční kapacity                 x   

Efektivita a spolupráce veřej. 
institucí 

   x  x x             

Komunitní rozvoj a lidské zdroje: 

Komunitní a kulturní aktivity x      x   x    x  x x x x 

Podpora MAS a mikroregionů x                x   

Lidské zdroje      x x      x   x x  x 

Rovné příleţitosti     x x x   x   x   x   x 
 
Vysvětlivky: 
PRV Program rozvoje venkova (celostátní) 
ROP Regionální operační programy (dle NUTS II) 
OPŢP Operační program ţivotní prostředí (celostátní) 
IOP Integrovaný operační program (celostátní) 
VaK OP Vzdělávání a konkurenceschopnost (celostátní) 
LZaZ OP Lidské zdroje a zaměstnanost (celostátní) 
Přeshr.S Přeshraniční spolupráce (dle příhraničních krajů) 
Mze Ministerstvo zemědělství 
MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MV Ministerstvo vnitra 
MSMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 
MK Ministerstvo kultury 
MO Ministerstvo obrany 
Krajské Dotační tituly Krajských úřadů 
MAS Místní akční skupiny (regionální)
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2. Evropské zdroje 

 

V následující kapitole jsou zařazeny programy vyhlášené pro období 2007 – 
2013, ve kterých příjemci dotace mohou být zejména malé obce, 

svazky/sdruţení obcí, neziskové organizace, školy a školská zařízení. 

Dotační tituly mají buď celostátní nebo regionální působnost. Celostátním 
dotačním programem je Program rozvoje venkova a tématické operační 

programy. Regionálně jsou pak rozlišeny dotační tituly Regionálních 
operačních programů NUTS II pro obce nad 500 obyvatel a programy 

přeshraniční spolupráce.  

U kaţdého dotačního titulu je uveden termín podání ţádosti, pokud takový 
termín byl v době vydání této publikace zveřejněn. Pro aktualizaci vypsaných 

výzev doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých programů na 
uvedených odkazech.    

2.1 Program rozvoje venkova 

Charakteristika: Cílem programu rozvoje venkova České republiky na 

období 2007–2013 je rozvoj venkovského prostoru ČR na bázi trvale 
udrţitelného rozvoje, zlepšení stavu ţivotního prostředí a sníţení negativních 

vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program podporuje rozšiřování 

a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet 
podnikání, vytvářet nová pracovní místa a sníţit míru nezaměstnanosti na 

venkově. 
Kontaktní údaje: 

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1  

                   tel.: 221 812 184, 221 812 425 
Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33                  

                                  110 00 Praha 1, tel.: 222 871 620 
Odkaz: http://www.mze.cz, http://www.szif.cz 

Místo pro předkládání ţádostí: Regionální odbory příp. Centrální pracoviště 
SZIF (dle dotačního titulu): 

SZIF Praha:  Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 227 010 460 

SZIF České Budějovice:  Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice, 
                                   tel.: 387 004 801 

SZIF Ústí nad Labem:  Masarykova 19/275, 403 40 Ústí n. Labem,  
                                tel.: 475 651 151 

 

http://www.mze.cz/
http://www.szif.cz/
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SZIF Hradec Králové:  Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové,  

                                tel.: 495 070 300 

SZIF Brno:  Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel.: 541 614 112 
SZIF Olomouc:  Blanická 1, 772 00 Olomouc, tel.: 585 526 511 

SZIF Opava:  Horní nám. 2, 746 57 Opava, tel.: 553 696 135 
 

 

2.1.1 OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a 
lesnictví 

 

I.1.2. Investice do lesů 
Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika 
Odkaz: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/121 

Podporované aktivity: Pořízení strojů a zařízení pro budování a údrţbu 

lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrţí, 
strojů a zařízení slouţících pro obnovu a výchovu lesních porostů, strojů na 

zařízení a výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní 

zpracování dříví ekologickými technologiemi. 
Způsobilý ţadatel: Fyzická nebo právnická osoba, sdruţení s právní 

subjektivitou, obec nebo její svazky hospodařící v lesích, které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdruţení s právní subjektivitou nebo 

jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků. 

Výše podpory: Max. 50%. 
Termín příjmu ţádostí (předpoklad): 6.10. – 26.10. 2009. 

 

Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura 
Odkaz:  http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/123 

Podporované aktivity: Výstavba a modernizace, rekonstrukce a celkové 
opravy lesních cest a zařízení upravujících vodní reţim v lesích, včetně 

souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení slouţících 
lesnímu hospodářství. 

Způsobilý ţadatel: Fyzická nebo právnická osoba, sdruţení s právní 
subjektivitou, obec nebo její svazky hospodařící v lesích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdruţení s právní subjektivitou nebo 

jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků. 
Výše podpory: 100%. 

Termín příjmu ţádostí (předpoklad): 6.10. – 26.10. 2009. 
 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/121
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd~osa1~1~12~123
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2.1.2 OSA II – Zlepšování ţivotního prostředí a krajiny 
 

II.1.3. Agroenvironmentální opatření 
Odkaz: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/1/13 

Podporované aktivity: Odvíjí se od definovaných podmínek a postupů 
jednotlivých AEO: 

Podopatření A: Postupy šetrné k ţivotnímu prostředí 

Titul A1: Ekologické zemědělství 
Titul A2: Integrovaná produkce 

Podopatření B: Ošetřování travních porostů 
Podopatření C: Péče o krajinu 

Titul C1: Zatravňování orné půdy 

Titul C2: Pěstování meziplodin 
Titul C3: Biopásy 

Způsobilý ţadatel: Fyzická nebo právnická osoba, která provozuje 
zemědělskou činnost vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost, 

obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu a splňuje kritéria pro vstup do 
opatření a plní podmínky poskytnutí podpory. 

Výše podpory: Dle jednotlivých podopatření. 

Termín příjmu ţádostí (předpoklad): jaro 2010. 
 

II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy 
Odkaz:  http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/2/21 

Podporované aktivity: První zaloţení lesního porostu na zemědělské půdě, 

péče o zaloţený lesní porost po dobu pěti let, náhrada za ukončení 
zemědělské činnosti na zalesněném zemědělském pozemku po dobu 15 let za 

předpokladu, ţe zalesňovaný zemědělský pozemek byl před podáním ţádosti  
o poskytnutí dotace na zalesnění zemědělsky obhospodařován. 

Způsobilý ţadatel: 

 vlastník nebo nájemce zemědělské půdy, 

 spoluvlastník zemědělské půdy, 

 sdruţení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců zemědělské půdy. 

O podporu nemohou poţádat veřejné orgány. Je-li však zemědělská půda, 
která má být zalesněna a jejímţ vlastníkem je veřejný orgán pronajata fyzické 

nebo právnické osobě, lze poskytnout podporu na ochranu vzniklých lesních 
porostů a náhradu ztráty příjmu vzniklé z důvodu ukončení zemědělské 

činnosti. 
Výše podpory: Pevně stanovená sazba na hektar, podle zvoleného typu 

managementu. Příspěvek na zaloţení činí max. 70% (80% v LFA a oblastech 

souvisejících s prováděním směrnice 2000/60/ES) způsobilých výdajů. 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/1/13
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd~osa2~2~21~211
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II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu 
z předchozího produkčního cyklu 
Odkaz:  http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/2/22/221 
Podporované aktivity: Zachování hospodářského souboru lesního porostu  

z předchozího produkčního cyklu. 
Způsobilý ţadatel: 

 soukromý vlastník lesního pozemku, 

 spoluvlastník lesního pozemku, 

 sdruţení soukromých vlastníků lesních pozemků s právní subjektivitou. 

Výše podpory: Sazba dotace činí 60 EUR na 1 ha porostní skupiny lesního 

pozemku na rok (tj. 1 800 Kč/ha porostní skupiny/rok). 
 

II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů 
Odkaz:  http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/2/23/231 
Způsobilý ţadatel: Subjekty (fyzické a právnické osoby včetně obcí 

a školních statků) hospodařící v lesích soukromých osob nebo jejich sdruţení 
nebo obcí a jejich sdruţení. 

Výše podpory: Sazba na technickou jednotku ve formě kompenzace újmy 
vzniklé ze sníţení hospodářského vyuţití lesů. 

 

2.1.3 OSA III – Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a 
diverzifikace hospodářství venkova 

 

III.1.3. Podpora cestovního ruchu 
Odkaz:  http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/1/13 
Podporované aktivity: Rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky 
směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), 

zejména na vyuţití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky, 
vybudování pěších a lyţařských tras, vinařských stezek a hippostezek, 

výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven 

sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyţití.  
Projekt musí být realizován v obci do 2000 obyvatel. 

Způsobilý ţadatel:  
Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky: nestátní neziskové 

organizace, zájmová sdruţení právnických osob, fyzické a právnické osoby, 
které podnikají v zemědělské výrobě, nezemědělské podnikatelské subjekty, 

pouze pokud činnost zahajují nebo mají kratší neţ dvouletou historii podnikání 

v oblasti cestovního ruchu. 
Záměr b) ubytování, sport: fyzické a právnické osoby, které podnikají 

v zemědělské výrobě, nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd~osa2~2~22~221
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd~osa2~2~23~231
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd~osa3~1~13
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činnost zahajují nebo mají kratší neţ dvouletou historii podnikání v oblasti 

cestovního ruchu. 

Výše podpory: 90% u záměru a), přičemţ projekt nesmí zakládat veřejnou 
podporu, u záměru b) dotace do 60%. 

Termín příjmu ţádostí (předpoklad): 6.10. – 26.10. 2009. 
 

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby 
Odkaz: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211 

Podporované aktivity: Podpora malých obcí do 500 obyvatel v oblasti 

základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské; 
stavební obnova budov a ploch případně nová výstavba související 

s vodohospodářskou infrastrukturou, ČOV, další technickou infrastrukturou, 
dopravní infrastrukturou a úpravou veřejných prostranství; zpracování územně 

plánovací dokumentace obce a zlepšení vzhledu obcí, nákup a výsadba 

veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údrţbu 
zeleně. Projekty vodohospodářské infrastruktury, ČOV a kanalizace jsou 

podporovány také v obcích do 2000 obyvatel (aglomerace do 2000 E.O.). 
Způsobilý ţadatel:  

 zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí: obec, svazek 

obcí, nestátní nezisková organizace, zájmové sdruţení právnických osob, 

jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, církve a jejich organizace, 
 vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu: obec, svazek obcí, 

 územní plán: obec. 

Výše podpory: 90%. 

Způsob proplácení: Moţnost průběţného financování. 
Termín příjmu ţádostí (předpoklad): 6.10. – 26.10. 2009. 

Příklad úspěšného projektu: 

Název projektu: Úprava veřejných prostranství a komunikací v obci Bedřichov 
Příjemce dotace: Obec Bedřichov, okr. Jablonec nad Nisou 

Výše dotace: 4 353 030 Kč  
Rok realizace: 2009 

 

 
Popis projektu: 

Bylo upraveno veřejné prostranství 
přírodního hřiště v blízkosti koupaliště 

s pískovištěm pro děti a průlezkami, 

upraveny cestičky, lávky a pořízeny 
lavičky. Dále byl upraven prostor 

kolem kostela - přírodní amfiteátr, 
podstavce pro sochy, sedátka pro 

diváky, prostor pro pořádání svateb 

a kříţová cesta podél přístupové cesty 
ke kostelu. 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211
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Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby  
Odkaz: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/212 

Podporované aktivity: Zajištění občanského vybavení a sluţeb v obcích do 
500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury 

a sociálních sluţeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, 
základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu, zajištění zázemí pro 

aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních 

organizací, spolků, církví a jejich organizací. Nová výstavba, stavební obnova 
budov a ploch slouţících zajištění občanského vybavení, nákup budov ve 

spojitosti s projektem, nákup zařízení, vybavení, hardware, software 
a infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu. 

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí, nestátní nezisková organizace, 
zájmové sdruţení právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, 

církve a jejich organizace. 

Výše podpory: 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
u projektů nezakládajících veřejnou podporu, jinak nejvýše 60%. 

Způsob proplácení: Moţnost průběţného financování. 
Termín příjmu ţádostí (předpoklad): 6.10. – 26.10. 2009. 

 

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Odkaz: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/22 

Podporované aktivity: Dotace je určena na vypracování studií nebo 
programů a na investice spojené s udrţováním, obnovou a zhodnocováním 

nebo vyuţitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, 

památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, 
včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých 

výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní 
a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky v obci do 500 obyvatel.  

Způsobilý ţadatel: 
Záměr a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví 

venkova: obec, svazek obcí. 
Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova, záměr c) stálé 

výstavní expozice a muzea: obec, svazek obcí, nestátní nezisková organizace, 
zájmové sdruţení právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, 

církve a jejich organizace  

Výše podpory: Max. 90%, platí pravidlo de-minimis. 
Způsob proplácení: Moţnost průběţného financování. 

Termín příjmu ţádostí (předpoklad): 6.10. – 26.10. 2009. 
 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/212
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/22
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Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace 
Odkaz: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/3/31 

Podporované aktivity: Vzdělávání a informování fyzických a právnických 
osob, které mají váţný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné 

působení na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech 
diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, 

venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení 

a sluţeb, ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Příjemce dotace 
zajistí vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího subjektu. 

Způsobilý ţadatel: Obec, sdruţení obcí, nezisková organizace s právní 
subjektivitou.  

Výše podpory: 100% způsobilých výdajů. Podléhá pravidlu de- minimis. 
Termín příjmu ţádostí (předpoklad): 6.10. – 26.10. 2009. 

 

2.1.4 OSA IV Leader 
 

IV.1.1. Místní akční skupina  
Odkaz: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/11 
Podporované aktivity: V rámci tohoto opatření jsou podporovány místní 

akční skupiny, které v souladu s principem Leader zajišťují realizaci svého 
Strategického plánu Leader (SPL). Na základě partnerství mezi soukromým 

a veřejným sektorem navrhují ucelenou strategii místního rozvoje,  podílí se 
na vytváření sítí místních partnerství. Přímá dotace místní akční skupině se 

poskytuje na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací SPL. 

Způsobilý ţadatel: Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 

občanské sdruţení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve 
znění pozdějších předpisů, zájmové sdruţení právnických osob podle § 20, 

písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Subjekt musí splňovat podmínku partnerství mezi soukromým 
a veřejným sektorem. Ţadatel/příjemce dotace v tomto opatření je pro 

potřeby PRV nazýván „místní akční skupina“ (MAS). 
Výše podpory: 100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 
Odkaz: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12 
Podporované aktivity: Podpora se vztahuje na projekty, které jsou 
v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader (SPL) jednotlivých MAS 

schválených v rámci opatření V.1.1. Konkrétní projekty k realizaci jsou pak 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/3/31
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/11
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12
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vybírány těmito MAS. Místní akční skupiny v jednotlivých krajích ČR, které mají 

pro rok 2009 schváleny prostředky z tohoto opatření k financování projektů na 

svém území, jsou součástí kapitoly 4 Regionální zdroje. 
Způsobilý ţadatel: Definice příjemce dotace je nastavena v kaţdé Fichi 

(tj. stručný popis opatření stanovených místní akční skupinou v souladu se 
SPL). Okruh ţadatelů určují opatření PRV podporovaná v dané SPL. 

Výše podpory: Druh a výše dotace jsou stanoveny v kaţdé Fichi ke SPL 

podle podporovaných opatření v rámci PRV. 
Termín příjmu ţádostí (předpoklad): 6.10. – 26.10. 2009. 

 

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 
Odkaz: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/2 
Podporované aktivity: Dotace je poskytována na projekty národní 

spolupráce na území České republiky s cílem povzbudit spolupráci mezi 

místními akčními skupinami na území České republiky. A dále na projekty 
mezinárodní spolupráce s cílem povzbudit vzájemnou spolupráci mezi MAS 

v rámci členských států EU a jinými skupinami, pracujícími na principech 
Leader na území třetích zemí. Projekt Spolupráce představuje účast MAS na 

realizaci společně zvoleného projektu s jinou MAS nebo se subjektem, který 

uplatňuje přístup Leader v jiném regionu. Realizovaný projekt musí být 
v souladu s opatřeními Programu rozvoje venkova. 

Způsobilý ţadatel: Příjemci dotace mohou být MAS s právní formou obecně 
prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdruţení podle zákona 

č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové 
sdruţení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., 

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Výše dotace: 90 – 100% podle druhu opatření PRV. 

Termín příjmu ţádostí (předpoklad): 6.10. – 9.11. 2009. 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/2
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2.2 Regionální operační programy 

Obce, které mají vyšší počet obyvatel neţ 500 a nemohou tedy poţádat o  
dotaci z Programu rozvoje venkova, mohou ţádat o dotace z Regionálních 

operačních programů (ROP). Ty jsou odlišné v jednotlivých NUTS II. 

Jednotlivé řídící orgány ROP (Úřady Regionálních rad) vyhlašují výzvy 
nezávisle a na základě vlastních pravidel.  

 

2.2.1 ROP NUTS II Jihovýchod 
 

Charakteristika zdroje: Program je určen pro region soudrţnosti 
Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Zaměřuje se 

na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace 
prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury a sluţeb 

cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování 

podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především prostřednictvím 
zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. 

Kontaktní údaje: Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod, 
Kounicova 271/13, 602 00 Brno, Regionální pracoviště Jihlava: Ţiţkova 89, 

586 01 Jihlava, e-mail: dotaz@jihovychod.cz 
Odkaz: http://www.jihovychod.cz/ 

 
Osa 1 Dostupnost dopravy 
1.2. Rozvoj dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy 
Odkaz: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/dostupnost-dopravy/ekobusy-

terminaly-park-and-ride 
Podporované aktivity: Projekty investičního charakteru zacílené zejména na 

celkový rozvoj dopravní obsluţnosti v regionu a veřejné dopravy: 
 rozšiřování a zkvalitňování integrovaného dopravního systému (IDS) na 

území regionu s důrazem na aktivity slouţící k usnadnění pohybu osob s  

omezenou schopností pohybu a orientace, 
 zlepšování dopravní obsluţnosti veřejnou hromadnou dopravou, 

 podpora ekologické veřejné hromadné dopravy osob. 

Způsobilý ţadatel: Obec, provozovatel dráhy, kraj, svazek obcí, organizace 

zřizované nebo zakládané obcemi a kraji, ad. 

Výše podpory: Aţ 92,5% dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: 31. srpna 2009 - veškeré aktivity mimo ekobusy, 

září 2009 - pouze na ekobusy. 

mailto:dotaz@jihovychod.cz
http://www.jihovychod.cz/
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/dostupnost-dopravy/ekobusy-terminaly-park-and-ride
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/dostupnost-dopravy/ekobusy-terminaly-park-and-ride
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1.4. Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 
Odkaz: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/dostupnost-

dopravy/cyklostezky-bezbarierove-krizovatky 
Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a vymezení komunikací pro 

nemotorovou dopravu včetně značení a související drobné infrastruktury, 
opatření ke zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců v obcích, výstavba 

bezbariérových přístupů u komunikací pro nemotorovou dopravu. 
Způsobilý ţadatel: Obec, kraj, svazek obcí, organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi a kraji. 

Výše podpory: 100%. 
Termín příjmu ţádostí: Říjen 2009. 

 
Osa 2 Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 
2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
Odkaz: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/cestovni-ruch/turisticka-

infrastruktura 
Podporované aktivity: 

 výstavba, technické zhodnocení turistické infrastruktury 

(např.: kongresových či lázeňských center, sportovně rekreačních zařízení 
vč. infrastruktury pro rekreační plavbu, skanzenů, turistických informačních 

center pro turisty, zoologických zahrad aj.) včetně pořízení technického 
zařízení s prokazatelným dopadem na cestovní ruch, 

 technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek regionálního 

významu pro potřeby ČR (kulturní i technické památky) včetně nezbytné 

doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, 
odpočívadla aj.), 

 výstavba a technické zhodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení 

s přímou vazbou na cestovní ruch, 
 značení a úpravy cyklotras (které netvoří komunikace II. a III. třídy), 

výstavba a technické zhodnocení turistických tras a stezek pro pěší a lyţaře, 

naučných stezek včetně doplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště, 

úschovny kol, odpočívadla apod.), výstavba hipostezek a doprovodné 
infrastruktury (např. úvaziště), 

 výstavba, úpravy a technické zhodnocení přístupových komunikací k  

turisticky vyuţitelným objektům (vyjma ubytovací a stravovací zařízení 
a kongresová a lázeňská centra) a památkám nadregionálního významu 

(např. k Národním kulturním památkám a UNESCO památkám, k lyţařským 
vlekům, k naučným  a turistickým stezkám apod.), které netvoří 

komunikace II. a III. třídy, včetně související doprovodné infrastruktury (tj. 

např. chodníky a parkovací plochy atp.). 
Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí, kraj, nestátní nezisková organizace, 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/dostupnost-dopravy/cyklostezky-bezbarierove-krizovatky
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/dostupnost-dopravy/cyklostezky-bezbarierove-krizovatky
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/cestovni-ruch/turisticka-infrastruktura
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/cestovni-ruch/turisticka-infrastruktura
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organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnická osoba s účastí 

samosprávy, malý a střední podnikatel. 

Výše podpory: Aţ 92,5% dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: 30.11.2009, pouze na rekonstrukce památkových 

objektů pro potřeby cestovního ruchu a na nově vybudované stezky pro hippo 
a pěší. Ubytovací kapacity mohou být jen doplňkovou aktivitou v rámci obnovy 

památek.  
 

2.2. Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu 
Odkaz: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/cestovni-ruch/marketing-

cestovniho-ruchu 
Podporované aktivity:  

 tvorba marketingových strategií a strategií perspektivních 

a konkurenceschopných forem cestovního ruchu regionálního významu, 
 podpora a propagace specifických regionálních turistických produktů, 

 vytváření místních a regionálních systémů informování turistů 

o atraktivitách cestovního ruchu (např. o lokalitách NATURA 2000), 

 kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopadem, 

 rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným 

internetem pro turisty a návštěvníky regionu (webové stránky, rezervační 
systémy, informační kiosky atp.), 

 marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu jako 

jedinečné turistické destinace (tvorba nových i vícejazyčných tištěných a  

elektronických propagačních materiálů a předmětů, účast na veletrzích 
a workshopech cestovního ruchu atd.). 

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí, kraj, nestátní nezisková organizace, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnická osoba s účastí 

samosprávy, malý a střední podnikatel. 
Výše podpory: Aţ 92,5% dle typu projektu. 

Termín příjmu ţádostí: 30. září 2009 - typy podpory b);c);f) (tj, tvorba, 

podpora a propagace specifických produktů v ČR; organizace a řízení 
cestovního ruchu; zkvalitnění a zintenzivnění marketingových a propagačních 

aktivit zaměřených na propagaci regionu). 

 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/cestovni-ruch/marketing-cestovniho-ruchu
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/cestovni-ruch/marketing-cestovniho-ruchu


 

 25 

 

Osa 3 udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel  
3.3. Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 
Odkaz: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/rozvoj-mest-a-obci/rozvoj-a-

stabilizace-venkovskych-sidel 
Podporované aktivity:  
 komplexní úpravy veřejných prostranství (např. náměstí, ulic, parků, 

dětských hřišť) a bezprostředního okolí, výstavba a technické zhodnocení 

související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu, 

 výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury 
pro další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, slouţících 

přímo k výuce, 
 technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůţkovou 

a ambulantní péči, ve smyslu zákona č. 20/1966 v platném znění 

(zřizovaných a zakládaných územně samosprávnými celky) a jejich vybavení 
informačními technologiemi, přístrojovým vybavením včetně souvisejících 

stavebních úprav, 

 výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální 

péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, 
 výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a práci s dětmi 

a mládeţí (zařízení pro neformální aktivity), národnostními menšinami i  

rizikovými skupinami obyvatel, 
 revitalizace brownfields, nové vyuţití objektů a ploch, které pozbyly svou 

původní funkci. 

Způsobilý ţadatel:  
 obec nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat podporu v  

rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2), 

 organizace zřizovaná nebo zakládaná obcí se souhlasem zřizovatele, svazek 

obcí, nestátní nezisková organizace, vzdělávací instituce a malý a střední 

podnikatel (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území 
vymezených obcí). 

Výše podpory: Aţ 92,5% dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

2.2.2 ROP NUTS II Jihozápad 
 

Charakteristika: Program je určen pro region soudrţnosti Jihozápad 
sestávající z Jihočeského a Plzeňského kraje. Zaměřuje se na zlepšení 

dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné 

dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu 
menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/rozvoj-mest-a-obci/rozvoj-a-stabilizace-venkovskych-sidel
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/oblasti-dotace/rozvoj-mest-a-obci/rozvoj-a-stabilizace-venkovskych-sidel
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venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální 

a zdravotnické infrastruktury. 

Kontaktní údaje: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice  
                            tel.: 389 058 600, e-mail: info@rr-jihozapad.cz   

Odkaz: http://www.rr-jihozapad.cz 
 

Prioritní osa 1 Dostupnost center 
1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 
Podporované aktivity: Modernizace, popř. výstavba ţelezničních stanic 

a zastávek autobusových nádraţí a zastávek  dopravních terminálů pro 
veřejnou dopravu, parkovišť, informačních systémů ve veřejné dopravě, 

technické prostředky pro rozvoj integrovaných dopravních systémů, příprava 

koncepcí, studií a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obsluţnosti 
v regionu. 

Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí, kraj, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji a obcemi, provozovatelé dráhy nebo dráţní dopravy, 

dopravci ve veřejné linkové dopravě. 
Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: Do 30. 9. 2009. 

 

1.5. Rozvoj místních komunikací 
Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace místních 
komunikací pro napojení nových rozvojových ploch, odstraňování bodových 

závad na místních komunikacích (např. křiţovatky, přejezdy, mosty) pro 

zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení dostupnosti částí obcí, výstavba 
místních komunikací vyvolaná modernizací silniční sítě. 

Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí. 
Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: 12. 2. 2010 - 14. 5. 2010. 
 

Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí 
2.3. Revitalizace částí měst a obcí 
Podporované aktivity: Ve městech a obcích s počtem obyvatel 500 – 4999: 
sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech; stavební 

obnova a dostavba veřejných prostranství, včetně architektonických prvků; 

revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území; 
výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro 

kulturu, volný čas, komunitní ţivot a veřejný sektor; značení a úpravy 
veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně 

postiţené. 

mailto:info@rr-jihozapad.cz
http://www.rr-jihozapad.cz/
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Způsobilý ţadatel: Obec s počtem obyvatel 500 – 4999, organizace 

zřizované nebo zakládané oprávněnými obcemi (500 – 4999 obyvatel). 

Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 
Termín příjmu ţádostí: Do 30. 9. 2009. 

Příklad úspěšného projektu: 
Název projektu: Rozšíření sportoviště víceúčelové haly 

Příjemce dotace: Vodňany, okr. Strakonice 

Celkové náklady: 1 600 597 Kč 
Výše dotace: 1 480 552 Kč 

Realizace: 8/2008 – 10/2008 
 

 

Popis: V rámci projektu proběhly 
stavební úpravy hrací plochy hřiště 

a ochozů, stávajícího zařízení 

střídaček a bylo doplněno mobilní 
sportovní vybavení včetně pódiových 

stupňů. Dále byl zakoupen mobilní 
taneční parket, který se instaluje při 

konání kulturních akcí. 

 

2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného 
školství 
Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů škol 
a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky, pořízení a modernizace 

vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. 
Způsobilý ţadatel: Kraj, obec, škola a školská zařízení zřizovaná nebo 

zakládaná kraji a obcemi, církevní škola a školské zařízení, soukromá škola 
a školské zařízení, školská právnická osoba. 

Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: 12. 2. 2010 - 14. 5. 2010. 
 

2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
Podporované aktivity: Rozvoj sítě sociálních sluţeb (např. výstavba, 

rekonstrukce a modernizace ústavů sociální péče, zázemí pro terapeutické 

komunity, sociální poradny apod.), výstavba, rekonstrukce a modernizace 
objektů zařízení slouţících skupinám ohroţených vyloučením ze společnosti, 

výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory, 
nákup a modernizace vybavení zařízení sociálních sluţeb, výstavba, 
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rekonstrukce a modernizace objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče 

o děti, dle zákona č. 561/2004 Sb. (např. školky, domovy dětí a mládeţe, 

centra pro mimoškolní činnost dětí, klubovny, apod.). 
Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji a obcemi, školy a školská zařízení zřizovaná nebo 
zakládaná kraji a obcemi, kraj, církevní škola a školské zařízení, soukromá 

škola a školské zařízení, školská právnická osoba, poskytovatel sociálních 

sluţeb uvedený v registru podle zákona č. 108/2006 Sb., jehoţ zřizovatelem 
není stát. 

Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

2.6. Rozvoj zdravotnické péče 
Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů 

zdravotnických zařízení, rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče, nákup 
a modernizace vybavení zdravotnických zařízení. 

Způsobilý ţadatel: Obec, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji 
a obcemi, kteří jsou provozovateli nestátních zdravotnických zařízení, 

dobrovolný svazek obcí, nestátní zdravotnické zařízení. 

Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu 
3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
Podporované aktivity:   

 výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, 

hypostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště), vč. doprovodné  
infrastruktury a značení, výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační 

vybavenosti pro cestovní ruch, kulturní vybavenosti pro cestovní ruch, 
výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit, 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku, 

výstavba a modernizace zařízení určených pro lázeňské a další ozdravné 

pobyty (welness), výstavba a modernizace infrastruktury související 
s lázeňským a welness provozem, úprava prostranství a pěších zón ve 

vnitřních územích lázeňských míst. 
Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí, kraj, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní nezisková organizace, malý a střední 
podnikatel, zájmové sdruţení právnických osob. 

Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: Do 30. 9. 2009, 12. 2. 2010 - 14. 5. 2010. 
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3.2. Revitalizace památek a vyuţití kulturního dědictví v rozvoji 
cestovního ruchu 
Podporované aktivity:  
 stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek, 

  památkově 

chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na 

přilehlých plochách, 
 budování doprovodných informačních systémů a značení památkově 

chráněných území a objektů, 

  

 

objektů. 

Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí, kraj, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní nezisková organizace, malý a střední 

podnikatel, zájmové sdruţení právnických osob. 
Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

3.3. Rozvoj sluţeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního 
ruchu 
Podporované aktivity: Sluţby na podporu rozvoje cestovního ruchu, 

zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování 

a rozvoj internetových informačních systémů cestovního ruchu, tvorba 
rezervačních a objednávkových systémů), propojení nabídky atraktivit a sluţeb 

do celků vytvářejících produkty cestovního ruchu, podpora marketingových 
aktivit v cestovním ruchu. 

Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí, kraj, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní nezisková organizace, ad. 

Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 
 

2.2.3 ROP NUTS II Moravskoslezsko 
 

Charakteristika zdroje: Program je určen pro region soudrţnosti 

Moravskoslezsko, který je totoţný s Moravskoslezským krajem. Zaměřuje se 
na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace 

prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb 
cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování 

podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především prostřednictvím 

zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. 
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Kontaktní údaje: Úřad Regionální rady, Hrabákova 1/1861 

                            702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

                            tel.: 552 303 546, e-mail: info@rr-moravskoslezsko.cz 
Odkaz: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop 

 

Osa 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 
1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava 
Podporované aktivity:  
 výstavba cyklostezek (včetně příslušenství) vedených v cyklotrasách, které 

jsou prioritní z hlediska Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území 

Moravskoslezského kraje – se zdůvodněním vysoké intenzity silniční 
dopravy a cyklodopravy, 

 výstavba cyklostezek (včetně příslušenství), příp. společné cyklostezky 

a chodníků – s odůvodněným významem z hlediska vyuţívání cyklodopravy, 

resp. pěší dopravy v dojíţďce/docházce do zaměstnání, za zábavou, 
s vysokou intenzitou silniční dopravy a cyklodopravy, 

 opatření na komunikacích, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu („bezpečné“ přechody pro chodce, zpomalovací pruhy, ochranné 
(dělící nebo směrovací) ostrůvky, zvýrazněné dopravní značení) – jsou 

zvýhodněny projekty kombinující více bezpečnostních prvků, ţadatel uvede 
ve zdůvodnění projektu zhoršené podmínky pro bezpečnost cyklo a pěší 

dopravy – intenzitu dopravy, míru nehodovosti apod.  

Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí a organizace zřízená 
a zaloţená obcí a dobrovolnými svazky obcí, Moravskoslezský kraj, organizace 

jím zřízená a zaloţená. 
Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: 1.1.2. Cyklistické stezky - prosinec 2009 aţ 

únor 2010. 
 

1.3.Rozvoj dopravní obsluţnosti 
Podporované aktivity:  

 rozvoj integrovaného dopravního systému na území kraje a podpora 

regionální veřejné dopravy (Integrace a zavádění integrovaných systémů 

veřejné dopravy na úrovni kraje, obnova odbavovacích systémů, zavádění 
řídících a informačních systémů pro městskou hromadnou dopravu), 

 zvýšení atraktivity hromadné dopravy dobudováním související 

infrastruktury, budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup 
mezi jednotlivými dopravními systémy, rekonstrukce a budování vybraných 

zastávek, doplňující stavby integrující jednotlivé druhy dopravy, zlepšení 
dostupnosti veřejné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu 

mailto:info@rr-moravskoslezsko.cz
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop
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a orientace pořízením a modernizací vozového parku (bezbariérová vozidla), 

doprovodná infrastruktura spojená s provozem pořizovaných vozidel, 

pořízení a modernizace dráţních vozidel městské (tramvaje, trolejbusy) 
a meziměstské (regionální kolejová vozidla) hromadné přepravy osob, 

pořízení a modernizace ekologických autobusů příměstské a městské 
hromadné dopravy (vyuţívající alternativní paliva a naftové motory dle 

emisních norem EURO 5 a vyšších). 

Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí a organizace zřízená 
a zaloţená obcí a dobrovolnými svazky obcí, Moravskoslezský kraj, organizace 

jím zřízená a zaloţená, organizace zřízená a zaloţená obcí provozující 
městskou hromadnou dopravu formou „in-house“ sluţby, tj. prostřednictvím 

organizací 100% vlastněnými obcí.  
Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: 1. čtvrtletí r. 2010. 

 

Osa 2. Podpora prosperity regionu 
2.2. Rozvoj cestovního ruchu 
Podporované aktivity:  

 revitalizace a zpřístupnění kulturních a industriálních památek, technických 

zajímavostí a kulturního dědictví pro jejich vyuţití jako atraktivit cestovního 

ruchu, – podpora výstavby či obnovy vybavenosti v oblasti sportu, rekreace 
a lázeňství slouţící pro turisty a cestovní ruch, včetně zpřístupnění pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 cílená podpora vybraných objektů či míst při formálním postupu ţádosti 

o zařazení do UNESCO, podpora při budování či rekonstrukci vhodné 

infrastruktury u těchto objektů/ atraktivit, 

 modernizace a rozvoj areálů zimních sportů (především v Beskydech 

a Jeseníkách) s předpokladem moţností celoročního vyuţití, 
 rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení pro potřebu cestovního 

ruchu, 

 obnova, rozvoj a rekonstrukce doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch 

- turistické a cykloturistické trasy, naučné trasy, orientačně-informační 
systém, hippostezky, infrastruktura pro vodní aktivity a vodní turistiku, 

 zlepšení kvality infrastrukturních sluţeb cestovního ruchu (cyklobusy, 

skibusy, cykloservisy apod.), 
 zkvalitnění práce turistických informačních center, 

 podpora tvorby nových turistických produktů a produktových balíčků, 

 zavádění kvalitativních standardů a certifikace v cestovním ruchu, 

 komplexní propagace cestovního ruchu regionu, podpora koordinačních 

a propagačních aktivit v turistických oblastech regionu. 



 

 32 

 

Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí a organizace zřízená 

a zaloţená obcí a dobrovolnými svazky obcí, Moravskoslezský kraj, organizace 

jím zřízená a zaloţená, nestátní nezisková organizace (NNO), organizační 
sloţka státu, podnik. 

Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 
Termín příjmu ţádostí: Říjen 2009 aţ leden 2010. 

 

2.3. Podpora vyuţívání brownfields 
Podporované aktivity: Podpora je zaměřena na regeneraci brownfields pro 

nezemědělské a nepodnikatelské účely, resp. na vyuţití brownfields, jejichţ 
plocha vyuţitá pro zpracovatelský průmysl bude niţší neţ 50% celkové 

rozlohy. Podpora regenerace brownfields bude určena na transformaci území 
na „bývalý brownfield“, tj. na přeměnu brownfield na území vhodné pro 

umístění nových investic (veřejných i soukromých) nebo veřejné zeleně, 

pokud regenerované území není vhodné pro nové investice.  
Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí a organizace zřízená 

a zaloţená obcí a dobrovolnými svazky obcí, Moravskoslezský kraj, organizace 
jím zřízená a zaloţená, obchodní společnost splňující definici veřejnoprávního 

subjektu, státní podnik, veřejná nestátní nezisková organizace. 

Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 
 
Osa 4. Rozvoj venkova 

4.1. Rozvoj venkova 
Podporované aktivity: 

 obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovských sídel, 

veřejných budov a veřejných prostranství vesnic, 
 rekonstrukce památek, místních atraktivit a ostatních důleţitých prvků 

venkovského dědictví, 

 rekonstrukce místních komunikací, jsou–li součástí úprav centra obce nebo 

přiléhají-li k významným objektům obce nebo je-li na nich ohroţena 
bezpečnost chodců, 

 zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity 

venkovských oblastí, venkovského kulturního dědictví, 

 výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro sluţby pro 

obyvatelstvo a podniky – objekty občanské vybavenosti např. zařízení 
zdravotnických nebo sociálních sluţeb, hasičských zbrojnic, základní 

obchodní infrastruktury, trţnic, atd., 
 výstavba, rekonstrukce škol a školských zařízení a jejich vybavení, podpora 

komunitní role mateřských a základních škol, 



 

 33 

 

 rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení – je podporována 

rekonstrukce nebo výstavba zejména víceúčelových zařízení a ploch 

vyuţitelných pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity obyvatel, 

 rozvoj sluţeb odráţejících měnící se demografickou strukturu – rozvoj 

terénních sluţeb pro staré občany, sluţby pro rodiče s dětmi, které jim 
umoţní návrat do práce, 

 vyuţití lokalit brownfields pro jiné účely (z více neţ 50%) neţ pro výrobu 

a strategické sluţby - nové vyuţití plochy nebo objektu.  
Způsobilý ţadatel: Obec a město s počtem obyvatel od 500 do 5000, 

dobrovolný svazek obcí, organizace zřizované a zaloţené dobrovolnými svazky 
obcí a obcemi s počtem obyvatel od 500 do 5000, nestátní nezisková 

organizace realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 500 do 5000, 

zájmové sdruţení právnických osob. 
Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 
 

Příklad úspěšného projektu: 

Název projektu: Rekonstrukce zdravotechniky, podlah a modernizace vybavení 
v Mateřské škole Baška 

Příjemce dotace: Obec Baška 
Celkové náklady: 4 732 422 Kč 

Výše dotace: 4 266 094 Kč 

Termín realizace: 2008 
Popis: Předmětem projektu byla 

rekonstrukce části MŠ Baška, a to 
obměna vnitřního i venkovního 

vybavení. Rekonstrukce se týkala 
nových podlahových krytin, 

sociálního zařízení nebo vybavení 

prostor novým nábytkem 
a pomůckami. Venkovní hřiště bylo 

doplněno o nové herní prvky. 

 

 

 
2.2.4 ROP NUTS II Severovýchod 
 
Charakteristika: Program je určen pro region soudrţnosti Severovýchod 
sestávající z Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Zaměřuje 

se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace 
prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb 

cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a objektů 
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a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především 

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. 

Kontaktní údaje: Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod,   
                            Praţská 320/8, PSČ 500 04 Hradec Králové 

Odkaz: http://www.rada-severovychod.cz 
 

1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obsluţnost území 
Podporované aktivity: Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou 
dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizace ve veřejné dopravě, 

podpora obnovy vozového parku dráţních vozidel hromadné přepravy osob, 
rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení 

bezpečnosti provozu. 
Způsobilý ţadatel: Obec, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji 

a obcemi, dobrovolný svazek obcí, nestátní nezisková organizace, 

provozovatel dráţní dopravy, podnikatelský subjekt, organizace zřizovaná 
nebo zakládaná státem. 

Výše podpory: Do 92,5% dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

2.3 Rozvoj venkova 

Podporované aktivity:  

 regenerace a revitalizace brownfields s následným vyuţitím především pro 

rozšíření občanského vybavení nebo pro podnikatelskou činnost vyjma 
cestovního ruchu,  

 investice do dopravního napojení (od hranice areálu k nejbliţšímu moţnému 

místu napojení) stávajících i nových průmyslových zón a ploch o rozloze 

nepřevyšující 5 ha na nejbliţší komunikaci (místní komunikaci, silnici I., II., 
III. třídy), předmětem podpory je vybudování, nebo rekonstrukce silničních 

komunikací (bezprostředně přiléhajících k areálu) a parkovacích ploch,  
 investice do napojení (od hranice areálu k nejbliţšímu moţnému místu 

napojení stávajících i nových průmyslových zón a ploch o rozloze 

nepřevyšující 5 ha na technickou infrastrukturu), předmětem podpory je 
vybudování, nebo rekonstrukce napojení na stávající infrastrukturu 

(kanalizace a vodovod, plynovodní a elektro přípojky, regulační stanice, 

trafostanice), vţdy se zohledněním současných environmentálních trendů, 
regeneraci a revitalizaci zapsaných historických, kulturních a technických 

památek v rámci projektů komplexní obnovy památek na venkově,  
 revitalizace a regenerace náměstí, návsí a parků a dalších veřejných 

prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch,  

 investice do rozvoje infrastruktury veřejných sluţeb a občanské vybavenosti 

http://www.rada-severovychod.cz/
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pro obyvatele vedoucí ke zvýšení standardů kvality ţivota na venkově 

s ohledem na trvale udrţitelný rozvoj obcí včetně investic do víceúčelových 

zařízení v rámci zkvalitňování sluţeb a rozvoje podnikání na venkově,  
 výstavba a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující 

zvyšování nabídky a moţnosti pro trávení volného času (včetně 

informačních center),  
 rekonstrukce a modernizace infrastruktury slouţící pro podporu partnerství, 

spolků, paktů a iniciativ,  

 investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních 

(včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových 
vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání,  

 investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení 

související s rozvojem dalšího vzdělávání, investice do rozvoje infrastruktury 

v oblasti sociální péče a sluţeb v rámci zlepšení kvality těchto sluţeb (vyjma 
investic do domovů pro seniory a byty zvláštního určení),  

 investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury slouţící pro 

sociální integraci skupin ohroţených sociální exkluzí (včetně aktivit 
bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace),  

 investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku – 

vyjma sloţek IZS podporovaných v IOP23.  
Způsobilý ţadatel: Obec s 500 - 5000 obyvateli, kraj, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní nezisková organizace, dobrovolný 
svazek obcí ad. 

Výše podpory: Do 92,5% dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 
3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti 
cestovního ruchu 
Podporované aktivity:  

 zkvalitnění základní infrastruktury CR v regionu,  

 zvyšování a rozšiřování kapacit základní infrastruktury CR v regionu,  

 rekonstrukce stravovacích zařízení, zejména těch objektů, které jsou přímo 

provázány s ubytovacími zařízeními, 

 budování nových prvků nabídky (atraktivit) CR, které významným 

způsobem přispívají ke zpestření celkové nabídky CR regionu 
(např. projekty v oblasti hippoturistiky, venkovské turistiky, adrenalinové 

turistiky, pevnostní turistiky a relaxační turistiky),  
 rozvoj cykloturismu prostřednictvím projektů budování cyklotras 

a cyklostezek na území regionu, zejména těch úseků, s jejichţ pomocí 



 

 36 

 

dojde k ucelení a zajištění provázanosti ve vazbě na rozvoj celorepublikové 

sítě cyklotras,  

 obnova stávající sítě a budování nových turistických tras v regionu,  

 budování specifické doprovodné infrastruktury ke zvýšení vyuţití 

rekreačních středisek mj. také mimo sezónu,  
 budování infrastruktury mimo rekreační střediska, a to v lokalitách 

s prokazatelným předpokladem pro následný rozvoj CR, 

 zajištění dostupnosti do středisek CR a k dalším atraktivitám CR v regionu, 

zajištění nezbytného zázemí pro návštěvníky středisek CR včetně budování 
dostačujících parkovacích kapacit, 

 propagace té infrastruktury CR, která byla zbudována či rekonstruována 

v rámci oblasti podpory 3.1 ROP, propagace je moţná pouze jako součást 
takového infrastrukturního projektu, 

 tvorba a zavádění produktů CR, které mají potenciál zajistit multiplikační 

efekt pro celkový rozvoj daného regionu a které souvisejí s projekty 

realizovanými v rámci oblasti podpory 3.1 ROP. 
Způsobilý ţadatel: Obec, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji 

a obcemi, nestátní nezisková organizace, dobrovolný svazek obcí, zájmové 
sdruţení právnických osob, podnikatelský subjekt. 

Výše podpory: Do 92,5% dle typu projektu. 

Termín příjmu ţádostí: 03.10.2009 - 18.12.2009. 

 
3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 
Podporované aktivity:  
 zpracování různých analytických a strategických dokumentů v oblasti CR 

(marketingové studie, generely a koncepce rozvoje CR, apod.),  

 projekty týkající se identifikace a monitorování indikátorů, které mají 

bezprostřední vazbu na rozvoj CR, 

 projekty zaměřené na vytváření a posilování partnerství veřejného, 

soukromého a neziskového sektoru v rámci úzké spolupráce relevantních 
subjektů podílejících se na rozvoji CR,  

 vznik a další rozvoj organizací CR (destinační management) zajišťujících 

koordinaci dlouhodobě udrţitelného rozvoje CR, 
 tvorba materiálů na prezentaci a propagaci turistických oblastí a regionů, 

realizace informačních kampaní (včetně účastí na veletrzích CR), které 

výrazně přispějí k zviditelnění regionu a jeho produktů CR, 
 zpracování vzájemně propojených regionálních informačních systémů, 

zahrnujících širší škálu subsystémů, jako je např. systém značení 

turistických cílů, síť informačních center, rezervační systém, informační 

sluţby v síti internet, podpora produktů a programů CR. 
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Způsobilý ţadatel: Obec, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji 

a obcemi, nestátní nezisková organizace, dobrovolný svazek obcí, zájmové 

sdruţení právnických osob. 
Výše podpory: Do 92,5% dle typu projektu. 

Termín příjmu ţádostí: 03.10.2009 - 18.12.2009. 

 

2.2.5 ROP NUTS II Severozápad 
 
Charakteristika: Program je určen pro region soudrţnosti Severozápad 

sestávající z Karlovarského a Ústeckého kraje. Zaměřuje se na zlepšení 
dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné 

dopravy, podporu rozvoje infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu, přípravu 
menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na 

venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální 
a zdravotnické infrastruktury. 

Kontaktní údaje: Mírové náměstí 37, 400 01 Ústí nad Labem  

                            tel.: 477 011 700 
Odkaz: http://www.nuts2severozapad.cz 
 

PO 2 Integrovaná podpora místního rozvoje 
Oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost 
a osvěta veřejnosti 
Podporované aktivity:  

 příprava projektů a potřebných podkladových dokumentací, 

 podnícení aktivit místních subjektů, jeţ povedou k ustavení místních 

partnerství za účelem vyhodnocení místních potřeb a vypracování místního 
akčního plánu obsahujícího střednědobé cíle a dohodnuté strategické 

projekty a záměry, 

 zpracování informačních a komunikačních materiálů a médií určených pro 

místní občany i vnější svět a vztahující se nejen k vlastní iniciativě místního 
rozvoje, ale i k místním sluţbám, území, jeho historii, kultuře, přírodě 

a lidem (časopisy, webové stránky, informační tabule včetně elektronických, 
publikace apod.), a to za účelem zvýšení zapojení občanů do 

připravovaného integrovaného projektu, 

 osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti (kulaté stoly, občanská 

fóra, konzultace s veřejností o navrhovaných investicích a připravovaném 
projektu, o vizi místní oblasti), 

 zpracování místních studií, provedení průzkumů, dotazníky a další aktivity 

potřebné pro přípravu projektu a dokumentace potřebné pro jeho realizaci, 

http://www.nuts2severozapad.cz/
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 místní rozvojové iniciativy malého rozsahu (značení a veřejné mapy, 

kampaně proti odhazování odpadků, soutěţe o upravenou obec apod.) 

s cílem realizace doplňkových aktivit souvisejících s připravovaným 

integrovaným záměrem, 
 příprava projektů a potřebných podkladových dokumentací pro realizaci 

sestavených plánů. 

Způsobilý ţadatel: Obec s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4999, kraj 
v případě projektů realizovaných na území obcí v uvedené velikosti, 

organizace zřízené či zaloţené městem či obcí, dobrovolný svazek obcí,  
nestátní nezisková organizace v případě realizace projektů s převaţujícím 

dopadem na uvedené obce, školské a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou 

zařazené do školského rejstříku. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 
Podporované aktivity:  

 revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí prostřednictvím: 

- stavební obnovy a dostavby veřejných prostranství (včetně „venkovských 
nezemědělských brownfieldů“), náměstí, architektonických prvků, 

rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů  a výrobních a jiných 
areálů dříve vyuţívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské 

a administrativní účely (brownfields), včetně venkovských 

nezemědělských brownfieldů pro jejich další vyuţití, 
- výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů pro kulturní a komunitní ţivot, 

veřejný sektor (včetně značení a úprav pro tělesně postiţené), 
- rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón, podchodů, pásů pro 

cyklisty včetně značení a úprav pro tělesně postiţené, rekonstrukce 

a výstavby veřejného osvětlení, renovace a zakládání veřejných zelených 
ploch, parků, rekreačních zón apod. (bez vazby na cestovní ruch), 

rekonstrukce a obnovy historických a kulturních památek (bez vazby na 
cestovní ruch), rekonstrukce, modernizace a výstavba dětských hřišť, 

veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity, investic do 
zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy,  

- rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně parkovacích ploch, 

rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury včetně rozvodů 
datových (komunikačních) sítí, 

- investic na podporu zvýšeného vyuţití obnovitelných zdrojů energie 
(OZE) ve venkovských obcích, 

 infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů: výstavba, rekonstrukce, 

modernizace a vybavení vzdělávacích institucí včetně vybavení ICT (střední 

a vyšší odborné školství, celoţivotní učení, APZ, knihovny), výstavba, 
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rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí slouţících skupinám 

ohroţeným vyloučením ze společnosti, zdravotnických zařízení, zařízení 

předškolní a mimoškolní péče o děti a zařízení péče o seniory, 
 infrastruktura pro hospodářský rozvoj: rekonstrukce a regenerace 

zchátralých objektů a výrobních a jiných areálů dříve vyuţívaných pro 

průmyslové, dopravní, vojenské a administrativní účely (brownfields) pro 
nové vyuţití - ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou 

vybavenost včetně rozšíření o nové sousedící plochy, 

 rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, 
vodovody, osvětlení, značení), včetně rozvodů datových (komunikačních) 

sítí, rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací. 

Způsobilý ţadatel: Obec s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4999, kraj 
v případě projektů realizovaných na území obcí v uvedené velikosti, 

organizace zřízené či zaloţené městem či obcí, dobrovolný svazek obcí,  
nestátní nezisková organizace v případě realizace projektů s převaţujícím 

dopadem na uvedené obce, školské a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou 

zařazené do školského rejstříku. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

PO 3 Dostupnost a dopravní obsluţnost 
Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu 
Podporované aktivity:  
 příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje 

dopravní obsluţnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné 

související dokumentace, 
 realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obsluţnosti 

zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné 

infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí 

MHD, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na 
rozvoj souvisejících sluţeb (budování informačních a odbavovacích systémů, 

propagace a medializace veřejné dopravy), zlepšování dostupnosti veřejné 
dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany), 

nákup dráţních vozidel hromadné přepravy osob, 
 rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení 

na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků 

lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť.  

Způsobilý ţadatel: Obec nebo město, kraj, organizace zřízené či zaloţené 
obcí nebo krajem, dobrovolný svazek obcí, nestátní nezisková organizace, 

podnikatelský subjekt. 
Termín příjmu ţádostí: Podzim 2009. 
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2.2.6 ROP NUTS II Střední Čechy 
 

Charakteristika: Program je určen pro region soudrţnosti Střední Čechy, 
který je totoţný se Středočeským krajem. Zaměřuje se na zlepšení dopravní 

dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, 
podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově 

především zkvalitněním vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, 
odstraňováním ekologických zátěţí. 

Kontaktní údaje: Úřad Regionální rady Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
                            tel.: 257 280 516, e-mail: info@ropsc.cz 

Odkaz: http://www.ropstrednicechy.cz 
 

Osa 1 Doprava 

1.1 Regionální dopravní infrastruktura 

Podporované aktivity: Podpora je zaměřena na zkapacitnění a zkvalitnění 

tří typů dopravní infrastruktury – silnic II. a III. třídy a místních komunikací 

s cílem napojit rozvojové průmyslové areály na regionální silniční síť. 
Způsobilý ţadatel: Obec, kraj, organizace zřizované nebo zakládané krajem 

či obcemi. 
Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 
 

1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy 

Podporované aktivity: Podporovány jsou projekty zaměřené na vytvoření 
podmínek pro intenzivnější rozvoj veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení 

komfortu pro zákazníky veřejné dopravy (např. rekonstrukce zastávek veřejné 
dopravy, zřizování odstavných ploch systému „Bike nad Ride“ nebo „Park and 

Ride“ a dále projekty zaměřené na posílení ekologických forem dopravy včetně 

dopravy cyklistické (např. nákup ekologických autobusů, budování cyklostezek 
pro běţnou dopravu). 

Způsobilý ţadatel: Obec, kraj, organizace zřizované nebo zakládané krajem 
či obcemi, dobrovolný svazek obcí, obecně prospěšná společnost, 

provozovatel dráţní dopravy, podnikatel, který provozuje veřejnou linkovou 

autobusovou dopravu. 
Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 
 

 
 

mailto:info@ropsc.cz
http://www.ropstrednicechy.cz/
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Osa 2 Cestovní ruch 

2.2 Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 

Podporované aktivity: Podporovány jsou projekty zaměřené na zlepšení 
podmínek zejména v oblasti sportovně-rekreačního turismu, kulturně-

poznávacího turismu (např. muzea, návštěvnická centra) a vodácké turistiky 
a rekreační plavby. Podpora je směřována také na vytvoření jednotného 

informačního systému a doplňkově i na budování ubytovacích zařízení ve 

vazbě na specifické formy turismu (např. ubytovací zařízení nebo kempy pro 
vodáckou turistiku). 

Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 
Termín příjmu ţádostí: 15. 7. – 15. 9. 2009, vše mimo cyklostezek, 15.10. 

– 15.12. 2009, pouze cyklostezky. 

Způsobilý ţadatel: Obec, kraj, organizace zřizované krajem nebo obcemi, 
nestátní nezisková organizace, zájmové sdruţení právnických osob, 

Hospodářská komora ČR a její sloţky, veřejná výzkumná instituce. 
 

2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 

Podporované aktivity: Podpora je zaměřena na široké spektrum 
marketingových aktivit od tvorby propagačních materiálů, přes organizaci 

konferencí a seminářů, aţ po zajištění realizace pravidelných sportovních 
a kulturních akcí. Podpora je výhradně orientována na marketing 

„přirozených“ turistických destinací a nikoliv izolovanou propagaci jednotlivých 
produktů nebo turistických lokalit. 

Způsobilý ţadatel: Obec, kraj, organizace zřizované krajem nebo obcemi, 

nestátní nezisková organizace, zájmové sdruţení právnických osob, 
Hospodářská komora ČR a její sloţky, veřejná výzkumná instituce. 

Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

Osa 3 Integrovaný rozvoj území 
3.3 Rozvoj venkova 

Podporované aktivity: Rozvoj venkova je územně zaměřen na obce 
a města s počtem obyvatel vyšším neţ 500 (kromě obcí s rozšířenou 

působností). Podpora je směřována na revitalizaci centrálních částí obcí a měst 

(např. náměstí, areály bývalých továren) a na zvýšení dostupnosti a kvality 
sluţeb pro oblasti vzdělávání (např. rekonstrukce základních a středních škol), 

zdravotnictví (např. rekonstrukce nemocnic), sociální (např. azylové domy, 
chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postiţením) a oblast 

volnočasových aktivit (např. hřiště, koupaliště, knihovny). 
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Způsobilý ţadatel: Obec a organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

(s počtem obyvatel nad 500, kromě obcí uvedených v rámci oblastí podpor 3.1 

a 3.2), kraj, organizace zřizované nebo zakládané krajem, dobrovolný svazek 
obcí, nestátní nezisková organizace, Hospodářská komora ČR a její sloţky, 

malý a střední podnik (pouze subjekty, které jsou oprávněny poskytovat 
sociální sluţby, odborné nebo další profesní vzdělávání, a s minimálně 

dvouletou podnikatelskou historií), fyzická a právnická osoba, která poskytuje 

nebo je oprávněna poskytovat veřejnou sluţbu v oblasti zdravotní péče. 
Výše podpory: Do 92,5% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: 15. 7. – 15. 9. 2009: zaměření na revitalizaci;            
15.10. – 15.12. 2009: MŠ, ZŠ, SŠ a jiné, volnočasové aktivity – sportoviště 

a doplňkově kulturní zařízení. 
 

2.2.7 ROP NUTS II Střední Morava 
 
Charakteristika: Regionální operační program NUTS II Střední Morava je 

určen pro region soudrţnosti Střední Morava sestávající z Olomouckého 
a Zlínského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení 

regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje 

infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských 
ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především 

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, 
odstraňování ekologických zátěţí. 

Kontaktní údaje: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc 

Odkaz: http://www.rr-strednimorava.cz/ 
 

Osa 1 Doprava 
1.1. Regionální dopravní infrastruktury 

Podporované aktivity: Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace 

a  koordinace integrovaných projektů: 
Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých 

úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových 
komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů), 

odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a ve vazbě na ně 

i na místních a účelových komunikacích, úprava frekventovaných silnic II. 
a III. třídy (ve vazbě na ně i místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel 

s vazbou na zkvalitňování ţivotního prostředí obyvatel, realizace opatření 
sniţujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i na 

místních a účelových komunikacích) na ekosystémy, zlepšení napojení 
rozvojových průmyslových areálů a objektů na regionální síť silnic II. a III. 

http://www.rr-strednimorava.cz/
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třídy prostřednictvím výstavby nebo stavební úpravy a případného rozšíření 

místních komunikací, infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení 

rizik. 
Způsobilý ţadatel: Dobrovolný svazek obcí, obec, kraj, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji a obcemi, Správa ţelezniční dopravní cesty, s. o., 
veřejnoprávní subjekt ve smyslu obecného nařízení, kde je alespoň jedním ze 

zakladatelů nebo zřizovatelem kraj. 

Výše podpory: Aţ 92,5% způsobilých výdajů, dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: Září, říjen 2010:  1.1.1 silnice II. a III. třídy. 

 

1.2. Veřejná doprava 

Podporované aktivity: Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace 
a koordinace integrovaných projektů: 

Budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, stavební úpravy 

a případné rozšíření nevyhovujících a výstavba zastávek veřejné dopravy, 
bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení a přístupových cest, 

zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (informační 
systémy, systémy umoţňující přednost dopravních prostředků hromadné 

dopravy na křiţovatkách apod.), modernizace a výstavba systémů veřejné 

dopravy a jejich vybavení včetně nákupu dopravních prostředků včetně 
ekologických. 

Způsobilý ţadatel: Dobrovolný svazek obcí, obec, kraj, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji a obcemi, podnikatelský subjekt, Správa ţelezniční 

dopravní cesty, s. o., veřejnoprávní subjekt ve smyslu obecného nařízení, kde 

je alespoň jedním ze zakladatelů nebo zřizovatelem kraj, obecně prospěšná 
společnost. 

Výše podpory: Aţ 92,5% způsobilých výdajů, dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

1.3.Bezmotorová doprava 

Podporované aktivity: Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace 

a koordinace integrovaných projektů: 
Výstavba regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu a jejich 

napojení dle strategických dokumentů platných pro danou oblast, realizace 
opatření pro zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy, realizace opatření pro 

preferenci bezmotorové (zejména cyklistické) dopravy. 

Způsobilý ţadatel: Dobrovolný svazek obcí, obec, kraj, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji a obcemi, podnikatelský subjekt. 

Výše podpory: Aţ 92,5% způsobilých výdajů, dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 
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Osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 
2.3.Rozvoj venkova 

Podporované aktivity: Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace 
a koordinace integrovaných projektů: 

Přeloţky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba 
infrastruktury a místních a účelových obsluţných komunikací, odstranění 

nevyuţitelných staveb a ekologických zátěţí, hrubé terénní úpravy a úpravy 

veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, transformace 
neefektivně vyuţívaných urbanizovaných ploch na nové vyuţití, realizace 

aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů, 
vzdělávací infrastruktura – především MŠ a ZŠ, infrastruktura pro poskytování 

sociálních sluţeb, infrastruktura pro poskytování zdravotní péče, infrastruktura 

pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, 
sportovních a multifunkčních zařízení, pořízení vybavení s ohledem na zvýšení 

kvality poskytovaných sluţeb a technologický rozvoj, úpravy infrastruktury 
s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby 

s handicapem), infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik. 
Způsobilý ţadatel: Obec s více neţ 500 a méně neţ 5 000 obyvatel, 

dobrovolný svazek obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi 

s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí 
a Zlínem, kraj, nestátní nezisková organizace, vlastník nemovitosti 

v památkové zóně (pouze ve vazbě na integrované projekty předkládané 
veřejným sektorem). 

Výše podpory: Aţ 92,5% způsobilých výdajů, dle typu projektu. 

Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 
 

Osa 3 Cestovní ruch 
3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 

Podporované aktivity: Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace 

a koordinace integrovaných plánů rozvoje území: 
Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy 

cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury, 
rozvoj a obnova sportovních areálů vyuţitelných primárně pro cestovní ruch 

včetně návazné infrastruktury, vybudování jednotného systému turistických 

okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci, 
stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní 

zajímavosti se záměrem vyuţití pro cestovní ruch včetně návazné 
infrastruktury. 

Způsobilý ţadatel: Dobrovolný svazek obcí, kraj, zájmové sdruţení 
právnických osob, ostatní subjekty, jejichţ individuální projekt je součástí  
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schváleného integrovaného plánu rozvoje území s výjimkou příjemců 

uvedených v oblasti podpory 3. 3, statutární město Olomouc. 

Výše podpory: Aţ 92,5% způsobilých výdajů, dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: Červenec aţ prosinec 2009, dle ţadatele. 

 
3.2. Veřejná infrastruktura a sluţby 

Podporované aktivity: Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace 

a koordinace integrovaných projektů: 
Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy 

cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury, 
rozvoj a obnova sportovních areálů vyuţitelných primárně pro cestovní ruch 

včetně návazné infrastruktury, vybudování jednotného systému turistických 

okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci, 
stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní 

zajímavosti se záměrem vyuţití pro cestovní ruch včetně návazné 
infrastruktury. 

Způsobilý ţadatel: Obec, organizace zřizované nebo zakládané kraji 
a obcemi, nestátní nezisková organizace, kraj, dobrovolný svazek obcí, 

zájmové sdruţení právnických osob. 

Výše podpory: Aţ 92,5% způsobilých výdajů, dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: Listopad, prosinec 2009. 
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2.3 Tématické operační programy 

2.3.1 Operační program Ţivotní prostředí 
 

Charakteristika: Cílem je ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí 

jako základního principu trvale udrţitelného rozvoje. Operační program Ţivotní 
prostředí připravil Státní fond ţivotního prostředí a Ministerstvo ţivotního 

prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí.  
Kontaktní údaje: 

Řídící orgán: Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, Odbor fondů Evropské unie, 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10, tel.: 267 121 111, e-mail: info@env.cz,  
Zprostředkující subjekt:- Státní fond ţivotního prostředí ČR, Olbrachtova 

2006/9, 140 00 Praha 4. Tel.: 267 994 300, základní poradenské sluţby 
zdarma: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz 

Odkaz: http://www.env.cz/, http://www.sfzp.cz/ 

 

Osa 1  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika 
povodní  
Způsobilý ţadatel v ose 1: Zejména obec a město, příspěvková organizace 

a organizační sloţka měst, svazek obcí ad. 

Výše podpory u všech opatření osy 1: Aţ 90% způsobilých výdajů. 
 

1.1. Sníţení znečištění vod 

Podporované aktivity: Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod  

a výstavba a rekonstrukce kanalizací v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních 

obyvatel (EO) a v aglomeracích pod 2000 EO, které se nacházejí v územích 
vyţadujících zvláštní ochranu; opatření ke sníţení vypouštění zvlášť 

nebezpečných látek z průmyslových zdrojů znečištění a ke sníţení eutrofizace. 
Termín příjmu ţádostí: Sníţení znečištění z komunálních zdrojů – 

aglomerace nad 2 000 EO (naplnění směrnice Rady č. 91/271/EHS) – srpen, 
září 2009. Sníţení znečištění z komunálních zdrojů – aglomerace pod 2 000 EO 

– říjen, listopad 2009. 

 

1.2. Zlepšení jakosti pitné vody 

Podporované aktivity: Výstavba a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné 
vody a rozvodných sítí pitné vody slouţící veřejné potřebě v obcích nad 2000 

obyvatel a v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny 

v územích vyţadujících zvláštní ochranu. 

mailto:info@env.cz
mailto:dotazy@sfzp.cz
http://www.env.cz/
http://www.sfzp.cz/
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Termín příjmu ţádostí: Zlepšení jakosti pitné vody – pouze v kombinaci 

s 1.1.1 – srpen, září 2009, Zlepšení jakosti pitné vody – výstavba a dostavba 

(nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů 
slouţících veřejné potřebě – říjen, listopad 2009. 

 

1.3. Omezování rizika povodní 
Podporované aktivity: Budování a modernizace systému předpovědní 

a hlásné povodňové sluţby, zpracování mapových podkladů o povodňovém 
nebezpečí a povodňovém riziku, úprava koryt v současně zastavěných 

územích obcí přírodě blízkým způsobem, výstavba poldrů. 
Termín příjmu ţádostí: Říjen, listopad 2009. 

 

Osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí 
Způsobilý ţadatel v ose 2: Zejména obec a město, příspěvková organizace 

a organizační sloţka obcí a měst, svazek obcí, kraj, státní organizace, 
organizace a subjekt vlastněný obcí,  podnikatelský subjekt. 

Výše podpory u všech opatření osy 2: Aţ 90% způsobilých výdajů. 
 

2.1 Zlepšení kvality ovzduší  
Podporované aktivity: Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje 
(např. kotle) nejlepší emisní třídy, rozvody tepla, rozšíření stávajících 

středotlakých plynovodů, výsadba a regenerace izolační zeleně. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

2.2 Omezování emisí 
Podporované aktivity: Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným 

výkonem větším neţ 5 MW pro sníţení emisí oxidu dusíku a prachových částic, 
rekonstrukce nespalovacích zdrojů pro sníţení nebo instalace dodatečných 

zařízení pro záchyt emisí oxidů dusíku nebo prachových částic vypouštěných 

do ovzduší, opatření vedoucí ke sníţení emisí čpavku a těkavých organických 
látek do ovzduší. 

Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 
Osa 3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 

Způsobilý ţadatel v ose 3: Zejména obec a město, svazek obcí, kraj, 
příspěvková organizace a organizační sloţka obcí a měst, nezisková organizace 

a obchodní společnost vlastněná obcí.  
Výše podpory u všech opatření osy 3: Aţ 90% způsobilých výdajů. 
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3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení vyuţívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované 
výroby tepla a elektřiny 

Podporované aktivity: Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních 

zdrojů tepla vyuţívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení 

a ohřev teplé vody, instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,  
výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren, výstavba 

geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou 
nebo kapalnou), instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, 

skládkový a kalový plyn, bioplynové stanice, instalace kogeneračních zařízení 
vyuţívajících pevnou biomasu, kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

z geotermální energie. 

Termín příjmu ţádostí: Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla vyuţívajících 
OZE – pouze v kombinaci s podoblastí podpory 3.2.1 - srpen, září 2009. 

 

3.2 Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla 

Podporované aktivity: Sniţování spotřeby energie zlepšením tepelně 

technických vlastností obvodových konstrukcí budov, implementace měřící 
a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení, aplikace technologií na 

vyuţití odpadního tepla. 
Termín příjmu ţádostí: Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla 

u nepodnikatelské sféry – srpen, září 2009. 

Příklad úspěšného projektu: 
Název projektu: Energetické úspory školy v Šumavských Hošticích 

Příjemce dotace: obec Šumavské Hoštice, okr. Prachatice 
Ukončení realizace: listopad 2008 

Celková výše podpory: 6 129 723 Kč (tj. 90% uznatelných nákladů) 
Popis projektu: Stavební práce 

a pořízení zařízení včetně montáţe 

spojených se zlepšováním tepelně 
technických vlastností budovy školy. 

Objekt ZŠ je třípodlaţní, částečně 
podsklepený (zděná konstrukce 

a dřevěná konstrukce střechy). 

Hlavní přínosy: Zateplení ploch 
budovy o celkové rozloze 2 122 m2, 

sníţení spotřeby energie o 457 
GJ/rok na 324 GJ/rok a sníţení emisí 

CO2 o 25 t/rok na 41,6 t/rok. 
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Osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých 
ekologických zátěţí 
Způsobilý ţadatel v ose 4: Obec a město, svazek obcí, kraj, příspěvková 
organizace a organizační sloţky obcí a měst , nezisková organizace a obchodní 

společnost vlastněná obcí ad.  
Výše podpory u všech opatření osy 4: Aţ 90% způsobilých výdajů. 

 
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady 

Podporované aktivity: Regionální systém pro vyuţití bioodpadů, 

pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu, zařízení na 

vyuţití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou 
a biologickou úpravu komunálního odpadu, systémy pro separaci a svoz 

odpadů, separaci bioodpadů, sběrné dvory, překladiště,  systémy pro separaci 
nebezpečných sloţek komunálních odpadů a zdravotnických odpadů, třídičky, 

úpravny odpadů, zařízení pro energetické vyuţití zdravotnických odpadů a pro 
zpracování bioodpadů, nakládání s nebezpečnými odpady, rekultivace starých 

skládek, odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích. 

Termín příjmu ţádostí: Srpen, září 2009. 
Příklad úspěšného projektu: 

Název projektu: Rekultivace skládky odpadu Fučínov 
Příjemce podpory: Obec Hošťálková, okr. Vsetín 

Ukončení realizace: prosinec 2008 

Celková výše podpory: 21 811 763 Kč (tj. 90% uznatelných nákladů) 

 

 

Popis: Skládka slouţila  pro 
odstraňování tuhých komunálních 

odpadů. V průběhu jejího provozu 
bylo ovšem navezeno i značné 

mnoţství průmysl. a nebezpečných 

odpadů. Hlavním přínosem projektu 
je sníţení ekologické zátěţe 

rekultivací celkové plochy 1,74 ha. 
 

 
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí 
Podporované aktivity: Inventarizace kontaminovaných a potenciálně  

kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávaţněji 
kontaminovaných míst k sanaci, realizace průzkumných prací, analýz rizik, 

sanace váţně kontaminovaných lokalit. 

Termín příjmu ţádostí: Srpen, září 2009. 
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Osa 5. Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 

Způsobilý ţadatel v ose 5: Obec a město, svazek obcí, kraj, příspěvková 
organizace a organizační sloţka obce a města, nezisková organizace ad.  

Výše podpory u všech opatření osy 5: Aţ 90% způsobilých výdajů. 

 
5.1 Omezování průmyslového znečištění 
Podporované aktivity: Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie 
průmyslových činností, technologie pro monitoring a omezování průmyslového 

znečištění, regionální informační systém prevence závaţných havárií a zařízení 
pro sníţení míry jejich rizika, budování infrastruktury pro program REACH. 

Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

Osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny 
Způsobilý ţadatel v ose 6: Obec a město, příspěvková organizace 
a organizační sloţka města, svazek obcí, kraj, nezisková organizace, fyzická 

osoby ad. 

Termín příjmu ţádostí: Říjen, listopad 2009 u všech opatření osy 6. 
 

6.2 Podpora biodiverzity 

Podporované aktivity: Opatření k ochraně ohroţených druhů rostlin 

a ţivočichů, zajišťování péče o chráněná území, opatření k překonávání 

migračních bariér, regulace populací invazních druhů rostlin a ţivočichů, trvalá 
opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, obnova a výstavba 

návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, 
evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích. 

 

6.3 Obnova krajinných struktur 
Podporované aktivity: Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba 

a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, územní systém 
ekologické stability atd.), opatření k zachování a celkovému zlepšení 

přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy 

NATURA 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech, 
územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem 

ohroţení emisemi. 
 

6.4 Optimalizace vodního reţimu krajiny 

Podporované aktivity: Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, 

budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, 

výstavba poldrů, opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi. 
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6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 

Podporované aktivity: Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, 
individuální zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů, městských 

a obecních lesoparků atd., odstranění nebo zajištění nevyuţívaných staveb 
a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do 

soustavy NATURA 2000. 

 

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a 
následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních 
zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 

Podporované aktivity: Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, 

které ohroţují především ţivoty, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel 
a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření, 

přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod, zjištění moţných 
negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navrţení a realizace 

technického řešení, které zabrání dalšímu ohroţování ţivotního prostředí. 

 

Osa 7. Rozvoj infrastruktury pro environmetální  vzdělávání, 
poradenství a osvětu 
7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environment. vzdělávacích 
programů, poskytování environment. poradenství a environment. 
informací 
Podporované aktivity: Nákup, výstavba a rekonstrukce objektů center 

a poraden, objekt po realizaci projektu musí splňovat nízkoenergetický nebo 

vyšší standard pro energetickou náročnost budovy, technické vybavení center 
a poraden investičního charakteru, tvorba materiálů a pomůcek investičního 

charakteru. 
Způsobilý ţadatel v ose 7: Obec a město, příspěvková organizace 

a organizační sloţka města, svazek obcí, kraj, nezisková organizace ad. 
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2.3.2 Integrovaný operační program 
 
Charakteristika: Program je zaměřen na řešení společných regionálních 

problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné sluţby 
a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování 

infrastruktury pro oblast sociálních sluţeb, veřejného zdraví, sluţeb 

zaměstnanosti a sluţeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu 
cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích 

a rozvoj systémů tvorby územních politik.  
Kontaktní údaje: 

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor řízení operačních 
programů, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, e-mail: iop@mmr.cz 

Zprostředkující orgány:  
Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů MV pro oblasti 1.1a, 1.1b,  2.1 
a 3.4,  

Ministerstvo zdravotnictví, odbor evropských fondů MZd pro oblast 3.2,  
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních sluţeb MPSV pro oblast 

3.1 a odbor implementace programů ESF MPSV pro oblast 3.3,  

Ministerstvo kultury, sekce D MK pro oblast intervence 5.1,  
Centrum pro regionální rozvoj ČR pro oblasti intervence 4.1a, 4.1b, 5.2, 5.3, 

6.1a, 6.1b, 6.2a a 6.2b.  
Odkaz: http://www.mmr.cz, http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/ 
 

3.1 Sluţby v oblasti sociální integrace 

Odkaz: http://www.mpsv.cz/cs/6748 

Podporované aktivity: Nové podnikatelské aktivity, jejichţ cílem je 
zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, ţe 

v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30% osob (zaměstnanců) z těchto 

cílových skupin, nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně 
činných, které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou, nové 

podnikatelské aktivity směřující k zajištění veřejných sluţeb v rámci regionu, 
u kterých je minimálně 75% uţivatelů veřejné sluţby tvořeno cílovou skupinou 

znevýhodněných osob.  
Způsobilý ţadatel: Podnikatelský subjekt a nestátní nezisková organizace, 

a to obecně prospěšná společnost a registrovaná (církevní) právnická osoba. 

Výše podpory: 90% způsobilých výdajů. 
Způsob proplácení: Financování ex-ante spočívá v průběţném předkládání 

originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole 
a průběţném hrazení vzniklých nákladů příjemce. 

mailto:iop@mmr.cz
http://www.mmr.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/
http://www.mpsv.cz/cs/6748
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Termín příjmu ţádostí: Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům 

sociálních sluţeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování 

a realizaci nástrojů sociální ekonomiky kontinuálně do 30.11.2012. 
 

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

Odkaz: http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d20b749-f1c8-428c-

9e24-67f9aa6c59ae   
Podporované aktivity: Zaměření výzvy 5.3b)  Podpora tvorby a aktualizace 

územních plánů obcí s ohledem na udrţitelný rozvoj území. Projekty na 

zpracování a úpravu (aktualizaci) územních plánů podle stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů. 

Způsobilý ţadatel: Obec nad 500 obyvatel (včetně). 
Výše podpory: 100%. 

Termín příjmu ţádostí: Kontinuální výzva. 

 

2.3.3 Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost 
 
Charakteristika: Program je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů 

počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního 

systému celoţivotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 
Čerpá finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF).  

Kontaktní údaje:  
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor Řízení pomoci z ESF  

Zprostředkující subjekty: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, 
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, e-mail: opvzdelavani@msmt.cz, tel.: 257 193 111 

Odkaz: http://www.msmt.cz, http://www.esfcr.cz 

Podporované aktivity: 
Individuální projekty je moţné předkládat v rámci výzev vyhlašovaných MŠMT 

pro prioritní osu 1, 2, 3 a 4. Výše podpory a délka trvání pro individuální 
projekt budou stanoveny ve výzvě. 

Grantové projekty je moţné předkládat v rámci globálních grantů, jeţ jsou 

vyhlašovány jednotlivými kraji ČR pro prioritní osu 1 a 3. Grantové projekty 
jsou realizovány na území příslušného kraje. 

 

Osa 1 Počáteční vzdělávání 
Způsobilý ţadatel: Kraj, město a obec, škola a školské zařízení, vysoká 

škola, nestátní nezisková organizace, ad. 

 

 
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d20b749-f1c8-428c-9e24-67f9aa6c59ae
http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d20b749-f1c8-428c-9e24-67f9aa6c59ae
mailto:opvzdelavani@msmt.cz
http://www.msmt.cz/
http://www.esfcr.cz/
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1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání 
Podporované aktivity: Dokončení kurikulární reformy, propracování 

a poskytnutí komplexní metodické podpory pro tvorbu a realizaci vzdělávacích 
programů a jejich inovací s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí ţáků. 

Podpořeno bude rovněţ zapojení českých škol a školských zařízení do 
mezinárodních projektů. 

 

1.2. Rovné příleţitosti ţáků, včetně ţáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
Podporované aktivity: Rovné příleţitosti všech, kteří do vzdělávacího 
systému vstupují a tvorba individuálních vzdělávacích programů, a to rovněţ 

s důrazem na problematiku romského etnika. Důraz bude kladen zejména na 

podporu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na tvorbu optimálních 
podmínek pro mimořádně nadané ţáky.  

 

1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
Podporované aktivity: Podpora vytvoření motivujícího systému dalšího 

vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských 
zařízení, dále pak systematická podpora tohoto vzdělávání s důrazem jak na 

odborné kompetence, tak na kompetence vedoucí ke zvyšování manaţerských 
schopností nutných pro další rozvoj škol a školských zařízení. 

 

Osa 3: Další vzdělávání 
Způsobilý ţadatel v ose 3: Kraj, škola a školské zařízení, instituce 

terciárního vzdělávání, instituce poskytující poradenství pro oblast dalšího 
vzdělávání, nestátní nezisková organizace, město a obec ad. 

 

Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání 
Podporované aktivity: Oblast se zaměří na systémovou podporu 

obyvatelstva ČR při osvojení obecných dovedností s důrazem na jazykové 
dovednosti, vyuţívání informačních technologií a podporu k podnikatelství. 

 

Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
Podporované aktivity: Kromě systémové podpory budou intervence 

směřovat do podpory nabídky dalšího vzdělávání a na posílení škol a školských 
zařízení na „trhu dalšího vzdělávání“. Budou podporovány intervence 

zaměřené na zvyšování dostupnosti a kvality nabídky dalšího vzdělávání 
poskytované institucemi veřejného nebo neziskového sektoru. Podpořena 

bude také nabídka dalšího vzdělávání lektorů v oblasti zájmového vzdělávání, 
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přičemţ půjde zejména o podporu neformálního vzdělávání a kompetencí 

v něm získaných. 

 

2.3.4 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
 

Charakteristika zdroje: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je 

zaměřený na sniţování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na 

trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených 
obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní 

spolupráci v uvedených oblastech.  
Kontaktní údaje: 
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor Řízení pomoci z ESF, 

Na poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, tel.: 226 206 841 

Odkaz:  http://www.esfcr.cz 

Způsobilý ţadatel: Kraj, obec, organizace zřízené kraji a obcemi, nestátní 

nezisková organizace, poskytovatel sociálních sluţeb dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních sluţbách, zaměstnavatel dle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti a vzdělávací instituce, vzdělávací a poradenská organizace 

zabývající se řešením politiky rovnosti ţen a muţů, organizace prosazující 
rovnost ţen a muţů ad. 

 

2.1. Posílení aktivních politik zaměstnanosti 
Podporované aktivity: Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob 

nebo osob ohroţených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného 
vyuţití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

3.1. Podpora sociální integrace a sociálních sluţeb 

Podporované aktivity: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob 
a osob ohroţených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich 

přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování 

dostupnosti, kvality a kontroly sluţeb. 
 

3.2. Podpora sociální integrace romských lokalit 
Podporované aktivity: Cílem této oblasti podpory je sociální začleňování 

příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním dostupnosti, 

kvality a kontroly sluţeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke 
vzdělávání a k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře. 

 

 
 

mailto:esf@mpsv.cz
http://www.esfcr.cz/
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3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 

Podporované aktivity: Posílení pracovní integrace osob ohroţených 

sociálním vyloučením, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný 
vstup na trh práce. 

 

3.4. Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce a sladění pracovního 
a rodinného ţivota 

Podporované aktivity: Naplňování principu rovných příleţitostí ţen a muţů 
na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního ţivota.  

 

4.2. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných 
celků 

Podporované aktivity: Zefektivnit vzdělávání a zlepšit kvalitu řízení úřadů 
územních samosprávných celků. 
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2.4 Přeshraniční spolupráce 

2.4.1 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - 
Slovensko 

 

Charakteristika: Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 
je určen pro české kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský. Podmínkou 

je přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít 
prokazatelně obě strany hranice.  

Kontaktní údaje: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropské územní 

spolupráce, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1  
Kontaktní osoba: Ing. Jana Svatošová, tel.: 2 3415 4352,  

e-mail: Jana.Svatosova@mmr.cz 
Odkaz: http://www.sk-cz.eu/ 

Způsobilý ţadatel: Obec, sdruţení obcí, organizace zřízená obcí, nestátní 

nezisková organizace, škola ad.  
Výše podpory: Do 85% z EU, do 5% z národních zdrojů. 

Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 
 

Osa I Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního 
regionu a spolupráce 

Oblast podpory I.1 Kulturní rozvoj a zachování tradicí 
Podporované aktivity: Nové a inovativní kulturní a společenské akce, 
zájmové a volnočasové aktivity, nepřímá podpora malého a středního 

podnikání – rozvoj tradičních řemesel, organizace vzdělávacích aktivit, 

propagace regionální kultury a historie, podpora činností společných 
informačních kanceláří. 

 

Oblast podpory I.2 Spolupráce a síťování 
Podporované aktivity: Budování spolupráce institucí veřejné správy, 

samosprávy a zájmových skupin v různých oblastech, spolupráce mezi 
euroregiony (společná propagace, semináře, konference), zpracování 

společných rozvojových a strategických dokumentů, spolupráce sloţek 
integrovaných záchranných systémů. 

 

Oblast podpory I.3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost 
Podporované aktivity: Společné vzdělávací tréninky, celoţivotní systémy 

vzdělávání, rozvoj společných přístupů a výměna informací na trhu práce, 

mailto:Jana.Svatosova@mmr.cz
http://www.sk-cz.eu/
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zlepšení integrace znevýhodněných skupin na trhu práce, spolupráce v oblasti 

vzdělávání a kvalifikace na úrovni ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ (výměnné pobyty, stáţe), 

spolupráce knihoven. 
 

Oblast podpory I.4 Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí 
Podporované aktivity: Spolupráce v oblasti poradenství při zakládání 

podniků i pro jiţ existující firmy, tvorba klastrů a ekonomických partnerství, 

kooperačních vztahů mezi podnikatelskými subjekty a vědecko-výzkumnými 
institucemi, posílení inovačního potenciálu – pracovní setkání expertů 

z vědeckých institucí a VŠ, zpracování podkladových materiálů pro přípravu 
průmyslových zón a inkubátorů. 

 

Oblast podpory I.5 Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu 

Podporované aktivity: Společné informační systémy cestovního ruchu (CR), 

rekonstrukce historických, kulturních, technických a přírodních objektů ve 
prospěch CR, tvorba a propojování sluţeb CR (rodinné pasy), společná 

propagace regionu, zpracování společných rozvojových strategií a studií pro 
oblast CR, rekonstrukce a budování turistických chodníků, cyklotras, 

jezdeckých a vodních cest, rozvoj sluţeb ekoturistiky. 

 
Oblast podpory I.6 Fond mikroprojektů 

Podporované aktivity: Aktivity malého rozsahu, neinvestičního charakteru, 

případně menšího investičního charakteru, charakter projektů je průřezový 
a tematicky zahrnuje téměř všechny oblasti pomoci v rámci programu. 

 

Osa II Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a ţivotního prostředí 
Oblast podpory II.1 Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti 
pohraničí 
Podporované aktivity: Výstavba a rekonstrukce sekundárních dopravních 

sítí v příhraničí, podpora sezónní dopravy, rekonstrukce a inovace dopravních 
zařízení (nadchody, nadjezdy pro pěší, cyklisty, mostky), projektová příprava 

a technologické systémy pro podporu inteligentních dopravních systémů, 

systémů integrované veřejné dopravy. 
 

Oblast podpory II.2 Zachování ţivotního prostředí a rozvoj krajiny 

Podporované aktivity: Tvorba společných studií, koncepcí, projektů na 

zachování ţivotního prostředí a rozvoj krajiny, rehabilitace krajiny, nakládání 

s odpady, kontrolní stanoviště a monitoring ţivotního prostředí, preventivní 
aktivity proti vzniku přírodních a technologických rizik, budování infrastruktury 
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alternativních zdrojů energie, aktivity pro zabezpečení cílů NATURA 2000 

s přeshraničním dopadem. 

 

Oblast podpory II.3 Zlepšení informační a komunikační dostupnosti 
příhraničí 
Podporované aktivity: Vytváření společných informačních systémů, 

zavádění informačních technologií, projekty na zlepšení komunikace, 

vypracování a realizace rozvojových strategií informačních a komunikačních 
technologií, tvorba digitálního obsahu a zavádění přeshraničních e-sluţeb. 

 

2.4.2 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 
 

Charakteristika  zdroje: OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko je určen 
pro české kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký. Je financován z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

Kontaktní údaje:  
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Na Příkopě 

3-5, 110 00 Praha 1, tel.: 234 154 485, e-mail: Josef.Zid@mmr.cz 

Odkaz: http://www.sk-cz.eu 
Způsobilý ţadatel: Územní samospráva, její organizační sloţka 

a příspěvková organizace, nezisková organizace, škola a školské zařízení, 
veřejná výzkumná instituce, ad. 

Výše podpory: Do 90% způsobilých výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: 21.9.2009 a 22.12.2009. 
 

I. Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území 
Kooperativní zlepšení a rozvoj a výstavba potřebné infrastruktury a 
spolupráce v oblasti regionálního plánování a rozvoje 
Podporované aktivity: Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí 
a napojení pohraničí na důleţité přeshraniční dopravní osy, podpora 

přeshraniční veřejné regionální osobní dopravy, podpora informační 
společnosti, především z hlediska vícejazyčnosti, podpora sítí pro geografické 

informační systémy (GIS) jako základu pro společné úkoly v oblasti plánování 

a monitoringu, podpora inovačních procesů v dětských zařízeních, podpora 
společných opatření z důvodu demografických změn v pohraničí, přeshraniční 

aktivity v oblasti regionálního plánování a mezikomunální kooperace 
(spolupráce mezi obcemi) a regionálního rozvoje. 

 

 
 

mailto:Josef.Zid@mmr.cz
http://www.sk-cz.eu/


 

 60 

 

1.1. Kooperace v oblasti lidských zdrojů, socio-kulturního rozvoje 
a partnerské spolupráce 

Podporované aktivity: Školské projekty a iniciativy přeshraničního 
vzdělávání, kvalifikace a příslušné sítě, podpora pro osoby s postiţením, 

podpora opatření pro mladé, podpora opatření v oblasti muzeí, tvorba 
současné kultury a umění, zprostředkování umění a kultury, podpora 

revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního 

významu, rozvoj partnerské spolupráce. 
 

1.3. Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných sluţeb, ochrany 
před katastrofami a protipoţární ochrany 

Podporované aktivity: Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti, 

přeshraniční koncepce v oblasti záchranných sluţeb, ochrany před 
katastrofami a poţární ochrany. 

 

1.4. Společný fond malých projektů 

Podporované aktivity: V této oblasti podpory budou k dispozici prostředky 

na správu a realizaci Společného fondu malých projektů. Tuto oblast podpory 
budou na vlastní odpovědnost realizovat čtyři česko-saské euroregiony Neisse-

Nisa-Nysa, Elbe-Labe, Erzgebirge-Krušnohoří a EUREGIO EGRENSIS. Pro malý 
projekt lze získat podporu z prostředků EU aţ do výše 22.500 EUR, pokud 

bude projekt společně financován (českým i saským partnerem). Pokud malý 

projekt je financován pouze jedním kooperačním partnerem, lze získat 
podporu z prostředků EU do výše 15.000 EUR. Projekty by měly především 

podporovat a intenzifikovat přeshraniční komunikaci, spolupráci a tok 
informací mezi občany, sdruţeními a úřady ve společném dotačním území. 

Dále by měly přispívat k větší identifikaci obyvatelstva s regionem. 

 

II. Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu 
2.1. Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských 
struktur 
Podporované aktivity: Kooperační sítě hospodářství a vědy, vývoje 

a transferu technologií, rozvoj společných marketingových strategií. 
 

2.2. Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním ruchu 
Podporované aktivity: Investiční opatření v oblasti turistické infrastruktury, 

podpora společného vývoje koncepcí a produktů a realizace společných 

marketingových opatření v oblasti cestovního ruchu, iniciativy k propojení 
turistických zařízení, vytvoření a pouţívání systémů pro společný přeshraniční 

management cestovního ruchu, rozvoj lázeňství. 
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Osa III. Zlepšení situace přírody a ţivotního prostředí 
3.1. Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesa a přírody, péče 
o krajinu a odpadového hospodářství 
Podporované aktivity: Opatření v oblasti ochrany klimatu, lesů, přírody 

a péče o krajinu včetně území NATURA 2000, podpora opatření v oblasti 

hospodářství s druhotnými surovinami a odpadového hospodářství, podpora 
ekologického povědomí, environmentálního vzdělávání a managementu. 

 

3.2. Kooperace v oblastech protipovodňové ochrany, vodního 
hospodářství a vodních staveb  
Podporované aktivity: Společná opatření v oblasti protipovodňové ochrany, 
vodního hospodářství, vodních staveb a ochrany vod. 

 

2.4.3 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - 
Rakousko 

 
Charakteristika: Program je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský 

a Vysočina. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního 
regionu, ochranu ţivotního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční 

infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální 

integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií 
a podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách 

hranice.  
Kontaktní údaje:  

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce,  

Na Příkopě 3-5, 110 00 Praha 1, tel.: 234 154 114, e-mail: david.machac@mmr.cz 

Odkaz: http://www.sk-cz.eu 
Způsobilý ţadatel: Veřejnoprávní instituce nebo jim rovnocenné subjekty 

zaloţené nikoliv k dosaţení zisku. 
Výše podpory: Do 85% z evropských zdrojů, do 5% ze státního rozpočtu, 

dle typu projektu. 
Termín příjmu ţádostí: Předkládání ţádostí pro 6. Monitorovací výbor do 

22. 9. 2009. 

 

Prioritní osa 1 Sociálně-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer 
know-how  

Podporované aktivity: Infrastruktura spojená s podnikáním (nepřímá 
podpora podnikání), cestovní ruch, rozvoj lidských zdrojů a předcházení 

zdravotním a sociálním rizikům. Obsahuje jak mnoho prvků orientovaných na 

mailto:david.machac@mmr.cz
http://www.sk-cz.eu/
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implementaci lisabonské strategie, tak prvky udrţitelnosti jasně odkazující na 

göteborgský proces. 

 

1.1. Infrastruktura související s podnikáním a inovacemi 
Podporované aktivity: Umoţnění přístupu a poskytování infrastruktury 
spojené s podnikáním, uplatnění inovací a V&V, příprava regionálních aktérů, 

organizací a institucí na konkurenci. 

 
1.2. Cestovní ruch, kultura a hospodářské aktivity v oblasti volného 
času 

Podporované aktivity: Zlepšování, vytváření a koordinace přístupu ke 
specializovaným veřejným sluţbám a ke stávající infrastruktuře potřebné 

k podnikání a sluţbám, zaměření aktivit a zdrojů na několik oblastí růstu, 
klastrů a sítí, zlepšení transferu know-how, poznatků a technologií mezi 

ekonomikou, vědou a správou, zabezpečení a zlepšení (zvláště) ekonomické 
situace v příhraničním regionu, rozvoj společných typických dovedností 

a regionálních ochranných známek, ad. 

 

1.3. Rozvoj lidských zdrojů, trh práce , vzdělávání a kvalifikace 

Podporované aktivity: Rozvoj vzdělávání, kvalifikací a lidských zdrojů, 
rozvoj přeshraničních trhů práce by měl být podporován a připravován 

v součinnosti s příslušnými aktéry z oblasti trhu práce, vzdělání a integrace, 

zlepšení integrace ţen a znevýhodněných skupin, posilování mobility pracovní 
síly a studentů, ad. 

 
1.4. Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace 

Podporované aktivity: Začlenění znevýhodněných skupin s podstatným 

potenciálem know-how v sociálních strukturách a dynamikách do rozvojového 
procesu, zlepšení společenského ţivota v příhraniční oblasti, posílení veřejné 

účasti jako prostředku ke zvyšování sociálního kapitálu, zlepšování ţivotních 
podmínek a zvyšování soudrţnosti v městských i venkovských oblastech, 

nabídka sociálních sluţeb pro znevýhodněné skupiny obyvatel, integrovaný 

záchranný systém a pohotovostní oddíly v přeshraničním regionu, ad. 
 

Prioritní osa 2 Regionální dostupnost a udrţitelný rozvoj 
2.1. Doprava a regionální dostupnost 
Podporované aktivity: Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury 

s důrazem na zlepšení kvality spojení příhraničního regionu (místní 
a regionální sítě), modernizace komunikačního systému a telekomunikační 

infrastruktury příhraničního regionu, optimální vyuţívání veřejného 
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a alternativního způsobu dopravy, zlepšení IT dostupnosti také pro periferní 

oblasti s cílem vytvořit rovné rozvojové podmínky, zlepšování dopravní 

dostupnosti kulturních památek v příhraničním regionu, převedení dopravy na 
ekologičtější systémy – optimalizace kombinací s alternativními dopravními 

prostředky (např. veřejná doprava), ad. 
 

2.2. Ţivotní prostředí a prevence rizik 

Podporované aktivity: Zlepšování kvality ţivotního prostředí – ochrana 
přírodních druhů, prevence záplav a modernizace environmentální 

infrastruktury ( např. nakládání s odpady), pouţívání technologií šetrných 
k ţivotnímu prostředí (např. dopravní systém, energie), prevence 

technologických a environmentálních rizik, posilování environmentálního 
vzdělávání a výchovy, efektivní vyuţívání přírodních zdrojů a obnovitelných 

energií s cílem dosáhnout přidané hodnoty regionu (např. zásobování palivy, 

náhrada fosilních energií, vzrůstající nezávislost na dováţených fosilních 
energiích), společné aktivity na poli ochrany přírody a krajiny (např. řídící 

plány pro přírodně a kulturně hodnotné lokality a krajinné komplexy), ad.  

 
2.3. Udrţitelné sítě, institucionální spolupráce a územní plánování 
Podporované aktivity: Vytváření struktur místní správy pro zlepšení 
regionálních a přeshraničních organizačních struktur spolupráce (zahrnující 

komunity, regionální/místní/přeshraniční iniciativy, spolu s organizacemi 
a regionálními aktéry) pro koordinovaný a udrţitelný regionální a územní 

rozvoj, umoţnit spolupráci typu „people to people“ k zavedení aktivit malého 

rozsahu integrace a koheze - Zlepšení a rozvoj (infra)struktury spolupráce 
a komunikace - Posilování zásady „zdola nahoru“ a principu partnerství, 

přeshraniční integrace, zřizování struktur pro zapojení občanů (např. AGENDA 
21), ad.  

Fond malých projektů je specifický nástroj na podporu malých neinvestičních a 

malých investičních projektů typu „people-to-people“. Je určen pro projekty s 
příspěvkem z ERDF do 20 000 Euro a s celkovým rozpočtem maximálně do 40 

000 Euro. Cílem těchto projektů je zvýšení přímých malých integračních a 
kohezních aktivit v okrajových oblastech. 

 



 

 64 

 

 

2.4.4 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 
 

Charakteristika: Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko je 

určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký 

a Moravskoslezský. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti 
přeshraničního regionu, ochranu ţivotního prostředí, podporu hospodářské 

spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i sluţeb cestovního 
ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci 

územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice. 

 
Kontaktní údaje:  

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, 

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1. Kontaktní osoba: Mgr. Monika 
Soboczynska, tel.: 234 154 219, e-mail: sobmon@mmr.cz 

Odkaz: http://www.cz-pl.eu 
Způsobilý ţadatel: Územní samosprávný celek na všech úrovních, 

organizace zřizované nebo zaloţené státem, kraji/vojvodstvími či obcemi za 

účelem poskytování veřejných sluţeb, nestátní nezisková organizace, jiné 
subjekty neziskového charakteru, ad. 

Výše podpory: Finanční prostředky Společenství 85%. 
Termín příjmu ţádostí: Průběţný příjem ţádostí, kompletní ţádost podat do 

20. listopadu 2009. 
 

Osa 1 Posilování dostupnosti, ochrana ţivotního prostředí a prevence 
rizik 
1.1 Posilování dostupnosti 
Podporované aktivity: Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury 

lokálního a regionálního významu v příhraničí (např. silnice, modernizace 
ţelezniční infrastruktury s cílem zlepšit bezpečnost nebo zvětšit dopravní 

dostupnost území, adaptace hraniční infrastruktury pro nové účely, parkoviště 
s významem pro cestovní ruch), zlepšování dopravní obsluţnosti příhraniční 

oblasti, budování integrovaných dopravních systémů (veřejná doprava apod.).  
 

1.2 Ochrana ţivotního prostředí 
Podporované aktivity: Rozvoj a modernizace environmentální infrastruktury 
(zásobování vodou včetně stanic úpravy vody, vodovodních sítí, ČOV 

a kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energiemi a podpora vyuţívání 
obnovitelných zdrojů energií), péče o přírodu a krajinu (např. biodiverzita, 

revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekologických škod, 

mailto:sobmon@mmr.cz
http://www.cz-pl.eu/
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zlepšení stavu ovzduší, vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická 

stabilita). 

 

1.3 Prevence rizik 

Podporované aktivity: Rozvoj  záchranných sluţeb, předcházení 
environmentálním a technologickým rizikům, podpora aktivit spojených 

s monitoringem a řešením rizik ţivotního prostředí (např. prevence, ţivly, 

povodně, prevence ekologických škod, environmentální vzdělávání, výzkum 
a výchova) a výměna zkušeností. 

 
Osa 2 Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí 
a cestovního ruchu 
2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí 
Podporované aktivity: Posilování konkurenceschopnosti MSP, rozvoj 

informačních a komunikačních technologií a návazných sluţeb, spolupráce 
v oblasti poradenství při zakládání podniků a poskytování průběţného 

poradenství pro existující firmy, marketingu, propagace, podpora přeshraniční 

obchodní výměny, společná propagace, posilování inovačního potencionálu 
propagace a rozvíjení spolupráce mezi subjekty trhu práce (včetně podpory 

osob vracejících se na trh práce, předcházení jevu sociálního vyloučení) 
a rovnost příleţitostí na trhu práce, koordinovaná opatření na trhu práce ad.  

 

2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

Podporované aktivity: Ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, 

řemeslných tradic, ochrana a obnova památek včetně sakrálních staveb, 
opevnění, historických urbanistických a technických komplexů, kulturních 

objektů, rázu kulturní krajiny, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, 

turistických a lyţařských stezek a tras, další doprovodné infrastruktury CR 
a zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity, podpora rozvoje sluţeb 

cestovního ruchu. 
 

2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání 
Podporované aktivity: Spolupráce v oblasti vzdělávání, v přípravě na 
zaměstnání a celoţivotním učení (včetně zlepšení jazykových a odborných 

kompetencí, zvyšování kvalifikací a dovedností). 
 

Osa 3 Podpora spolupráce místních společenství 
3.1 Územní spolupráce veřejných institucí 
Podporované aktivity: Systémová a programová spolupráce např. územních 

samospráv, jimi zřízených organizací, NNO a subjektů poskytujících veřejné 
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sluţby, přeshraniční spolupráce při rozvoji území, společné rozvojové 

koncepce, včetně podpory nezbytné doprovodné infrastruktury pro realizaci 

těchto projektů. 
 

3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit 
Podporované aktivity: Společné kulturní a společenské projekty (ţivá 

kultura, výstavy, volnočasové aktivity, společné akce pro obyvatele 

v pohraničí, obnova tradic), včetně nezbytné doprovodné infrastruktury pro 
realizaci těchto projektů. 

 
3.3 Fond mikroprojektů 

Podporované aktivity: Posilování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí 

poskytujících veřejné statky a sluţby realizací nejmenších projektů Programu.  
 

2.4.5 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - 
Bavorsko 

 

Charakteristika: Cíl 3 ČR - Bavorsko je financován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERDF). Územní působnost je na straně ČR Karlovarský, 

Plzeňský a Jihočeský kraj. Program se zaměřuje na podporu přeshraniční 

hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, 
podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti 

přeshraničního regionu a ochranu ţivotního prostředí.  

Kontaktní údaje: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní 
spolupráce, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1. Pracoviště Na Příkopě 3-5, 

110 00 Praha 1. Tel.: 234 154 009 
Odkaz: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-

3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200 
Způsobilý ţadatel: Právnická osoba veřejnoprávní nebo ovládaná 

veřejnoprávními právnickými osobami nebo zaloţená nikoli k dosaţení zisku. 

Výše podpory: Výše příspěvku z ERDF max. 85% 
Termín příjmu ţádostí: Průběţný příjem ţádostí, kompletní ţádost 

do 1.9.2009. 
 

Osa 1 Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě 
1.1. Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru 

Podporované aktivity: Přeshraniční spolupráce v oblastech výzkumu, 

vývoje, technologií, inovací, analýz trhu, odbytu a prodeje, marketingu, výstav 
a veletrhů, podpora rozvoje a intenzifikace transferu technologií a know-how, 

podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a institucemi působícími 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
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v oblasti hospodářského rozvoje a veřejné správy, přeshraniční aktivity 

zaměřené na podnikání a rozvoj MSP. 

 

1.2. Cestovní ruch, volný čas a rekreace 

Podporované aktivity: Spolupráce v oblasti kulturní, přírodní a zdravotní 
turistiky, informační a komunikační technologie, zřizování a zkvalitňování 

přeshraniční infrastruktury pro cestovní ruch (např. turistických zařízení, 

cyklotras a cyklostezek, peších tras, hipostezek, tématických a naučných tras, 
lyţařských beţeckých tras a jejich značení, informační tabule) včetně řídících 

a navigačních systémů, rozvoj a zkvalitňování přeshraničních nabídek 
a produktů v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace, podpora 

přeshraničních aktivit zaměřených na propagaci regionu. 
 

1.2. Profesní vzdělávání a trh práce 

Podporované aktivity: Profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace 
s přeshraničním významem, opatření na podporu zaměstnanosti 

s přeshraničním významem, zařízení pro profesní vzdělávání s přeshraničním 
významem, vzájemná spolupráce aktérů a institucí působících na trhu práce 

a v oblasti profesního vzdělávání, podpora rozvoje přeshraničního pracovního 

trhu, získávání a šírení informací, ad. 
 

1.4. Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, 
zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před 
katastrofami 
Podporované aktivity: Přeshraniční spolupráce v oblasti výchovy 
a všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu, vývoje a technologií (např. jazykové 

vzdělávání, vytváření vícejazyčných učebních materiálů, vývoj společných 

učebních plánů, vzdělávacích a kvalifikačních programů, jakoţ i referenčních 
systémů ve vzdělávání a následném zvyšování kvalifikace, výměny ţáků, 

studentů, učitelů a vědeckých pracovníků). Dále pak podpora přeshraniční 
spolupráce v oblasti kultury (např. příprava a propagace kulturních nabídek 

jako jsou průvodci muzeí, vyuţití medií pro šíření informací, zřizování či 
výstavba muzeí, zřizování informačních a kulturních středisek), podpora oblasti 

zdravotnictví a sociálních sluţeb s přeshraničním významem (např. vytváření 

nabídek v oblasti poradenských a pečovatelských sluţeb, nabídek a programů 
v oblasti drogové prevence, boj proti AIDS, ochrany diskriminovaných 

a znevýhodněných osob a vytváření přeshraničních informačních systémů pro 
nemocnice). Podpora opatření s přeshraničním významem v oblasti civilní 

ochrany a ochrany před katastrofami (například zpracování zásahových plánů 

a plánů ochrany, záchranářská technika). 
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Osa 2 Rozvoj území a ţivotního prostředí 
2.1. Ţivotní prostředí a ochrana přírody 

Podporované aktivity: Přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany přírody 
a ţivotního prostředí (například opatření v oblasti druhové ochrany a ochrany 

biotopu, opatření ke zlepšení ekosystémů vodních toků, včetně opatření na 
ochranu léčivých pramenů). Dále pak podpora protipovodňových opatření, 

opatření podporujících zřizování a další rozvoj chráněných území, opatření na 

revitalizaci a sanaci a na zabezpečení jejich trvalé udrţitelnosti a opatření na 
zabránění vzniku ekologických škod. Podpora přeshraničních systémů pro 

zásobování vodou a energiemi, systémů a zařízení k čištění vod a odstraňování 
odpadu a k odstraňování starých zátěţí. 

 

2.2. Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru 

Podporované aktivity: Přeshraniční územní plánování a regionální rozvoj 

včetně zpracování studií a koncepcí (např. územní koncepce, koncepce 
přírodních oblastí, koncepce vyuţití území, rozvojové koncepty, koncepce 

stanovišť, koncepce střediskových obcí), jakoţ i vytváření informačních 

systémů (např. vytváření přeshraničních databází a informačních systémů 
o území), podpora přeshraničního rozvoje venkovských oblastí. 
 
2.3. Doprava 

Podporované aktivity: Výstavba a zlepšení přeshraniční dopravní 

infrastruktury, podpora ekologických forem dopravy, rozvoj a zlepšení 
přeshraničních dopravních systémů (např. dopravních informačních 

a naváděcích systémů, systémů zvyšujících mobilitu) a systémů kombinované 
dopravy, ad. 
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3. Národní zdroje 

 

Kapitola uvádí dotační programy jednotlivých ministerstev a nadačních fondů 
s celostátní působností. Zahrnuje dotační tituly, kdy příjemci dotace mohou 

být zejména obce, svazky/sdruţení obcí, neziskové organizace ve spolupráci 

s obcí a školy a školská zařízení. 
U kaţdého dotačního titulu je uveden termín podání ţádosti, pokud takový 

termín byl v době vydání této publikace zveřejněn. Pro aktualizaci vypsaných 
výzev doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých programů na 

uvedených odkazech. 

3.1 Dotační tituly ministerstev 

3.1.1 Ministerstvo zemědělství ČR 
 
Kontaktní údaje: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 

tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz  
Odkaz: http://www.mze.cz, Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2009: 
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=43310&ids=0&katId=1802 

 

Program „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 
(program 129 180) 
Odkaz: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=37248&ids=0&katId=2731 

Podporované aktivity: 
 výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských 

objektů (podprogram 129 182),  

 výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její 

akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody (podprogram 129 

182),  
 výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod 

(dále jen ČOV), v obcích nad 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny 

ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným 
vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce 

zajištěno napojení minimálně 50% obyvatel obce) (podprogram 129 183),  

 výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících 
objektů spojená s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 

129 183),  

mailto:info@mze.cz
http://www.mze.cz/
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=43310&ids=0&katId=1802
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=37248&ids=0&katId=2731
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 dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) 

minimálně pro 200 ekvivalentních obyvatel (dále jen EO) v obcích, za 

předpokladu, ţe odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na jiţ 

existující a kapacitně vyhovující ČOV (podprogram 129 183),  
 zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod vstupujících do 

existujících sběrných kanalizačních systémů v aglomeracích menších neţ 

2000 EO, kde dochází k vypouštění odpadních vod bez předchozího čištění 
(podprogram 129 183). 

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí v případě, ţe můţe ručit za své 
závazky svým majetkem případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo 

neplatí-li předchozí podmínka, obec, která je členem svazku, ručí za závazky 

svazku, vlastnické nebo smíšené vodohospodářské akciové společnosti s více 
neţ 2/3 většinou kapitálové účasti měst a obcí. 

Výše podpory: Podporou se rozumí zdroje státního rozpočtu (dále jen SR) ve 
formě systémové dotace, které jsou určeny k financování akcí Programu 129 

180 a nemohou být poskytnuty na akce spolufinancované z jiných Programů 

a fondů bez souhlasu MZe.  
Na akce s vyuţitím zvýhodněného úvěru se podpora poskytuje v základní 

kombinaci „vlastní zdroje investora – podpora SR – zvýhodněný úvěr“ s tím, ţe  
 prostředky SR ve formě systémové dotace (dále jen dotace) nepřekročí 

45% NSTČ a v Rozhodnutí jsou stanoveny vţdy jako maximální,  

 zvýhodněný úvěr v součtu s ostatními dotacemi nepřesáhne 90% NSTČ  

v Rozhodnutí je stanoven vţdy jako maximální,  

 podmínky „zvýhodněných úvěrů“ se budou řídit zvlášť vydaným pokynem.  

Na ostatní akce se podpora poskytuje v základní kombinaci „vlastní zdroje 
investora – podpora ze SR“ s tím, ţe pokud je ţadatelem malá obec (do 2000 

obyvatel) je moţné poskytnout dotaci aţ do výše 80% z NSTČ, které 
nepřekročí 20 mil. Kč. U té části NSTČ, která přesahuje 20 mil. Kč podpora 

nepřekročí 65%. U ostatních ţadatelů je max. výše dotace 65% z NSTČ. 
Termín příjmu ţádostí: Konečným termínem pro předloţení ţádosti 

o zařazení do Seznamu akcí je 31. leden 2011.  

 

Finanční prostředky v oblasti vod - zákon č. 475/2008 o státním 
rozpočtu (příloha č. 10)  
Odkaz: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=42993&ids=0&katId=2730 

2 A. Podpora prevence před povodněmi 

Podporované aktivity: 
a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122): 

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrţí a jejich hrází, a dále 
zajištění jejich oprav, 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=42993&ids=0&katId=2730
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- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrţí a jejich hrází, a dále 

zajištění jejich oprav, 

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům 
povodní. 

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 
129 123): 

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo 

prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů 
a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek, 

- ochranné hráze (rovněţ mobilní hrazení nebo stěny jako součást 
systémových opatření správců vodních toků), 

- odlehčovací koryta a štoly, 
- zvyšování průtočné kapacity jezů, 

- rekonstrukce hrází, 

- stabilizace koryt vodních toků. 
Způsobilý ţadatel:  

 pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky 

Povodí1), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků 
určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů,  
Výše podpory: 

 u správců drobných vodních toků úhrada do výše 80% výdajů na výkupy 

pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby, 
Termín příjmu ţádostí: Ţádosti o podporu se podávají průběţně, nejpozději 

do 30. listopadu 2009 pro akce, jejichţ financování ţadatel uvaţuje zahájit 
v roce 2010. Ţádosti vycházející z návrhů navrhovatelů v souladu s článkem X 

části 2A Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod 

v roce 2008, podávají ţadatelé průběţně. 
 

2 E. Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl 
Podporované aktivity: 

c) podpora obnovení funkčnosti vodních děl v mimořádných situacích 

(podprogram 129 174),  
- nápravná opatření ve vodních dílech, na nichţ byl vyhlášen stav 

nebezpečí. 
 

 
 

                                                 
1)

  Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích. 
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Způsobilý ţadatel: vlastníci vodních děl, státní podniky Povodí, ZVHS a 

s.p. Lesy ČR. 

Výše podpory:  
 úhrada do výše 100% výdajů v daném roce pro ţadatele, jejichţ 

zřizovatelem nebo zakladatelem je MZe, na majetek ve vlastnictví státu, 

k němuţ mají právo hospodaření Povodí či ZVHS, 
 85% výdajů v daném roce pro ţadatele, jejichţ zřizovatelem není MZe 

a vlastníci vodních děl po předchozím souhlasu MZe, 

 konkrétní výši stanoví MZe. 

Termín příjmu ţádostí: do 30 dnů ode dne vyhlášení stavu nebezpečí. 
 

2 G. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství 

Podporované aktivity: 
a) správa drobných vodních toků, 

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení. 
Způsobilý ţadatel: Správci drobných vodních toků určení MZe. 

Výše podpory: 100% výdajů na realizaci vč. projektové dokumentace 

organizační sloţce státu, ostatním 65%. 
Termín příjmu ţádostí: Pro bod a) - u organizační sloţky státu průběţně do 

31. října 2009, u ostatních správců vodních toků bude pro rok 2010 uvedeno 
v aktualizaci. Pro předmět podpory b) - průběţně do 31. října 2009. 

 

Finanční prostředky na hospodaření v lesích - zákon č. 475/2008 
o státním rozpočtu (příloha č. 9)  
Odkaz: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=77&typ=1&val=43447&ids=0&katId=2707 

Podporované aktivity: 

 obnova lesů poškozených imisemi, 

 obnova, zajištění a výchova porostů, 

 sdruţování vlastníků lesů malých výměr, 

 ekologické a k přírodě šetrné technologie, 

 zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,  

 hrazení bystřin, 

 vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, 

 vyhotovení lesních hospodářských plánů (dále jen „plán") v digitální formě, 

 ostatní hospodaření v lesích, 

 programy spolufinancované s fondy ES, 

 chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. 

Způsobilý ţadatel: Obec, kraj, vlastník nebo osoba, na kterou se vztahují 
práva a povinnosti vlastníka lesa, uţivatel honitby, sdruţení,  majitel loveckého 

psa nebo umělého chovu loveckého dravce. 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=77&typ=1&val=43447&ids=0&katId=2707
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Výše podpory: Liší se dle jednotlivých aktivit. Příspěvky jsou poskytovány 

sazbou na technickou jednotku (sazbové příspěvky) nebo na základě skutečně 

vyúčtovaných nákladů (nákladové příspěvky). Rozhodujícím dokladem pro 
sazbové příspěvky je dodrţení účelu a stanovených podmínek, skutečně 

vynaloţené náklady se u sazbového příspěvku nedokládají. 
Termín příjmu ţádostí: Liší se dle jednotlivých aktivit, viz příloha 9 zákona 

č. 475/2008 Sb. 

 

3.1.2 Ministerstvo ţivotního prostředí ČR 
 
Kontaktní údaje: Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, Vršovická 65,  

100 10 Praha 10, tel.: 267 121 111, e-mail: info@env.cz 
Odkaz: http://www.env.cz, http://www.mzp.cz, http://www.sfzp.cz, 

http://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-narodnich-programech 

 

Programy Státního fondu ţivotního prostředí 
Kontaktní údaje: Statní fond ţivotního prostředí (SFŢP), Kaplanova 1931/1, 
148 00 Praha 11 – Chodov, tel.: 267 994 300-367, e-mail: kancelar@sfzp.cz 

Odkaz: http://www.sfzp.cz/, Směrnice pro poskytování finančních prostředků: 
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/ 

 

Národní program – příloha I 
Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných 
pásmech a významných krajinných prvcích  
Podporované aktivity: Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci dílčího 
programu jsou stanovena takto: 

 pozemky, jejichţ výkup se realizuje přednostně: 

– v národních přírodních rezervacích, 
– v národních přírodních památkách, 

– v národních parcích, 
 ostatní vykupované pozemky: 

– v I. zónách chráněných krajinných oblastí, 

– v přírodních rezervacích, 

– v přírodních památkách, 
– v ochranných pásmech ZCHÚ, 

– jiné pozemky, pokud je jejich výkup nezbytně nutný k ochraně kriticky 
ohroţených druhů ţivočichů nebo rostlin, k ochraně jeskyní nebo 

významných geomorfologických jevů. 

Způsobilý ţadatel: Právnická osoba, která je zaloţena k nepodnikatelským 
účelům, zejména obecně prospěšná organizace, nadace, uzemní samosprávný 

celek, občanské sdruţení, církev, škola a statní příspěvková organizace. 

mailto:info@env.cz
http://www.env.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-narodnich-programech
mailto:kancelar@sfzp.cz
http://www.sfzp.cz/
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/
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Výše podpory: Podpora programů je realizovaná formou dotace nebo 

půjčky, max. podpora 100% a max. výši dotace 100% ze základu pro výpočet 

podpory. V rámci vyhlášených programů nebudou podporována opatření, 
která je moţné financovat z OPŢP. 

Termín příjmu ţádostí: Dle zveřejněných výzev. 

 
Národní program – příloha III 
Programy podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství 
Charakteristika: Program je rozdělen na: 

 Program investiční podpory environmentálního vzdělávání, osvěty 

a poradenství pro region NUTS II Praha, 
 Program neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, 

poradenských a informačních center, 

 Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata 

z oblasti ŢP. 

Podporované aktivity: 
 realizace inovativních tématických aktivit a dlouhodobě prioritních aktivit 

v rámci EVVO a environmentálního poradenství, 

 realizace vzdělávacích a osvětových programů a aktivit, kampaní, vydávaní 

odborných periodik a publikací (studií) zaměřených na ekologickou 
tématiku, na koordinaci významných národních a mezinárodních projektů 

a programů realizovaných v ČR, 

 podpora rozvoje místních, regionálních a národních sítí environmentálních 

vzdělávacích, poradenských a informačních center na území České republiky 
podporou jejich společné koordinace, výměny zkušeností, propagace apod. 

a dále podporou vytváření a realizace vzdělávacích programů a poradenství. 
Způsobilý ţadatel: 

 právnická osoba zaloţena k nepodnikatelským účelům, kromě nadací 

a nadačních fondů, zejména obecně prospěšná organizace, uzemní 
samosprávný celek, občanské sdruţení, svazek obcí 

 právnická osoba zaloţená nebo zřízená územními samosprávnými celky 

(příspěvkové organizace a organizační sloţky): škola a školská zařízení,  

statní příspěvková organizace, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné 
z více neţ 50% majetku obcemi či veřejnoprávními subjekty, ad.  

Výše podpory: Podpora je poskytována formou dotace, nelze ji poskytnout 
na jiţ ukončené akce. Minimální výše celkových nákladů na projekt činí 

0,5 mil. korun, maximální výše aţ 3 mil. Kč/1akci, maximum 90% nákladů. 

V rámci vyhlášených programů nebudou podporována opatření, která je 
moţné financovat z OPŢP. 

Termín příjmu ţádostí: Dle vyhlášených jednotlivých výzev. 
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Programy podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie pro rodinné 
a bytové domy v roce 2009 
Odkaz: http://www.sfzp.cz/clanek/256/795/programy-podpory-obnovitelnych-zdroju-a-uspor-

energie-pro-rodinne-a-bytove-domy-v-roce-2009 
Podporované aktivity: 
a) Úspory energie na vytápění v obytných budovách:  

- komplexní zateplení obálky rodinných a bytových domů vedoucí 

k dosaţení nízkoenergetického standardu budovy,  
- kvalitní zateplení vybraných částí obálky rodinných a bytových domů 

(realizace sady opatření z nabídnutého výběru), 
b) Podpora výstavby v pasivním energetickém standardu: 

- podpora novostaveb rodinných a bytových domů v pasivním standardu, 
c) Vyuţití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody: 

- výměna neekologického vytápění v rodinných a bytových domech (kotle 

na tuhá a kapalná fosilní paliva, elektrické vytápění) za účinné nízkoemisní 
zdroje na biomasu a za tepelná čerpadla se stanoveným minimálním 

topným faktorem při daných teplotních charakteristikách, 
- instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel do nízkoenergetických 

novostaveb rodinných a bytových domů, 

- instalace solárně-termických kolektorů na obytné budovy. 
Způsobilý ţadatel: Vlastníci rodinných a bytových domů - fyzické osoby, 

bytová druţstva, sdruţení vlastníků, města a obce a podnikatelé. 
Výše podpory: Bude stanovena maximální výše dotace z tohoto programu 

pro jeden subjekt za celé programové období do roku 2012. 
Termín příjmu ţádostí: Od dubna 2009 průběţně do konce roku 2012. 

 

Program péče o krajinu 
Kontaktní údaje: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4-6,  

130 23 Praha 3, tel.: 222 580 012, e-mail: aopkcr@nature.cz 
Odkaz: http://www.nature.cz 

Podporované aktivity: 

 ochrana krajiny proti erozi, 

 udrţení kulturního stavu krajiny, 

 podpora druhové rozmanitosti. 

Způsobilý ţadatel: Organizační sloţka státu, fyzická nebo právnická osoba 
(vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům, na nichţ je 

třeba realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory. 
Z pověření vlastníka či nájemce pozemku můţe být ţadatelem o finanční 

prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba. 

Výše podpory: Aţ 100%, popřípadě příspěvek na výměru. 
Termín příjmu ţádostí: Duben 2009, pro rok 2010 bude aktualizováno. 

http://www.sfzp.cz/clanek/256/795/programy-podpory-obnovitelnych-zdroju-a-uspor-energie-pro-rodinne-a-bytove-domy-v-roce-2009
http://www.sfzp.cz/clanek/256/795/programy-podpory-obnovitelnych-zdroju-a-uspor-energie-pro-rodinne-a-bytove-domy-v-roce-2009
mailto:aopkcr@nature.cz
http://www.nature.cz/
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Podpora projektů nestátních neziskových organizací 
Podporované aktivity: Z programu je podporováno environmentální 

vzdělávání dětí a dospělých, vydávání odborných publikací, environmentální 
poradenství, zapojování veřejnosti do rozhodování, praktické činnosti v oblasti 

ochrany přírody apod. Projekty mohou být zaměřeny na libovolnou oblast 
uvedenou výše, tedy např. na udrţitelnou spotřebu, předcházení vzniku 

odpadů, na ochranu vod a ovzduší, na mapování výskytu zvláště chráněných 

ţivočichů, obnovu krajiny, podporu biodiverzity aj. 
Způsobilý ţadatel: Nestátní nezisková organizace. 

Výše podpory: 70% nákladů, maximálně však 300 tis. Kč. 
 

Revolvingový fond MŢP 
Odkaz: http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp 
Podporované aktivity: Podporované projekty musí mít pozitivní vliv na 

ţivotní prostředí i udrţitelný rozvoj a musí být v souladu se všemi právními 
předpisy České republiky a Evropských společenství a horizontálními prioritami 

Evropských společenství: 
 pro malé obce do 2000 ekvivalentních obyvatel na výstavbu čistíren 

odpadních vod a kanalizaci, 

 na zpracování dokumentace projektů pro OPŢP, 

 na vlastní realizaci úspěšných projektů Finančních mechanismů EHP 

a Norska, programů LIFE a LIFE+. 

Způsobilý ţadatel: 
 obec, sdruţení obcí, kraj, nestatní nezisková organizace či zájmové sdruţení 

právnických osob, 

 v případě, ţe ţadatelem je jiný subjekt neţ obec, svazek obcí nebo kraj, je 

třeba doloţit písemně partnerství s municipalitou na předloţeném projektu. 
Výše podpory: Finanční pomoc se poskytuje formou půjčky nebo grantu (tj. 

formou nevratné podpory). 

Termín příjmu ţádostí: Pro rok 2010 bude upřesněn v aktualizaci 
programu. 

 

3.1.3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Kontaktní údaje: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, 
110 15, Praha 1, tel.: 224 861 333, e-mail: posta@mmr.cz 

Odkaz: http://www.mmr.cz, http://www.mmr.cz/getdoc/712bafe8-0549-499a-96d1-

4520508b8a02/Programy-pro-mistni-samospravu-(1) 
 

 

http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp
mailto:posta@mmr.cz
http://www.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/getdoc/712bafe8-0549-499a-96d1-4520508b8a02/Programy-pro-mistni-samospravu-(1)
http://www.mmr.cz/getdoc/712bafe8-0549-499a-96d1-4520508b8a02/Programy-pro-mistni-samospravu-(1)
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Programy podpory bydlení 
Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2009 

Odkaz: http://www.mmr.cz/getdoc/178cf44f-f42c-43e5-bc06-8fa6fabf5994/Podpora-

regenerace-panelovych-sidlist-pro-rok-2009 
Podporované aktivity: Podmínky podprogramu jsou dané Nařízením vlády 
494/2000Sb. 

Způsobilý ţadatel: Obec, na jejímţ území se nachází panelové sídliště 
o celkovém počtu nejméně 150 bytů. 

Výše podpory: Dotace můţe být poskytnuta aţ do výše 70% rozpočtových 

nákladů na úpravy uvedené v ţádosti o její poskytnutí. 
Termín příjmu ţádostí: 4.3.2009, pro rok 2010 budou aktualizovány. 

 
Podpora výstavby podporovaných bytů 

Odkaz: http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-

bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-podporovanych-bytu-pro-rok-
2009 
Podporované aktivity: Výstavba nájemních bytů pro osoby v nepříznivé 

sociální situaci, jejichţ sníţená soběstačnost je způsobená věkem nebo 

zdravotním stavem nebo pro osoby, které v důsledku nepříznivých ţivotních 
okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající 

z nájemního vztahu. 
Způsobilý ţadatel: Obec. 

Výše podpory: Výše dotace na jednu bytovou jednotku je u pečovatelského 

bytu 600 tis. Kč, u vstupního bytu, pokud vznikne nový byt 550 tis. Kč nebo 
na úpravu bytu 250 tis. Kč. U výstavby, která dosahuje nízkoenergetického 

standardu, je moţné částky navýšit o 50 tis. Kč. Podpora je poskytována podle 
pravidla „de minimis“, která stanoví, ţe součet všech podpor poskytnutých 

ţadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 

200 000 EUR. 
Termín příjmu ţádostí: 4.3.2009, pro rok 2010 budou aktualizovány. 

 
Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2009 

Odkaz: http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-

bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-technicke-infrastruktury-pro-
rok-2009 
Podporované aktivity: Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro 

následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových 

a rodinných domů. 
Způsobilý ţadatel: Obec. 

Výše podpory: Maximální výše je 50 tis. Kč na následně vybudovanou 
bytovou jednotku. Podpora je poskytována podle pravidla „de minimis“, která 

stanoví, ţe součet všech podpor poskytnutých ţadateli nesmí v tříletém období 

http://www.mmr.cz/getdoc/178cf44f-f42c-43e5-bc06-8fa6fabf5994/Podpora-regenerace-panelovych-sidlist-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/getdoc/178cf44f-f42c-43e5-bc06-8fa6fabf5994/Podpora-regenerace-panelovych-sidlist-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-podporovanych-bytu-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-podporovanych-bytu-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-podporovanych-bytu-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-technicke-infrastruktury-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-technicke-infrastruktury-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-technicke-infrastruktury-pro-rok-2009
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přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR. 

Termín příjmu ţádostí: 4.3.2009, pro rok 2010 budou aktualizovány. 

 
Podpora oprav olověných domovních rozvodů 

Odkaz: http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-

bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvodu-
pro-rok-2009 
Podporované aktivity: Výměna olověných domovních rozvodů. 

Způsobilý ţadatel: Vlastník, spoluvlastník či společenství vlastníků domu 
s olověnými domovními rozvody vody. 

Výše podpory: Podpora má charakter neinvestiční dotace ve výši 10 tis. Kč 

na 1 bytovou jednotku. Podpora je poskytována podle pravidla „de minimis“, 
která stanoví, ţe součet všech podpor poskytnutých ţadateli nesmí v tříletém 

období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR. 
Termín příjmu ţádostí: 4.3.2009, pro rok 2010 budou aktualizovány. 

 

Podpora úprav bývalých vojenských areálů k vojenskému vyuţití 
Odkaz: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4d7dfbf2-53e0-43d7-966c-

e0e679a9a179 
Dotační titul č. 1 - Infrastruktura a rekonstrukce 

Podporované aktivity: 
 rekonstrukce převzatých kasárenských areálů, popřípadě dalších objektů 

a ploch pro nové civilní vyuţití (podnikání, vzdělávání, sociální sluţby, 

zařízení pro rozvoj obce apod.), 

 rekonstrukce, příp. vybudování nové infrastruktury v kasárnách nebo 

vojenských areálech související s novým vyuţitím bývalých vojenských 
objektů a ploch nebo související infrastruktury umoţňující napojení na 

nadřazené sítě, obnovu místních komunikací, parkovacích ploch a veřejného 
osvětlení, 

 vyuţití převzatých objektů, zařízení a pozemků pro účely rozvoje cestovního 

ruchu, rekreace a sportu, 
 provedení demolic devastovaných nebo nevyuţitelných objektů bránících 

provedení revitalizace areálů a uvolněných ploch. 

Způsobilý ţadatel: Program je určen pro obce, v jejichţ územním obvodu 

došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení 
vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly původní vojenský majetek 

do svého vlastnictví. Příjemcem dotace je obec nebo svazek obcí. 
Výše podpory: systémová investiční a neinvestiční dotace aţ do výše 75% 

skutečně vynaloţených uznatelných nákladů akce v daném roce. 

Termín příjmu ţádostí: 4.3.2009, pro rok 2010 budou aktualizovány. 
 

http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvodu-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvodu-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvodu-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4d7dfbf2-53e0-43d7-966c-e0e679a9a179
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4d7dfbf2-53e0-43d7-966c-e0e679a9a179


 

 79 

 

Dotační titul č. 2 - Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí 

Podporované aktivity: 

 aktualizace rozpracované územně plánovací dokumentace, 

 pořízení změn platné územně plánovací dokumentace, 

 pořízení nové územně plánovací dokumentace - pouze v případě výrazně 

postiţených obcí. 
Způsobilý ţadatel: Program je určen pro obce, v jejichţ územním obvodu 

došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení 
vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly původní vojenský majetek 

do svého vlastnictví. Příjemcem dotace je obec. 
Výše podpory: Podpora poskytována aţ do výše 75% skutečně vynaloţených 

uznatelných nákladů v daném roce. 

Termín příjmu ţádostí: 4.3.2009, pro rok 2010 budou aktualizovány. 
 

Podpora obnovy venkova 
Odkaz: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-

rozvoje-v-roce-2009/Podpora-obnovy-venkova 

 
Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěţe Vesnice roku 

Podporované aktivity: 
Budou podporovány akce na: 

 obnovu a údrţbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. 

radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, 
sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby) s výjimkou bytového fondu ve 

vlastnictví obce, 

 komplexní úpravu veřejných prostranství, 

 obnovu a zřizování veřejné zeleně, 

 rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, 

 přípravu a realizaci propagačních materiálů obce v souvislosti s umístěním 

v soutěţi Vesnice roku. 
Způsobilý ţadatel: Obec (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), která 

získala ocenění modrou, zelenou, bílou, oranţovou nebo zlatou stuhou 
v krajském kole soutěţe Vesnice roku 2008 nebo se umístila na 1. - 3. místě 

v celostátním kole této soutěţe. Na základě výjimky ministra můţe být 

účastníkem programu i obec oceněná v předchozích ročnících soutěţe, pokud 
dotace nebyla v minulosti poskytnuta. 

Výše podpory: Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo 
neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí, aţ do výše 80% skutečně 

vynaloţených uznatelných nákladů akce. 
 

 

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-rozvoje-v-roce-2009/Podpora-obnovy-venkova
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-rozvoje-v-roce-2009/Podpora-obnovy-venkova
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Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeţe do komunitního 

ţivota v obci 

Podporované aktivity: 
Akce nadregionálního významu zaměřené na: 

 prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 

 výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj 

venkova, 
 podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na 

obnovu a rozvoj venkova. 

Způsobilý ţadatel: 
 obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), 

 svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze 

v případě, ţe akce zasahuje do katastrálního území více obcí. 

 Dotace je poskytována aţ do výše 70% skutečně 

vynaloţených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 
50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč. 

 
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 

venkova 

Podporované aktivity: 
Budou podporovány akce s výstupy slouţícími převáţně dětem a mládeţi, na 

jejichţ výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládeţ prokazatelně 
podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na: 

 obnovu a údrţbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, 

předškolní zařízení, kulturní zařízení), 
 úpravu veřejných prostranství, 

 obnovu a zřizování veřejné zeleně, 

 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, 

klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). 

Způsobilý ţadatel: 

 obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), 

 svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. 

 Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo 
neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí, dotace je poskytována aţ do 

výše 70% skutečně vynaloţených uznatelných nákladů akce. Horní limit 
dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. 

 

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
Podporované aktivity: 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb 
nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní 
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památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: 

 kaple, kaplička, 

 socha, 

 boţí muka, kříţ, 

 úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. 

Způsobilý ţadatel: 

 obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), 

 svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze 

v případě, ţe akce zasahuje do katastrálního území více obcí. 
Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo 

neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí, aţ do výše 70% celkové 
výše skutečně vynaloţených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na 

jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč. 
 

Dotační titul č. 5 – Podpora zapojení romské komunity do ţivota 

obce a společnosti 
Podporované aktivity: 

Budou podporovány akce s výstupy rovněţ slouţícími romské komunitě 
(sociálně vyloučeným osobám), které jsou zaměřené na: 

 obnovu a údrţbu občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní 

zařízení), 

 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, 

hřiště, apod.), 
 vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů slouţících 

převáţně romské komunitě. 

Způsobilý ţadatel: Obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená PO), 
která má ve svém katastru minimálně 4% obyvatel romského etnika. 

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo 
neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí, aţ do výše 70% celkové 

výše skutečně vynaloţených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na 

jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. 
 

Podpora při odstraňování bariér v budovách 
Odkaz: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pri-odstranovani-

barier-v-budovach 
 
Dotační titul č.1 - Odstraňování bariér v budovách domů 

s pečovatelskou sluţbou 
Podporované aktivity: Program je určen na podporu akcí zaměřených na: 

 odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, 

 odstraňování bariér uvnitř budov, 

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pri-odstranovani-barier-v-budovach
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pri-odstranovani-barier-v-budovach
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 bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, 

 pořizování a aplikace zdviţných a transportních technologií a systémů. 

Způsobilý ţadatel: Příjemcem dotace je výhradně obec nebo město (dále 

jen „obec“), jejíţ záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly 

schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro 
všechny. 

Státní podpora je poskytována jako systémová investiční 
nebo neinvestiční dotace (dále jen "dotace") aţ do výše 50% skutečně 

vynaloţených nákladů akce v daném roce. Dolní limit dotace ze státního 
rozpočtu činí 100 000,- Kč. 

Termín příjmu ţádostí: 4.3.2009, pro rok 2010 budou aktualizovány. 

 
Dotační titul č.2 - Odstraňování bariér v budovách městských 

a obecních úřadů 
Podporované aktivity: Program je určen na podporu akcí zaměřených na: 

 odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, 

 odstraňování bariér uvnitř budov, 

 bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, 

 pořizování a aplikace zdviţných a transportních technologií a systémů. 

Způsobilý ţadatel: Příjemcem dotace je výhradně obec nebo město, jejichţ 

záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím 
výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

 Státní podpora je poskytována jako systémová investiční 
nebo neinvestiční dotace aţ do výše 50% skutečně vynaloţených nákladů akce 

v daném roce. Dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč. 
Termín příjmu ţádostí: 4.3.2009, pro rok 2010 budou aktualizovány. 

 

Poskytování státní dotace po ţivelní nebo jiné pohromě 
Odkaz: http://www.mmr.cz/6-obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-postizeneho-zivelni-nebo-

jinoupohromou-1 
Podporované aktivity: Dotace k obnově obecního a krajského majetku 

postiţeného ţivelní nebo jinou pohromou způsobenou lidským činitelem. 

Způsobilý ţadatel: 
 Příjemcem podpory z dotačního titulu č. 1 jsou obce, svazky obcí a kraje, 

pokud byl pro jejich uzemí v důsledku ţivelné pohromy vyhlášen stav 

nebezpečí nebo nouzový stav. 
 Příjemcem podpory z dotačního titulu č. 2 jsou obce, svazky obcí a kraje 

postiţené ţivelní nebo jinou pohromou, pokud nebyl pro jejich území v jejím 

důsledku vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. 
 

 

http://www.mmr.cz/6-obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-postizeneho-zivelni-nebo-jinoupohromou-1
http://www.mmr.cz/6-obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-postizeneho-zivelni-nebo-jinoupohromou-1
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 Dotační titul č.1: Obcím a svazkům obcí bude statní podpora poskytovaná 

jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí 

aţ do výše 100% skutečně vynaloţených přímých nákladů akce. Krajům 
bude statní podpora poskytovaná jako systémová investiční i neinvestiční 

dotace na realizaci vybraných akcí aţ do výše 50% skutečně vynaloţených 
přímých nákladů akce. Předmětnou akci nebude moţné krajům dotovat 

z jiných programů, podprogramů nebo dotačních titulů veřejných rozpočtů. 

 Dotační titul č. 2: Obcím a svazkům obcí bude statní podpora poskytovaná 
jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vyhraných akcí 

aţ do výše 80% skutečně vynaloţených přímých nákladů akce. Krajům 

bude statní podpora poskytovaná jako systémová investiční i neinvestiční 
dotace na realizaci vybraných akcí aţ do výše 50% skutečně vynaloţených 

přímých nákladů akce. Předmětnou akci nebude moţné krajům dotovat 
z jiných programů, podprogramů nebo dotačních titulů veřejných rozpočtů. 

Termín příjmu ţádostí: 16.2.2009, termín pro rok 2010 bude upřesněn. 

 

3.1.4 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 
Kontaktní údaje: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32,  

110 15 Praha 1, tel.: 224 851 111, e-mail: mpo@mpo.cz 

Odkaz: http://www.mpo.cz 
 

EFEKT – Státní program na podporu úspor energie a vyuţití 
obnovitelných zdrojů energie  
Odkaz: http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice/ 

Podporované aktivity: 
A1.Kogenerační jednotky na skládkový plyn a plyn z biologicky rozloţitelných 

komunálních odpadů 
A2.Zařízení k vyuţití tepelné nebo tlakové odpadní energie 

B1.Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech  

C1.Příprava projektů financovaných z úspor energie (EPC) 
D1.Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) 

D2.Internetová energetická poradenská centrála 
E1.Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky 

E2.Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie 
F1.Účast v mezinárodních projektech (Projekty v oblasti úspor energie a OZE, 

Projekty vzdělávání a studie, Projekty v oblasti propagace úspor energie) 

G. Specifické a pilotní projekty  
 

mailto:mpo@mpo.cz
http://www.mpo.cz/
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice/
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Způsobilý ţadatel: Dotace můţe být poskytnuta městům, obcím (také jejich 

sdruţením) a krajům a jimi zřízeným organizacím, sociálním a zdravotnickým 

zařízením, zájmovým sdruţením, neziskovým organizacím, podnikatelským 
subjektům (právnickým i fyzickým osobám), veřejnoprávním organizacím, 

sdruţením právnických osob, ad. Přípustný typ ţadatele je specifikován 
u jednotlivých podporovaných aktivit.  

Výše podpory: 35−50% dle podporované oblasti. 

 

Národní program podpory zón 
Odkaz: http://www.czechinvest.org/nppz 
Podporované aktivity: 

 výstavba a rekonstrukce objektů – příprava a realizace výstavby nebo 

rekonstrukce podnikatelských objektů včetně související infrastruktury, 
 marketing a management podnikatelských nemovitostí – školení 

zajišťované určenou organizací, nákup technického vybavení, 

programového vybavení, pořízení a příprava marketingových materiálů 

podnikatelských nemovitostí, 
 podnikatelské parky – příprava a realizace podnikatelského parku – 

realizace nové zainventované plochy včetně související technické a dopravní 

infrastruktury nebo zvýšení kvality a rozvoj stávajícího podnikatelského 
parku, 

 regenerace nevyuţívaných území – brownfieldů – příprava a realizace 

projektů regenerace brownfieldů – přeměna podnikatelské nemovitosti ve 

stavu brownfield na podnikatelský park nebo podnikatelský objekt. 
Způsobilý ţadatel: 

 územní a samosprávné celky a jejich svazky, rozvojová společnost, 

podporovaný podnik. 
Výše podpory: 

 nákladová mezera (rozdíl mezi náklady na přípravu projektu a výnosy z něj) 

- liší se podle typu projektu a příjemce podpory - zpravidla ve výši 46% 
uznatelných nákladů, 75% u některých projektů měst a obcí, v případech 

rozvoje, regenerace, či výkupu u Strategického podnikatelského parku aţ 

100% uznatelných nákladů, 
 na marketing a management podnikatelských nemovitostí - podpora je 

poskytována formou dotace v maximální výši 400 000 Kč na úhradu aţ 80% 

účelně vynaloţených nákladů spojených s účastí na školení, s pořízením 
technického a programového vybavení, s přípravou a pořízením 

marketingových materiálů. 

 
 

http://www.czechinvest.org/nppz
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3.1.5 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Kontaktní údaje: Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414, 

tel.: 974 811 111, http://www.mvcr.cz/ 

 

Účelové dotace vybraným obcím v rámci reprodukce poţární techniky 
pro jednotky poţární ochrany 
Odkaz: http://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx 

Podporované aktivity: Pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen 
„CAS“). Dotace se poskytuje na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20. 

Způsobilý ţadatel: Účelová dotace můţe byt poskytnuta pouze pro jednotky 
poţární ochrany kategorie JPO II a JPO III. Základní podmínkou pro získání 

účelové dotace je skutečnost, ţe obec neobdrţela v posledních osmi letech 

dotaci v rámci reprodukce poţární techniky, popřípadě jí nebyly uvolněny 
finanční prostředky na pořízení nové poţární techniky z jiných zdrojů. 

Výše podpory: Dotace můţe dosáhnout max. 70% nákladů akce v běţném 
roce, maximálně však 2mil. Kč. 

 

Zásady pro poskytování účelových dotací obcím v rámci rozvoje 
jednotného systému varování a vyrozumění 
Odkaz: http://www.firebrno.cz/dotace-na-prvky-varovani 
Podporované aktivity: Rozvoj JSVV. 

Způsobilý ţadatel: Vybrané obce. 

Výše podpory: Maximální výše dotace na výstavbu koncového prvku 
varování JSVV bude pro příslušný rok vyhlašována poskytovatelem, můţe však 

dosáhnout max. 70% nákladů akce v běţném roce, včetně připojení do 
systému JSVV. 

Termín příjmu ţádostí: Do 30. dubna roku předcházejícímu tomu, v němţ 

má být dotace poskytnuta. 
 

3.1.6 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 
 

Kontaktní údaje: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, odbor 

předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, Karmelitská 7, 
118 12 Praha 1, e-mail: osrgs2009@msmt.cz 

Odkaz: http://www.msmt.cz/ 
 

http://www.mvcr.cz/
http://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx
http://www.firebrno.cz/dotace-na-prvky-varovani
mailto:osrgs2009@msmt.CZ
http://www.msmt.cz/
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Program na podporu činnosti občanských sdruţení působících v oblasti 
předškolního, základního, středního a základního uměleckého 
vzdělávání v roce 2009 
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozdeleni-dotaci-projektum-programu-na-podporu-

cinnosti-1 
Podporované aktivity: Pro dotační rok 2009 je obecný cíl Programu 

specifikován do následujících modulů: 

Modul A1:  Uplatnění inovativních a efektivních forem výuky 
Modul A2:  Implementace Rámcových vzdělávacích programů do školních 

vzdělávacích programů a jejich inovace 
Modul A3:  Vzdělávací a informační aktivity úzce oborově (předmětově) 

zaměřené 
Modul A4:  Prezentace pedagogicko-umělecké práce pedagogických pracovníků 

Modul A5:  Podpora inkluzivního vzdělávaní dětí a ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (včetně nadaných) 
V rámci modulů budou podporovány především činnosti vzdělávací, informační 

a publikační. Cílovou skupinou uţivatelů dotace jsou pedagogičtí pracovníci 
MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Podporované aktivity musí mít jasný dopad do praxe škol, 

musí být zřejmá jejich praktická vyuţitelnost při vzdělávání. 

Způsobilý ţadatel: Sdruţení, v jejichţ stanovách je obsaţena činnost 
směřující především do oblasti předškolního, základního, středního 

a základního uměleckého vzdělávání a jsou registrována MV nejméně jeden 
rok před uzávěrkou přijímání ţádostí. 

Termín příjmu ţádostí: 13.3.2009, pro rok 2010 budou upřesněny. 

 

Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy na rok 2009 
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/programy-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-

narodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovy 
Podporované aktivity: 

Modul A  - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
 Jazykové vzdělávání dětí a mládeţe, příslušníků národnostních menšin, 

v jazycích národnostních menšin. 
 Vzdělávací aktivity pro děti a mládeţ, příslušníky národnostních menšin, 

včetně např. vydávání publikací pro vzdělávání dětí a ţáků v menšinových 

jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání.  
Modul B – podpora multikulturní výchovy 
 Vzdělávací aktivity pro děti a mládeţ, příslušníky národnostních menšin, 

včetně např. vydávání publikací pro vzdělávání dětí a mládeţe v českém 

jazyce pro děti a mládeţ ohroţené sociálním vyloučením jako součást 
širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozdeleni-dotaci-projektum-programu-na-podporu-cinnosti-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozdeleni-dotaci-projektum-programu-na-podporu-cinnosti-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/programy-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovy
http://www.msmt.cz/vzdelavani/programy-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovy
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 Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů (i pro 

pedagogické pracovníky), které směřují k potírání rasové a národnostní 

nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu včetně integračních projektů. 

 Integrační projekty ve vzdělávání, např. v oblasti romského jazyka, 

zaměřené na překonávání vzdělávacích bariér.  
 Kvantitativní a kvalitativní výzkumy a analýzy zaměřené na oblast 

vzdělávání národnostních menšin a etnik ţijících v ČR, také kvantitativní 

a kvalitativní výzkumy a analýzy zaměřené na oblast vzdělávání příslušníků 
národnostních menšin. 

 Vytvoření podpůrných a metodických materiálů zaměřených na integraci 

dětí a mládeţe z národnostních menšin ţijících v ČR a dětí a mládeţe 
s odlišným sociokulturním zázemím do hlavního vzdělávacího proudu.  

Způsobilý ţadatel: Právnické osoby včetně právnických osob vykonávajících 

činnost škol a školských zařízení (kromě nadací a nadačních fondů), které 
prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin 

(činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, 
vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či dalšími příklady 

dokládajícími činnost ţadatele) alespoň jeden rok.  

Výše podpory: Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do 
výše 70% rozpočtovaných výdajů na schválený projekt podle moţností 

rozpočtu a významu projektu. Ministerstvo podpoří projekty s rozpočtem 
dotace minimálně 50 000,- Kč. Výše přidělené dotace je závislá na výši 

státního rozpočtu České republiky.  

Termín příjmu ţádostí: 16.února 2009, pro rok 2010 budou upřesněny. 
 

Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro 
rok 2009 
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-na-podporu-aktivit-v-oblasti-integrace-cizincu 

Podporované aktivity: 
Projekty k podpoře interkulturní výchovy dětí a mládeţe: 

 projekty lokálního i regionálního charakteru s cílem podpořit výchovu 

a volnočasové aktivity dětí a mládeţe k vzájemné toleranci, proti rasismu 
a xenofobii, posilovat vědomí obecně lidské sounáleţitosti a úcty k ostatním 

národům, zprostředkovat poznání jejich kultury a hodnot,  
 společné kulturní, sportovní a další akce pro děti a mládeţ s účastí dětí 

cizinců a popř. jejich rodičů, 

 identifikace, vývoj, implementace a ověřování metod, forem a prostředků 

výchovné činnosti pedagogického pracovníka v multikulturním prostředí, 

 vypracování studie a manuálu v oblasti interkulturního vzdělávání na 

podporu práce pedagogických pracovníků s dětmi a mládeţí.  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-na-podporu-aktivit-v-oblasti-integrace-cizincu
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Projekty na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka: 

 kurzy výuky českého jazyka jako cizího jazyka - jazykové vzdělávání cizinců 

- dětí jako prostředek k nabytí kompetencí,  

 formy a metody výuky českého jazyka jako cizího jazyka pro pedagogické 

pracovníky, 
 tvorba a realizace moderních učebnic, slovníků, vyučovacích pomůcek 

a metodických příruček  

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci s ţáky – cizinci: 
 Projekt pregraduálního nebo postgraduálního vzdělávání (případně obojí) 

pedagogických pracovníků, který by navrhl systémovou změnu ve 

vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na práci s dětmi-cizinci.  
Způsobilý ţadatel: Předkladateli projektů mohou být za podmínek 

stanovených v tomto vyhlášení programu právnické osoby vykonávající činnost 

školy nebo školského zařízení všech zřizovatelů, vysoké školy, občanská 
sdruţení, obecně prospěšné společnosti a nestátní neziskové organizace. 

Výše podpory: Max. 70% rozpočtovaných výdajů na schválený projekt podle 
moţností rozpočtu a významu projektu. V případech hodných zvláštního 

zřetele můţe ministerstvo procentní podíl dotace na realizaci projektu zvýšit. 

Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh 
těchto zdrojů činit více neţ 70% nákladů projektu.  

 

Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací 
působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO) v roce 2009 
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozvojovy-program-msmt-podpora-evvo-ve-skolach 

Podporované aktivity: 
Modul A1: Uplatnění inovativních a integrujících forem EVVO 
Moţnosti uplatňování různých inovativních a integrujících forem výuky - např. 

projektová nebo víceúrovňová výuka, moţnosti přímých kontaktů ţáků 
s okolním prostředím, vyuţívání vzdělávacích a informačních zařízení, 

celoškolní aktivity, spolupráce několika škol v rámci regionu i mimo něj.  Tyto 
projekty budou obsahovat vysvětlení, v čem jsou formy práce inovativní 

a jakým způsobem je zajištěno propojení s dalšími aktivitami školy při realizaci 

EVVO v souladu s ŠVP nebo Školním programem (plánem)  EVVO.  
Modul A2: Implementace EVVO dle rámcových vzdělávacích programů do 
školních vzdělávacích programů    
Způsoby, moţnosti a metodiky implementace EVVO v souladu s cíli RVP do 

ŠVP, na tvorbu komplexního školního programu (plánu) EVVO a způsoby jeho 
realizace. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozvojovy-program-msmt-podpora-evvo-ve-skolach
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Modul A3: Vzdělávací a informační aktivity v EVVO 
Vzdělávání pracovníků škol a zajišťování informací v oblasti EVVO. Výstupy:  

- semináře, workshopy, konference a jiné vzdělávací akce (akreditované 
vzdělávací programy) zaměřené k uplatňování environmentální výchovy 

v různých vzdělávacích oborech, ke zvyšování informovanosti školních 
koordinátorů EVVO i vedoucích pracovníků ve školství,  k tématickým okruhům  

příslušných průřezových témat zaměřených k environmentální výchově, 

k ekologizaci provozu škol, k výměně informací mezi školami apod.  
- metodické a informační materiály pro pedagogy ve formě sborníků, bulletinů, 

CD, DVD, dalších způsobů vyuţívání výpočetní techniky apod.  
Způsobilý ţadatel: Nestátní neziskové organizace, v jejichţ stanovách je 

obsaţena činnost směřující především do oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty v regionálním školství a jsou registrovány MV 

nebo zapsány do rejstříku obecně prospěšných společností nejméně jeden rok 

před uzávěrkou přijímání ţádostí. 
Výše dotace: Max. 70% plánovaných (rozpočtovaných) nezbytných 

neinvestičních výdajů.  
Termín příjmu ţádostí:: Pro rok 2010 budou zveřejněny.  

 

 
3.1.7 Ministerstvo kultury ČR 
 
Kontaktní údaje: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 471/1,  

118 11 Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 085 111, e-mail: posta@mkcr.cz 

Odkaz: www.mkcr.cz 
 

Programy odboru památkové péče 
Program Podpora pro památky UNESCO 

Odkaz: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433 

Podporované aktivity: 
 managament plán, 

 prezentace a propagace památek (označení památek, workshopy, 

prezentace atd.), 

 vědecko výzkumné projekty vztahující se k památkám a prohlubující 

poznání o jejich historii a hodnotách (např. archivní výzkum). 
Způsobilý ţadatel: Fyzická či právnická osoba podle zákona 218/2000Sb. 

Výše dotace: Dotace se poskytuje aţ do výše 70% kalkulovaných nákladů, 
ve zvláště odůvodněných případech můţe být procentuální podíl na celkových 

nákladech schválením MK zvýšen.  

 

mailto:posta@mkcr.cz
http://www.mkcr.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433
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Podpora obnovy kulturních památek pro obce s rozšířenou působností 
Odkaz: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2432 

Podporované aktivity: Cílem je zachování a obnova kulturních památek 
České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu 

památkového fondu České republiky. Finanční prostředky v Programu jsou 
určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se 

nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními 

památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu 
movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře 

nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 
Způsobilý ţadatel: Vlastník kulturní památky. 

Výše dotace: Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč, minimální podíl vlastníka 
je 10% z nákladů, k nimţ se váţe poskytnutý příspěvek. 

Termín příjmu ţádostí: Program se realizuje ve dvou základních kolech: 

uzávěrka příjmu ţádosti prvního kola 28. 2., druhého kola 30. 4. 
a v případném doplňkovém kole (uzávěrka příjmu ţádosti 31. 8.). 

 

Havarijní program 
Odkaz: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=428 

Podporované aktivity: Zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých 
kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména jejich statické 

a celkové stavební zajištění, včetně restaurátorských prací a odstranění 
havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb. 

Způsobilý ţadatel: Vlastník kulturní památky. 

Výše dotace: Podíl vlastníka na úhradě obnovy by neměl být menší neţ 40% 
za smluvní ceny se zhotovitelem díla v daném kalendářním roce. Podrobně viz. 

Zásady pro uţití neinvestičních prostředků z rozpočtu MK pro Havarijní 
program (http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-dotace/zasady.pdf). 

Termín příjmu ţádostí: Konec února příslušného roku. 

 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón 
Odkaz: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429 

Podporované aktivity: Příspěvky v rámci statní podpory Programu se 

poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot 
a na podporu oprav objektů, kde dochází k vyuţití pro kulturně výchovnou 

nebo jinou veřejně prospěšnou činnost a kde bude provoz a údrţba 
zajišťována právnickou, popř. fyzickou osobou neziskového typu. Zvláštní 

pozornost zasluhují akce na obnovu kulturních památek – staveb, kde se 
předpokládá nebo jiţ existuje sloučení neziskové a ziskové činnosti pod jednou 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2432
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=428
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-dotace/zasady.pdf
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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soukromoprávní správou s cílem zajištění neziskové činnosti a pravidelné 

údrţby kulturní památky z dosaţeného zisku. Příspěvky poskytované 

v Programu jsou přísně účelové, mohou byt pouţity jen na úhradu prací 
zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, 

nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na 
práce investiční povahy. 

Způsobilý ţadatel: Příspěvky na obnovu kulturních památek jsou 

rozmísťovány pouze do měst a obcí, na jejichţ území je prohlášena MPR 
(40+1 měst) nebo městská památková zóna (209 měst) a kde je zpracován 

a schválen městský program regenerace podle cit. usnesení vlády. Výjimečně, 
a to z rezervy, mohou být poskytnuty i do měst, kde jiţ bylo zahájeno řízení 

o prohlášení památkové zóny, popř. památkové rezervace, pokud je pro toto 
území zpracován a schválen městský program regenerace. 

Termín příjmu ţádostí: Průběţně. 

 

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové 
zóny a krajinné památkové zóny 
Odkaz: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=431 

Podporované aktivity: Program se zaměřuje na podporu obnovy 

a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako 
jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boţí muka, které se 

nacházejí v uvedených památkově chráněných územích. 
Způsobilý ţadatel: Vlastník kulturní památky. 

Výše dotace: Podíl vlastníka nesmí být menší neţ 20%, příspěvky od 

80 tis. Kč, do 2 mil. Kč bez DPH. 
Termín příjmu ţádostí: Konec února příslušného roku. 

 

Program záchrany architektonického dědictví 
Odkaz: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430 

Podporované aktivity: Tímto programem je podporována obnova kulturních 
památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako 

jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené 
práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně 

těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K ţádosti o zařazení do 

Programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany 
kulturní památky. 

 

 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=431
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430
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Program restaurování movitých památek 
Odkaz: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432 

Podporované aktivity: Z tohoto programu jsou poskytovány finanční 
příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních 

památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění 
nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách 

zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboţenské 

účely. 
Způsobilý ţadatel: Vlastník nebo organizace vykonávající ke kulturní 

památce právo hospodaření. 
Termín příjmu ţádostí: Průběţně – návrh na zařazení akce obnovy movité 

kulturní památky do Programu restaurování movitých kulturních památek 
předkládá vlastník prostřednictvím příslušného územního odborného 

pracoviště Národního památkového ústavu do 30.6. 

 

Regionální a národnostní kultura 
Odkaz: http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-

dotace/default.htm 
Podporované aktivity: Kaţdoročně jsou vyhlašovány následující programy 

(v závorce uveden termín uzávěrky): 
 Podpora regionálních kulturních tradic (2 kola – 30. dubna 2009, 

31. srpna 2009). 

 Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin ţijících v ČR 

(listopad předchozího roku). 
 Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit (listopad 

předchozího roku). 

 Podpora integrace příslušníků romské komunity (listopad/prosinec 

předchozího roku). 
 Podpora kulturních aktivit zdravotně postiţených občanů a seniorů (listopad 

předchozího roku) 

 Podpora tradiční lidové kultury (listopad předchozího roku). 

 Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých 

aktivit (30. dubna 2009). 

 Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit (listopad/prosinec 

předchozího roku). 
 Podpora integrace cizinců ţijících v ČR (zatím nebylo pro rok 2009 

vyhlášeno). 

 Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti 

neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury (31. května 2009). 
Pro rok 2009 bylo 2.kolo Podpory regionálních kulturních tradic zrušeno 

z důvodu nedostatku financí MK. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432
http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/default.htm
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Ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 
Projekty zaměřené na činnost občanských sdruţení a organizací 

s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého  
kulturního dědictví, muzeí a galerií. 

Odkaz: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=5488 
Podporované aktivity: 

 prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí 

a galerií, 

 zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, 

organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených 
na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, 

sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním 
významem. 

Způsobilý ţadatel: Občanské sdruţení jako právnická osoba a organizace 
s mezinárodním prvkem. 

Termín příjmu ţádostí: 15.1.2009, pro rok 2010 budou upřesněny. 

 

Literatura a knihovny 
Odkaz: Dotace na rok 2009 týkající se periodik a dalších literárních akcí: 
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/periodika-a-dalsi-literarni-akce--
8211;-dotace-na-rok-2009-5988/ 

Podporované aktivity: 

 Periodika a sborníky: Dotační řízení pro vydavatele literárních periodik 

v tištěné či elektronické podobě. Lze poţádat o schválení/garanci dotace 

i pro rok 2010 s tím, ţe bude poskytnuto maximálně 50% dotace roku 
2009. Konečná výše dotace v roce 2010 bude stanovena po schválení 

vyúčtování roku 2009 v rámci dotačního řízení pro rok 2010. Pozn.: Do 
uţšího výběru nebudou zařazeny ţádosti o podporu vydávání periodik 

(event. sborníků), které mají jiné neţ literární zaměření.  

 Veřejné přednášky, semináře: Dotační řízení pro pořadatele zmíněných 
aktivit s odborným literárním zaměřením.  

 Literární večery, autorská čtení: Dotační řízení pro organizátory zmíněných 

pořadů. Přednost mají akce celostátního významu.  

 Výstavy: Dotační řízení pro pořadatele literárně zaměřených výstav. 

Přednost mají akce celostátního významu.  
 Soutěţe: Dotační řízení pro pořadatele literárně zaměřených soutěţí. 

Přednost mají akce celostátního významu.  

 Literární festivaly: Dotační řízení pro pořadatele literárních festivalů 

celostátního či mezinárodního významu.  
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=5488
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/periodika-a-dalsi-literarni-akce--8211;-dotace-na-rok-2009-5988/
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/periodika-a-dalsi-literarni-akce--8211;-dotace-na-rok-2009-5988/
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 Celoroční činnost v oblasti literatury: Dotační řízení pro obecně prospěšné 

společnosti. Jedná se o podporu celoroční kontinuální činnosti těch 

subjektů, které působí v oblasti literatury minimálně po dobu dvou let.  

 Další projekty z oblasti literatury: Dotační řízení pro další literární projekty, 

s výjimkou vydávání neperiodických publikací.  
Způsobilý ţadatel: Právnická osoba a fyzická osoba (se ţivnostenským 

oprávněním, odpovídajícím předloţenému projektu), které provozují kulturní 
a uměleckou činnost a poskytují kulturní sluţby veřejnosti (pořádají kulturní 

produkce, provozují kulturní zařízení apod.). 
Výše dotace: Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70% výdajů na 

celý projekt u neziskových subjektů, u obchodních subjektů do výše max. 50% 

výdajů na celý projekt. Při stanovení výše dotací se vychází z kalkulovaných 
(plánovaných) nákladů. Dojde-li k úspoře finančních prostředků, má se za to, 

ţe došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu. 
Termín příjmu ţádostí: 19.12.2008 pro akce realizované v roce 2009. 

 

3.1.8 Ministerstvo obrany ČR 
 

Kontaktní údaje: Ministerstvo obrany ČR, Odbor mimorezortní spolupráce, 
Náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6 – Dejvice, tel.: 973 214 207, 

973 212 506 

Odkaz: http://www.army.cz 
 

Dotace na zajištění péče o válečné hroby 
Odkaz: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5185 

Podporované aktivity: 

 ţádosti o dotace na obnovu, rekonstrukci, opravu, výstavbu válečných 

hrobů (samostatné a hromadné hroby, pohřebiště, hřbitovy, osária apod.) 
a pietních míst (pomníky, památníky, pamětní desky apod.), 

 ţádosti na odkoupení nemovitostí, na kterých jsou umístěny válečné hroby 

a pietní místa na území České republiky, vytyčování válečných hrobů, 
exhumace a přemísťování ostatků.  

Způsobilý ţadatel: Vlastník válečného hrobu, vlastník nemovitosti. 
Výše podpory: Max. 80% z celkových skutečně vynaloţených nákladů. Ve 

zvlášť odůvodněných případech můţe na základě ţádosti a po doporučení 

komise rozhodnout o vyšší spoluúčasti Ministerstva obrany na realizaci akce 
ministryně obrany. Minimální výše poskytované dotace je 50 tis. Kč. 

Termín příjmu ţádostí: Do 31.1. pro dotace na následující kalendářní rok. 

http://www.army.cz/
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5185
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3.2 Nadace a nadační fondy s celostátní působností 

3.2.1 Nadace VIA 
 

Charakteristika: Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která 

vznikla v roce 1997. Pomáhá rozvíjet komunitní ţivot českých měst a obcí, 
posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, 

pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v ČR. 
Kontaktní údaje: Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, tel.: 233 113 370, 

e-mail: via@nadacevia.cz 

Odkaz: http://www.nadacevia.cz 
 

Fond místního rozvoje (2009) 
Podporované aktivity: Menší projekty lokálních organizací zaměřené na 

zlepšení kulturního, sociálního a ţivotního prostředí, na zapojení veřejnosti do 

diskuse o budoucím vývoji obce či regionu nebo na zviditelnění dobročinnosti 
jako samozřejmé součásti ţivota. 

Způsobilý ţadatel: Nadační fondy, občanská sdruţení, obecně prospěšné 
společnosti, příspěvkové organizace, účelová zařízení církví. 

Termín příjmu ţádostí: Jednou ročně, zpravidla v létě. 
 

Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde ţijí (2009) 
Podporované aktivity: Program obnovy či výstavby veřejných prostranství 
se zapojením místních občanů. 

Způsobilý ţadatel: Nadační fond, obec – do 2000 obyvatel, obec – nad 2000 
obyvatel – nositelem projektu musí být NNO, obec bude partnerem projektu, 

občanské sdruţení, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace – 

knihovna, muzeum, škola, účelové zařízení církve. 
Termín příjmu ţádostí: Nezveřejněn. 

 

Procter & Gamble pro mateřská centra (2009) 
Podporované aktivity: Činnosti zlepšující ţivot dětí, rozvíjejí jejich 

schopnosti a dovednosti a které dále směřují ke zlepšování sociálních 
a kulturních podmínek ţivota v obci nebo regionu – tedy projekty, jeţ posilují 

komunitní roli mateřských center. 
Způsobilý ţadatel: Mateřské centrum, které je členem Sítě mateřských 

center v České republice.  

Termín příjmu ţádostí: Jednou ročně, zpravidla v létě. 

mailto:via@nadacevia.cz
http://www.nadacevia.cz/
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Dobročinný fond Philip Morris - celorepublikový program "Milion pro 
aktivní ţivot obcí" (2009) 
Podporované aktivity:  Podpora zlepšení ţivotního, kulturního a sociálního 
prostředí obcí a měst. 

Způsobilý ţadatel: Nadace, nadační fond, občanské sdruţení, obecně 
prospěšná společnost, účelové zařízení církve. 

Výše podpory:  4 – 5 projektů, kaţdý podpořen částkou 200 – 250 tis. Kč. 

Termín příjmu ţádostí: Kaţdoročně. 
 

Fond kulturního dědictví - "Záchrana drobných památek místního 
významu" (2009) 
Podporované aktivity: Projekty záchrany a obnovy kulturních zařízení, 

historických památek a kulturního dědictví. 
Způsobilý ţadatel: Církevní právnická osoba (s výjimkou církví a církevních 

společností), nadační fond, obec, občanské sdruţení, obecně prospěšná 
společnost. 

Výše podpory: Grant do výše 50 000 Kč. 

Termín příjmu ţádostí: Nepravidelně, vyhlášení závisí na velikosti 
shromáţděné částky k rozdělení. 

Další z projektů Nadace VIA: 
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ 
 

 

3.2.2 Nadace Partnerství 
 
Charakteristika: Pomáhá zejména nevládním organizacím a obcím v péči 

o ţivotní prostředí. Zaměřuje se také na mezisektorovou spolupráci a účast 
občanů na věcech veřejných. Nadace partnerství poskytuje celou řadu grantů. 

Mezi nejznámější patří Základní grantový program a Strom ţivota.  
Kontaktní údaje: Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 515 903 111,  

e-mail: partnerstvi@nap.cz 

Odkaz: http://www.nadacepartnerstvi.cz/ 
 

Základní grantový program 
Podporované aktivity: Základní grantový program je zaměřen na podporu 

aktivit ve prospěch ţivotního prostředí, s důrazem na aktivní účast občanů 

a jejich sdruţení na věcech veřejných. Prostředky je moţno získat např. na 
projekty usnadňující zapojení občanského sektoru do přípravy územních plánů, 

na právní a odbornou asistenci místním sdruţením pro ochranu ţivotního 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ
mailto:partnerstvi@nap.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
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prostředí nebo ochranu cenných přírodních lokalit před neuváţenou 

výstavbou. 

Způsobilý ţadatel: Nezisková organizace. 
Výše podpory: 20 - 200 tis. Kč 

 

Strom ţivota 
Podporované aktivity: Cílem programu Strom ţivota je prostřednictvím 

výsadeb stromů motivovat širokou veřejnost k aktivnímu zapojení se do péče 
o krajinu, veřejná prostranství a do komunitního ţivota vůbec. Program 

zahrnuje řadu podprogramů − např. Pro přírodu (výsadba v otevřené krajině) 
a Místo pod stromy (obnova sídelní zeleně). 

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí, nezisková organizace. 
Výše podpory: Dle jednotlivých podprogramů (do 20 tis.Kč, do 100 tis. Kč, 

do 200 tis.Kč). 

Termín příjmu ţádostí: V průběhu celého roku jednotlivé granty. 
 

Příklad úspěšného projektu:  
Název projektu: Uţ ne u popelnic 

Místo realizace: Křivce u Bezdruţic, Plzeňský kraj 

Ţadatel: Občanské sdruţení Martinus 
Výše podpory: 100 000 Kč 

Termín realizace: 2008 
Přemetem projektu byla přeměna 

nevyuţitého a zchátralého prostoru 

kolem kostela sv. Martina v Křivcích 
u Bezdruţic. Díky dobrovolné práci 

i krajským a národním grantům se 
podařilo kostel v podstatě zachránit 

před úplnou devastací. Příspěvek 
Stromu ţivota umoţnil obnovu 

a ošetření zeleně na prostranství 

okolo kostela, včetně památné lípy 
a vzácného kaštanu.  

 

Partnerství pro Kolínsko 
Podporované aktivity: Udrţitelný rozvoj Kolínska, rovnováha jeho 

ekonomického, sociálního i ekologického rozměru, zapojení občanů do tvorby 
prostředí v obcích. V roce 2009 projekty v oblasti bezpečné dopravy, ţivotního 

prostředí a rozvoje regionu. 
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Způsobilý ţadatel: Občanské sdruţení, nadace a nadační fond, obecně 

prospěšná společnost, orgán místní samosprávy, příspěvková organizace, 

škola, církev, sdruţení a spolek obcí a právnických osob. 
Výše podpory: 50 – 500 tis. Kč. Grant můţe představovat aţ 80% celkových 

nákladů projektu.  
Termín příjmu ţádostí: Kaţdoročně, datum uzávěrky 24.dubna 2009. 

 

Na zelenou 
Podporované aktivity: Program je zaloţen na práci s dětmi a spojuje 

zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, podporu udrţitelné 
dopravy a zdravého ţivotního stylu, zvýšení povědomí ţáků a rodičů 

o pravidlech dopravního chování, zvýšení zájmů ţáků i rodičů o věci veřejné 
a také zlepšení ţivotního prostředí v okolí škol. 

Výše podpory: Maximálně 90 tis. Kč 

 

3.2.3 Nadace Proměny 
 
Charakteristika: Nadace PROMĚNY se zaměřuje na podporu rozvoje 

městské veřejné zeleně. Poskytuje prostředky na projekty výstavby a obnovy 

městských parků a zanedbaných a nevyuţívaných veřejných prostranství, 
které respektují ráz krajiny a nabízejí nové volnočasové aktivity občanům 

všech generací. Výzva je vyhlašována jednou za dva roky. 
Kontaktní údaje: Nadace PROMĚNY, Nad Kocínkou 55, 190 00 Praha 9,  

tel.: 234 768 001 

Odkaz: http://www.nadace-promeny.cz(sekce Granty) 
Způsobilý ţadatel: Obec s 4−20 tis. obyvateli. 

Výše podpory: Aţ 90%, maximálně 25 mil. Kč. 
 

3.2.4 Nadace Divoké husy 
 
Charakteristika: Nadace poskytuje příspěvky organizacím, které se snaţí 

vlastní aktivitou získat finanční prostředky na svou činnost. Ţádat mohou 
organizace, které připravují dobročinnou akci (např. koncert, divadelní 

představení, aukci, výstavu, sportovní utkání apod.). Ţádost o grant můţe být 

podána pouze na konkrétní účel slouţící přímo klientům předkládající 
organizace. Tato podmínka se vztahuje na obě části grantu – čistý výtěţek 

akce i nadační příspěvek. 
Kontaktní údaje: Nadace Divoké husy, Hybernská 1007/20, 110 00,  

Praha 1, tel.: 234 095 767, 739 244 696, e-mail: nadace@divokehusy.cz 
Odkaz: http://www.divokehusy.cz 

http://www.nadace-promeny.cz/
mailto:nadace@divokehusy.cz
http://www.divokehusy.cz/
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Grantový program  Benefice s Divokými husami – princip zdvojování  
Podporované aktivity: Podpora konkrétních aktivit nestátních neziskových 

organizací, které působí v sociální či zdravotní oblasti. 
Způsobilý ţadatel: Nevládní a nezisková organizace (občanské sdruţení, 

obecně prospěšná společnost nebo církevní právnická osoba) působící 
v sociální, zdravotní, charitativní nebo rozvojové oblasti. 

Výše podpory: Výnos dobročinné akce musí být pouţit na schválený účel 

minimálně z 80%. Tzn. maximálně 20% příjmu z dobročinné akce můţe být 
pouţito na pokrytí výdajů přímo spojených s realizací akce. 
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4. Regionální zdroje 

 
 

V této kapitole jsou zahrnuty programy krajských úřadů, místních akčních 

skupin a nadací s regionální působností vyhlašované ve všech 13 krajích. 
Zmiňujeme programy, kdy příjemci dotace jsou zejména  obce, 

svazky/sdruţení obcí, neziskové organizace ve spolupráci s obcí a školy 
a školská zařízení.  

U kaţdého dotačního titulu je uveden termín podání ţádosti, pokud takový 

termín byl v době vydání této publikace zveřejněn. Pro aktualizaci vypsaných 
výzev doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých krajských úřadů, 

místních akčních skupin a regionálních nadací na uvedených odkazech.   

4.1 Dotační tituly krajů 

Krajské programy podpory jsou vyhlašovány ročně, obvykle na přelomu 
kalendářního roku. Přehled krajských dotačních titulů je zveřejněn na 

webových stránkách jednotlivých krajských úřadů, většinou v sekcích Dotace – 
Granty. 

 

4.1.1 Krajský úřad Jihočeského kraje 
 

Kontaktní údaje: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,  
tel.: 386 720 111, e-mail: posta@kraj-jihocesky.cz,  

Odkaz:  http://www.kraj-jihocesky.cz/ 

 

Jihočeský krajský program na podporu MAS 
Odkaz: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 
Podporované aktivity: Program na podporu místních akčních skupin v roce 

2009 je určen na náklady spojené s provozem a činností MAS v daném roce. 

Fungování MAS je zaloţeno na vědomí svébytných hodnot venkova a na 
nezbytnosti jeho zdravého a komplexního vývoje v rámci trvale udrţitelného 

rozvoje společnosti a v celkovém kontextu regionální politiky ČR a EU. 
Způsobilý ţadatel: Místní akční skupina (MAS). 

Výše podpory: Do 50 tis. Kč/ do 150 tis. Kč podle realizace SPL v programu 

Leader. 
 

mailto:posta@kraj-jihocesky.cz
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
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Grantový program na podporu jednotek SDH obcí 
Odkaz: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

Podporované aktivity: Je přednostně určen na rekonstrukci a modernizaci 
poţárních zbrojnic, na technické zhodnocení mobilní poţární techniky, opravu 

a udrţování stávajících poţárních zbrojnic. Grant je s niţší prioritou určen na 
finančně náročné generální opravy mobilní a přenosné zásahové techniky 

jednotek SDH obcí a nákup jejich věcného vybavení.  

Způsobilý ţadatel: Obec Jihočeského kraje jako zřizovatel jednotek SDH 
obce. 

Výše podpory: Max. 70% v závislosti na invest./neinvest. titulu a rozsahu 
projektu. 

 

Grantový program na podporu rozvoje venkova a krajiny 
Odkaz: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

 
Opatření 1: Tvorba krajiny a podpora biodiverzity 

Podporované aktivity: Podpora přípravy a realizace širokého spektra 
záměrů, opatření a projektů, směřujících k vytváření a zlepšování stavu 

a harmonizaci jihočeské krajiny, zlepšování vodního reţimu, ochraně 

a zvyšování biodiverzity, rozvoji venkova a zvyšování atraktivity území pro 
cestovní ruch a turistiku. 

Způsobilý ţadatel: Obec a sdruţení obcí, vlastník a nájemce pozemků, 
nestátní neziskové organizace, ad. 

Výše podpory: 80 – 100% uznatelných výdajů. 

 
Opatření 2: Podpora chovu ryb ve vodních tocích  

Podporované aktivity: Cílem je podpora subjektů starajících se o rybí 
společenstva a ostatní vodní ţivočichy ve vodních tocích poskytnutím finanční 

podpory na nákup technického vybavení potřebného k zabezpečení této péče 

a podpora nákupu a vysazování některých původních druhů ryb. 
Způsobilý ţadatel: Uţivatel rybářského revíru, vysoká škola se zaměřením 

na rybářství, střední škola se zaměřením na rybářství a výzkumný ústav se 
zaměřením na rybářství, rybářský svaz (sdruţení) – pouze v působnosti 

Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
Výše podpory: 85% uznatelných výdajů. 

 

Opatření 3: Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
Podporované aktivity: Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je 

preventivní nástroj v oblasti ochrany přírody a ţivotního prostředí. Cílem EVVO 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
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je zvyšování ekologického vědomí obyvatel kraje a dosaţení změn v chování, 

které odpovídají poţadavkům udrţitelného ţivota a rozvoje.  

Způsobilý ţadatel: Škola a školské zařízení (mimo VŠ), registrované oddíly 
dětí a mládeţe, NNO, obec včetně dobrovolných svazků obcí, právnická 

a fyzická osoba působící v oblasti EVVO. 
Výše podpory: 80% uznatelných výdajů. 

 

Opatření 5: Podpora sdruţování vlastníků lesa malých výměr 
Podporované aktivity: Specifickým cílem opatření je úhrada poměrné části 

provozních nákladů na vybrané činnosti sdruţení, vycházející z náplně činnosti 
dle stanov.  

Způsobilý ţadatel: Druţstvo nebo sdruţení vlastníků lesa s právní 
subjektivitou (akceptována je i účast obcí např. formou tzv. „partnerství 

obcí“). 

Výše podpory: 80% uznatelných výdajů. 
 

Grantový program Rekonstrukce stávajících sportovišť 
Odkaz: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

Podporované aktivity: 

Opatření č. 1: Cílem tohoto opatření je podpořit rekonstrukce stávajících 
sportovišť tak, aby jejich stav odpovídal aktuálním technickým, bezpečnostním 

a sportovním předpisům pro provozování výkonnostního i rekreačního sportu. 
Opatření č. 2: Cílem tohoto opatření je podpořit rekonstrukce zázemí 

stávajících sportovišť (šatny, kabiny sportovců i rozhodčích, WC, sprchy, 

oplocení, prostory pro skladování nářadí a náčiní apod.) tak, aby jejich stav 
odpovídal aktuálním technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům pro 

provozování výkonnostního i rekreačního sportu. 
Způsobilý ţadatel: Obec, škola a školské zařízení bez rozdílu zřizovatele, 

organizace, které mají jako hlavní činnost provozování sportovních 
a tělovýchovných činností, jiné právnické a fyzické osoby působící v oblasti 

sportu a tělovýchovy.  

Výše podpory: 80% uznatelných výdajů. 
 

Grantový program Rozšíření stávajících kapacit MŠ, rekonstrukce, 
modernizace a vybavení budov 
Odkaz: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

Podporované aktivity: 
Opatření č.1: Podpora rozšíření stávajících kapacit MŠ rekonstrukcí 

a modernizací budov tak, aby stav odpovídal hygienickým, bezpečnostním 
a prostorovým podmínkám. 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
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Opatření č. 2: Podpora opravy budov a vybavení tříd a prostor tak, aby stav 

odpovídal aktuální legislativě v oblasti ochrany veřejného zdraví a přispěl ke 

zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. 
Způsobilý ţadatel: Zřizovatelé mateřských škol a základních škol, které 

vykonávají činnost mateřské školy, zařazených do rejstříku škol a školských 
zařízení se sídlem v Jihočeském kraji. 

Výše podpory: Max. 80% uznatelných výdajů, v reţimu „de minimis“.  

 

Grantový program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi 
Odkaz: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 
Podporované aktivity: 

 protipovodňová opatření investiční povahy, 

 protipovodňová ochrana - pořízení dokumentace studie odtokových poměrů 

nebo úpravy manipulačních řádů vodních nádrţí za účelem zvýšení 
retenčního prostoru (neinvestiční opatření), 

 podpora zpracování ţádostí včetně povinných příloh do budoucích 

dotačních programů a grantů v oblasti ochrany před povodněmi 

(neinvestiční opatření). 
Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí, Školní rybářství Protivín, NNO, ţadatel 

musí být vlastníkem či uţivatelem [ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů] vodních děl nebo pozemků, které jsou předmětem ţádosti o grant.  

Výše podpory: Max. 70% uznatelných nákladů. 
 

Grantový program Jihočeského kraje Nemovité kulturní památky 
Odkaz: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

Podporované aktivity:  Podpora zachování a obnovy nemovitých kulturních 

památek s důrazem na jejich vhodné a přiměřené vyuţívání a na veřejnou 
prezentaci kulturního dědictví. 

 
Název: Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 

Podporované aktivity:  Podpora kvalitní předprojektové přípravy obnovy 
kulturních památek, kterou se rozumí provedení průzkumů v rozsahu 

potřebném pro posouzení stavu památky a posouzení její kulturně historické 

hodnoty. 
 

Název: Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 
Podporované aktivity: Podpora zachování a obnovy památkově chráněných 

staveb za pouţití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů. 

 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
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Název: Movité kulturní dědictví 

Podporované aktivity: Podpora zachování a kvalitní restaurátorské obnovy 

předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně 
historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a vyuţití. 

 
Název: Obnova drobné sakrální architektury v krajině 

Podporované aktivity: Podpora zachování a obnovy drobné sakrální 

architektury za vyuţití tradičních materiálů a technologií s důrazem na 
zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů. 

Způsobilý ţadatel: Právnická i fyzická osoba, vlastník nemovitých kulturních 
památek, které se nacházejí na území Jihočeského kraje. 

Výše podpory: 70% uznatelných nákladů. 
 

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 
Odkaz: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 
Podporované aktivity: Předmětem programu je příprava a realizace 

programů obnovy venkova, integrovaných projektů a osvětová, poradenská 
a vzdělávací činnost. 

OPATŘENÍ 1: Dotace na akce programů obnovy venkova 

DT 1: Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
DT 2: Komplexní úprava veřejného prostranství 

DT 3: Obnova a zřizování veřejné zeleně 
DT 4: Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších  

         stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení 

OPATŘENÍ 2: Dotace na podporu vzdělávání a poradenství 
DT 6: Projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy  

         vesnice 
OPATŘENÍ 3: Dotace na zpracování integrovaných projektů venkovských  

                    mikroregionů 
DT 7: Integrované projekty venkovských mikroregionů 

OPATŘENÍ 4: Dotace úroků z úvěrů 

DT 8: Dotace úroků z úvěrů na projekty k rozvoji infrastruktury 
Způsobilý ţadatel: Obec, mikroregion v právní formě svazku obcí nebo ve 

formě zájmového sdruţení právnických osob, obec, je-li nositelem 
regionálního projektu pro více obcí. 

Výše podpory: 30 – 70% uznatelných nákladů v závislosti na typu dotačního 

titulu a ţadateli. 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
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Příklad úspěšného projektu: 

Název: Geologická expozice „Pod 

Klokoty, II.etapa 
Příjemce dotace: Město Tábor 

Dotační titul: Rozvoj infrastruktury 
podporující šetrnou turistiku  

v Jihočeském kraji 2007 

Celkové náklady: 555 555 Kč  
Výše dotace: 250 000 Kč 

Popis: Byly provedeny stavební 
práce (zemní práce, povrchové 

úpravy terénu, zhutnění základů 
zpevnění plochy), naloţení, převoz 

a usazení vzorků kamenů 

a zámečnické práce.  

Zároveň byly instalovány mapy 

a popisky lokalit nalezených 
geologických útvarů. 

 

 
 

 
 
4.1.2 Krajský úřad Jihomoravského kraje 
 

Kontaktní údaje: Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, tel.: 541 651 111 
Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/ 

 

Dotační program na podporu tvorby projektů v oblasti vodárenství 
a odkanalizování a čištění odpadních vod  
Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=54295&TypeID=1 
Podporované aktivity: Tvorba projektů v oblasti zásobování obyvatel pitnou 

vodou, na podporu vyhledávání vodních zdrojů, na tvorbu projektů v oblasti 

čištění a odvádění odpadních vod. 
Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí. 

Výše podpory: Max. 70% uznatelných nákladů. 
 

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty  
Odkaz: http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55673&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7 
Podporované aktivity: Finanční podpora neinvestičních činností NNO 

a podnikatelských subjektů uplatňujících environmentálně šetrné principy 
v ochraně ţivotního prostředí.  

Způsobilý ţadatel: Nevládní nezisková organizace, podnikatelské subjekty. 

Výše podpory: 50 - 80% podle typu ţadatele. 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=54295&TypeID=1
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55673&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55673&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7
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Dotační program na podporu tvorby projektů protipovodňových 
opatření  
Odkaz: http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55674&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7 
Podporované aktivity: Zvýšení ochrany obyvatelstva a majetku před 
povodněmi. Tvorba projektů protipovodňových opatření.  

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí. 

Výše podpory: Max. 70% uznatelných nákladů. 
 

Podpora v oblasti vodního hospodářství 
Odkaz: http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49764&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7 
Podporované aktivity: 

 

1) Podpora v oblasti vodárenství 
Cílem podprogramu je podporovat investiční záměry s výsledkem zvýšení 

podílu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní 
pitné vody, podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů 

zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů 
a vodárenských objektů. 

 

2) Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod  
Podprogram podpory je zaměřen na investiční záměry s výsledkem zvýšení 

podílu obyvatel napojených na kanalizaci, včetně obnovy nevyhovujících 
systémů a podpora zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně 

zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí. 

 
3) Podpora staveb protipovodňové ochrany  

Podprogram je zaměřen na investiční záměry s výsledkem zvýšení ochrany 
obyvatelstva a majetku před povodněmi. 

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí. 

Výše podpory: 50 – 70% uznatelných nákladů. 
 

Podpora v oblasti odpadového hospodářství 
Odkaz: http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49763&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7 
Podporované aktivity: Podpora realizace investičních záměrů v odpadovém 

hospodářství v oblasti zvýšení surovinového (materiálového a/nebo 

energetického) vyuţívání odpadů a v oblasti zvýšení podílu a/nebo účinnosti 
systému separace a odděleného sběru odpadů (vč. zpětného odběru 

některých výrobků) ve městech a obcích. 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55674&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55674&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49764&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49764&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49763&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49763&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7


 

 107 

 

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí. 

Výše podpory: Max. 50% uznatelných nákladů. 

 
Oblast rozvoje venkova 
Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=55679&TypeID=1 
Podporované aktivity: 

DT 1 – Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti  

DT 2 – Urbanistické a architektonické studie a projektové dokumentace pro 
zachování typické místní venkovské zástavby, projektové dokumentace 

infrastruktury a příprava projektů na čerpání financí z EAFRD  
DT 3 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné 

zeleně  

DT 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších 
stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu  

DT 5 – Povzbuzení občanských aktivit a rozvoje komunitního ţivota v obcích  
DT 6 – Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova  

DT 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů  
DT 8 – Dotace na úroky z úvěrů na investiční akce k rozvoji obcí 

Způsobilý ţadatel: Obec s méně neţ 3000 obyvateli, svazek obcí. 

Výše podpory: 50 – 90% uznatelných nákladů - podle dotačního titulu 
a velikosti obce. 

 

Podpora rozvoje mikroregionů  
Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=58977&TypeID=2 

Podporované aktivity: Zpracování strategických rozvojových dokumentů 
mikroregionů JMK, zpracování rozvojových individuálních projektů, 

naplňujících navrţené aktivity SRD mikroregionů s cílem provést analýzu 
a zhodnocení potenciálu rozvojových moţností mikroregionu, definovat 

problémy, navrhnout odpovídající aktivity (projekty) v jednotlivých 

mikroregionech JMK. 
Způsobilý ţadatel: Mikroregion – svazek obcí. 

Výše podpory: Max. 50% uznatelných nákladů. 
 

Dotační program – oblast tělovýchovy a sportu  
Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=48787&TypeID=1 
Podporované aktivity: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení na území 

JMK – oblast tělovýchovy a sportu (objekty, pozemky, vodní plochy, budovy 
nebo jejich soubory slouţící výhradně nebo převáţně k provozování sportu). 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=55679&TypeID=1
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=58977&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=48787&TypeID=1
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Způsobilý ţadatel: Právnická osoba, jejíţ hlavní náplní činnosti jsou činnosti 

v oblasti tělovýchovy a sportu; obec, v jejímţ majetku jsou objekty 

k provozování tělovýchovy a sportu. 
Výše podpory: Max. 60% uznatelných nákladů. 

 

Dotační program – oblast kultury, památkové péče a kulturních zařízení 
Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=51047&TypeID=2 

 
1) Dotační program v oblasti památkové péče 

Podporované aktivity: Zachování a obnovy kulturních památek, národních 
kulturních památek a zájmů památkové péče v památkové rezervaci, v 

památkové zóně nebo v ochranném pásmu památky, rezervace nebo zóny 
zachování, obnovy a zřízení objektů, u kterých se očekává, ţe budou 

vykazovat kulturní hodnoty restaurování movitých kulturních památek a 

národních kulturních památek dokumentace památek (stavebně historické 
průzkumy) provádění archeologických výzkumů. 

Způsobilý ţadatel: Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, další 
právnické osoby (tj. např. občanská sdruţení, církevní právnické osoby, 

obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, akciové společnosti). 

Výše podpory: 50%. 
 

2) Dotační program v oblasti kultury  
Podporované aktivity: Podporovat tradice a folklór, napomáhat rozvoji 

kulturních institucí, divadel, hudebních souborů, muzeí atp., věnovat zvláštní 

pozornost rozvoji neprofesionální kultury v Jihomoravském kraji a 
zpřístupňovat a propagovat kulturu všech oblastí JM kraje v ČR i v zahraničí. 

Způsobilý ţadatel: Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, další 
právnické osoby (tj. např. občanská sdruţení, církevní právnické osoby, 

obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, akciové společnosti). 
Výše podpory: 50%. 

 

3) Dotační program v oblasti kulturních zařízení 
Podporované aktivity: Podpora v oblasti výstavby, vybavení, přístavby a 

stavebních úprav, rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení, podpora při 
pořizování movitých věcí, které jsou přínosem v oblasti kultury nebo 

památkové péče. 

Způsobilý ţadatel: Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, obec, další 
právnické osoby (tj. např. občanská sdruţení, církevní právnické osoby, 

obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, akciové společnosti). 
Výše podpory: 50%. 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=51047&TypeID=2
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Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených obcí 
Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=56474&TypeID=2 

Podporované aktivity: Zabezpečení plošného pokrytí území Jihomoravského 
kraje jednotkami poţární ochrany (oprava poţární techniky, pracovní 

a zásahová výstroj a výzbroj, pořízení – obnova poţární techniky). 
Způsobilý ţadatel: Obec. 

 

Dotace Pomoc obcím Jihomoravského kraje 
Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz 

Podporované aktivity: Podpora obcím Jihomoravského kraje, které se náhle 
nebo i dlouhodobě ocitnou v nepříznivé situaci, např. na nenadálé havárie, 

neschopnost splátek úvěrů nebo na pokrytí nákladů vyplývajících ze změn 

dotačních podmínek, nepředvídatelné a nejnutnější opravy místních 
komunikací a chodníků, kanalizací, obecních budov, opravy majetku obce, 

které obec není schopna ze svého rozpočtu financovat, atd. 
Způsobilý ţadatel: Obec. 

 

Dotace na zpracování územních plánů 
Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=102801&TypeID=2 

Podporované aktivity: Zpracování územních plánů (ÚP), případně 
zpracování změn územních plánů obcí (ÚPO) a územních plánů sídelních 

útvarů (ÚPN SÚ) řešících nadmístní problematiku, dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu. 

Způsobilý ţadatel: Obec Jihomoravského kraje, která se rozhodla pořídit 

a vydat ÚP nebo změnu ÚPO/ÚPN SÚ nebo nevyuţívá dotaci poskytovanou 
MMR z IOP, oblast 5.3. 

Výše podpory: Max. 50% uznatelných nákladů. 
 

4.1.3 Krajský úřad Karlovarského kraje 
 
Kontaktní údaje: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, tel.: 353 502 111 

Odkaz: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz 
 

Projekt Partnerství pro budoucnost 3 
Odkaz: http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6954500D-9CF5-47CF-BBC6-

6C9FDB2D8C6E/0/pravidla_PPB3.doc 
Podporované aktivity: Spolufinancování  projektů v rámci ROP 
Severozápad, Oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, 

informovanost a osvěta veřejnosti. 
Způsobilý ţadatel: Dobrovolný svazek obcí. 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=56474&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=102801&TypeID=2
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6954500D-9CF5-47CF-BBC6-6C9FDB2D8C6E/0/pravidla_PPB3.doc
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6954500D-9CF5-47CF-BBC6-6C9FDB2D8C6E/0/pravidla_PPB3.doc
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Výše podpory: Maximálně 7, 5% z celkových způsobilých výdajů projektu. 

 

Program obnovy venkova 
Odkaz: http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/BB5CB113-B07D-442F-9A3D-

4381E87DF172/0/pravidla_POV_09.doc 
Podporované aktivity:  

DT 1: Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti  
DT 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné 

zeleně  

DT 3: Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba 
a údrţba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce  

DT 4: Činnost manaţerů mikroregionů 
Způsobilý ţadatel: Obec, mikroregion (DT4). 

Výše podpory: 50- 60% způsobilých výdajů. 

Příklad úspěšného projektu: 
Název: Rekonstrukce obecní budovy 

Příjemce dotace: Obec Křiţovatka, okr. Cheb 
Celkové náklady: 550 000 Kč 

Dotace: 265 000 Kč 
Termín realizace: 2009 

Popis: V rámci projektu došlo k výměně oken a zateplení celé budovy. 

V přízemí budovy se nachází  prodejna smíšeného zboţí,  pivnice a nově 
zrekonstruovaný kulturní sál z roku 2007. V následujících letech dojde ve 

střešních prostorách k vybudování  infocentra, kanceláře obecního úřadu, 
knihovny, internetové místnosti a kluboven místních spolků. 

 

  
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/BB5CB113-B07D-442F-9A3D-4381E87DF172/0/pravidla_POV_09.doc
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/BB5CB113-B07D-442F-9A3D-4381E87DF172/0/pravidla_POV_09.doc
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Realizace drobných vodohospodářských ekologických akcí 
Odkaz: http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/B0ED38AE-EC11-43E0-B22C-

F9420E4B9B3E/0/DVEA_pravidla.pdf 
Podporované aktivity: Výstavba/rekonstrukce ČOV včetně související 

veřejné kanalizace u obcí a částí obcí, výstavba, rekonstrukce veřejné 
kanalizace nebo vodovodu, rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě, 

vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů včetně 
technologického zařízení, výstavba nebo rekonstrukce přívodního/ 

zásobovacího řádu pitné vody. 

Způsobilý ţadatel: Obec od 50 do 500 EO. 
Výše podpory: Max. 80% způsobilých výdajů. 

 

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury  
Odkaz: http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/49F6E087-A9D6-4475-912F-

0A11B7BFEEF1/0/cyklo_prav_09.doc 
Podporované aktivity: Podpora projektů směřujících k budování 

cyklistických stezek a tras, které vytvoří základní systém kraje a přípravu 
studií, rozvojových materiálů a projektové přípravy pro cyklistické projekty. 

Způsobilý ţadatel: Obec, mikroregion. 
Výše podpory: 50 - 70% způsobilých výdajů. 

 

Podpora aktivit spojených s rozvojem cestovního ruchu  
Odkaz: http://www.kr-

karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/prispevky_cr.htm 
Podporované aktivity: Koordinace cestovního ruchu v regionu, venkovská 

turistika, propagační materiály a prezentace turistických cílů a lázeňství, 
tématické a naučné stezky. 

Způsobilý ţadatel: Obec, sdruţení obcí, právnická osoba, fyzická osoba, 

občanské sdruţení, nevládní nezisková organizace. 
Výše podpory: Max. 75% způsobilých výdajů. 

 

Podpora územně plánovací činnosti obcí  
Odkaz: http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/77B64C37-750C-4685-9214-

E5D70D106E88/0/009Pravidla_UPD_2009.pdf 
Podporované aktivity: Podpora úhrady nákladů spojených s vybranými 

činnostmi na úseku územního plánování – zpracování ÚPD, SEA, NATURA, 
digitalizovaného územního plánu, zpracování změn ÚP. 

Způsobilý ţadatel: Obec. 
Výše podpory: Max. 80% způsobilých výdajů. 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/B0ED38AE-EC11-43E0-B22C-F9420E4B9B3E/0/DVEA_pravidla.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/B0ED38AE-EC11-43E0-B22C-F9420E4B9B3E/0/DVEA_pravidla.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/49F6E087-A9D6-4475-912F-0A11B7BFEEF1/0/cyklo_prav_09.doc
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/49F6E087-A9D6-4475-912F-0A11B7BFEEF1/0/cyklo_prav_09.doc
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/prispevky_cr.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/prispevky_cr.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/77B64C37-750C-4685-9214-E5D70D106E88/0/009Pravidla_UPD_2009.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/77B64C37-750C-4685-9214-E5D70D106E88/0/009Pravidla_UPD_2009.pdf


 

 112 

 

Poskytování příspěvku na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí 
Odkaz:http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C23E2B23-5319-4150-9656-

E1B724CB1368/0/pravidlaSDH_09_web.doc 
Podporované aktivity: Příspěvek kraje na věcné vybavení a obnovu poţární 
techniky. 

Způsobilý ţadatel: Obec. 

Výše podpory: Příspěvek na výdaje SDH obcí zařazených do plošného 
pokrytí. 

 

Podpora úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a vyuţitím 
kulturních památek a památkově hodnotných objektů   
Odkaz: http://www.kr-

karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/pamatky_09.htm 
Podporované aktivity: Projekty obnovy, zachování a vyuţití kulturních 
památek a památkově hodnotných objektů  nacházejících se na území 

Karlovarského kraje. 
Způsobilý ţadatel: Vlastník objektu, který je předmětem projektu (právnické 

osoby/obce, občanská sdruţení a jiné právnické osoby, které nejsou zřizovány 

krajem/ a fyzické osoby). 
Výše podpory: 60 – 80% způsobilých výdajů podle typu ţadatele. 

 

Ochrana ţivotního prostředí a zemědělství 
Odkaz: http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/F59CAC6F-8D71-48F7-A8CB-

90034A50CBCD/0/OZP_pravidla.pdf 
Podporované aktivity: Programy ochrany biodiverzity, projekty a programy 

na ochranu přírody a krajiny včetně ochrany přírodních stanovišť, projekty 
technických úprav v krajině pomocí přírodě šetrných technologií, projekty 

a programy na podporu ochrany povrchových i podzemních vod, projekty 
terénních informačních zařízení včetně naučných stezek a péči o ně, podpora 

tvorby odborných studií v oblasti nakládání s odpady pro potřebu 

informovanosti veřejnosti, podpora tvorby odborných studií v oblasti ochrany 
ovzduší pro potřebu informovanosti veřejnosti aj. 

Způsobilý ţadatel: Neziskové organizace. 
Výše podpory: Max. 80%. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C23E2B23-5319-4150-9656-E1B724CB1368/0/pravidlaSDH_09_web.doc
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C23E2B23-5319-4150-9656-E1B724CB1368/0/pravidlaSDH_09_web.doc
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/pamatky_09.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/pamatky_09.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/Ochrana_ZP.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/F59CAC6F-8D71-48F7-A8CB-90034A50CBCD/0/OZP_pravidla.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/F59CAC6F-8D71-48F7-A8CB-90034A50CBCD/0/OZP_pravidla.pdf
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Příklad úspěšného projektu: 

Název: Navrácení původních hodnot – 

druhá etapa 
Příjemce dotace: Tělovýchovná 

jednota Křiţovatka (obec Křiţovatka, 
okr. Cheb) 

Celkové náklady: 100 000 Kč 

Dotace: 80 000 Kč 
Termín realizace: 2008 

Popis: Projekt ve své druhé etapě 
zahrnoval výsadbou stromořadí  tak, 

aby si nejen mládeţ a rodiny s dětmi, 
ale i všichni ostatní občané svou prací 

uvědomili, ţe je potřeba  podpořit  

zlepšení ţivotního prostředí.  
 

  
 
4.1.4 Krajský úřad kraje Vysočina 
 

Kontaktní údaje: Ţiţkova 57, 587 33  Jihlava, tel.: 564 602 111,  

e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

Odkaz: http://www.kr-vysocina.cz/ 

 

Program obnovy venkova Vysočiny 
Odkaz:http://www.kr-

vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4017364 
Podporované aktivity: 

 udrţení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, 

ţivotního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní 
odpovědnosti za obnovu a rozvoj vesnic, 

 rozvoj hospodářství ve venkovských oblastech při vyuţívání zejména 

místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva, tj. rozvoj 
zemědělského i nezemědělského podnikání, 

 zachování a obnova specifického rázu venkovské zástavby na vesnicích, 

jejich organického sepětí s krajinou, jejich přirozené a jedinečné 

působivosti v místě a v krajině, obnova kulturních památek na venkově 
apod., 

 úpravy veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti, 

technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu ţivotního 
prostředí a dopravní vybavenosti, obnova tradiční cestní sítě včetně rozvoje 

alternativní místní dopravy, 
 udrţení, obnova a účelné vyuţití přirozeného produkčního potenciálu 

zemědělsky vyuţívané krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci a vyuţití 

mailto:posta@kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4017364
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4017364
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půdního fondu při zachování a rozvíjení jeho přírodní, obytné a estetické 

hodnoty. 

Způsobilý ţadatel: Obec do 1500 obyvatel. 
Výše podpory: 50 – 60% výdajů podle velikosti obce. 

 

GP na podporu výstavby a údrţby sportovních a tělovýchovných 
zařízení na území kraje Vysočina 
Odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/222.sportoviste2009.doc 
Podporované aktivity: Výstavba a údrţba zařízení pro sportovní 

a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyţití 
obyvatel regionu. 

Způsobilý ţadatel: NNO působící v oblasti sportu a tělesné výchovy, město 

a obec, právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 
bez ohledu na zřizovatele. 

Výše podpory: 30 – 40% výdajů podle zvoleného podprogramu. 

 
GP na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy 
movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina 
Odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/224.diagnozapamatek2009.doc 

Podporované aktivity: Spolufinancování předprojektové dokumentace - 
zejména  statické posudky, restaurátorské průzkumy, stavebně historické 

průzkumy, průzkumy jednotlivých konstrukcí objektů a další dokumentace. 

Způsobilý ţadatel: Vlastník kulturní památky. 
Výše podpory: Max. 50% výdajů. 

 

GP na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst 
a místních částí obcí Vysočiny 
Odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/225.rozvojvesnice2009.doc 
Podporované aktivity: Zlepšení podmínek pro ţivot v místních částech měst 

a místní částech obcí při zachování vlastního obrazu vesnic, jejich organického 
sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské zástavby a jejich přirozené 

a jedinečné působivosti v místě a krajině. 

Způsobilý ţadatel: Město, obec. 
Výše podpory: 30% - 60% výdajů projektu dle velikosti obce. 

 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/222.sportoviste2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/224.diagnozapamatek2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/225.rozvojvesnice2009.doc
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GP na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 
Odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/226.doprovodnainfrastrukturaCR2009.doc 
Podporované aktivity: Program je určen na rozvoj doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu na území kraje Vysočina vyuţitelné pro 
pobytově-rekreační turistiku. Zkvalitnění úrovně vybavení pro moţnosti 

aktivního trávení volného času rozšíří nabídku cestovního ruchu a zvýší její 

konkurenceschopnost. 
Způsobilý ţadatel: Právnická a fyzická osoba (veřejný i podnikatelský 

sektor). 
Výše podpory: 40% výdajů, max. 2 mil. Kč, při veřej. podpoře v reţimu 

„de minimis“. 

 

GP na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy 
Odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/229.metropolitnisiteX2009.doc 
Podporované aktivity: Zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi 

zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu 

prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí místního dosahu, dále 
zpřístupnění kvalitního připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje 

Vysočina. 
Způsobilý ţadatel: Obec, městys, město v kraji Vysočina. 

Výše podpory: 40 – 60% výdajů podle typu opatření. 
 

GP na podporu průzkumu a poznávání krajiny 
Odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/231.krajinavysociny2009.doc 
Podporované aktivity: Průzkum a poznávání krajiny, tj. sběr aktuálních 

informací o přírodě s jejich následným aktivním vyuţitím při ochraně přírody 
v kraji Vysočina. Spolufinancování inventarizace území, monitoringu biotopů 

a výskytu zvláště chráněných ţivočichů apod.  

Způsobilý ţadatel: Fyzická i právnická osoba, obec, městys a město. 
Výše podpory: Max. 85% celkových nákladů projektu. 

 

GP na podporu předcházení vzniku odpadů, vyuţívání materiálů 
šetrných k ţivotnímu prostředí a třídění vyuţitelných sloţek odpadu  
Odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/230.jdemeprikladem2009.doc 
Podporované aktivity: Účelem poskytovaných finančních prostředků je 

zajistit spolufinancování opatření k předcházení vzniku odpadů, k vyššímu 
vyuţívání materiálů šetrných k ŢP a k dovybavení sídel niţších územně 

samosprávných celků, jejich úřadů a jimi zřizovaných organizací (zejména 

základních škol apod.) nádobami na třídění odpadu. 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/226.doprovodnainfrastrukturaCR2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/229.metropolitnisiteX2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/231.krajinavysociny2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/230.jdemeprikladem2009.doc
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Způsobilý ţadatel: Město, městys a obec a jimi zřizované organizace. 

Výše podpory: Max. 80% celkových nákladů projektu. 

 

GP na podporu informační gramotnosti a rozvoje komunikační 
infrastruktury 
Odkaz: http://extranet.kr-

vysocina.cz/fond_vysociny/228.popularizaceavzdelavanivICTII2009.doc 
Podporované aktivity: Cílem programu je populární formou zvýšení 
povědomí obyvatel kraje Vysočina o moţnostech informačních technologií (IT) 

a jejich přiblíţení nejširším vrstvám veřejnosti, stejně jako podpora vzdělávání 
odborné i laické veřejnosti. 

Způsobilý ţadatel: Obec, městys a město, svazek obcí, organizace zřizovaná 
samosprávou v kraji Vysočina - škola, ZUŠ, knihovna, informační centrum, 

nemocnice apod., soukromá a církevní škola, NNO, malý podnikatel s méně 

neţ 50 zaměstnanci.  
Výše podpory: Max. 50% celkových nákladů projektu. 

 

GP na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti 
zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod 
Odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/227.cistavoda2009.doc 
Podporované aktivity: Spolufinancování studií nebo projektových 

dokumentací zejména pro územní a stavební řízení souvisejících se 
zásobováním pitnou vodou a s odváděním a čištěním odpadních vod. 

Způsobilý ţadatel: Obec, městys a město, svazek obcí, obchodní společnost 

vodovodů a kanalizací s více neţ 2/3 většinou kapitálové účasti obce. 
Výše podpory: Max. 50% výdajů. 

 

GP na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových 
rezervací a zón  
Odkaz: http://extranet.kr-

vysocina.cz/fond_vysociny/236.obnovapamatkovechranenychuzemi2009.doc 
Podporované aktivity: Vytvoření podmínek pro obnovu historicky 
a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů, které nejsou 

kulturními památkami, ale nacházejí se v památkově chráněných územích 
(městských a vesnických památkových rezervacích nebo městských 

a vesnických památkových zónách) a výrazným způsobem se uplatňují v jejich 

výrazu. 
Způsobilý ţadatel: Vlastník objektu. 

Výše podpory: Max. 50% výdajů. 
 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/228.popularizaceavzdelavanivICTII2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/228.popularizaceavzdelavanivICTII2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/227.cistavoda2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/236.obnovapamatkovechranenychuzemi2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/236.obnovapamatkovechranenychuzemi2009.doc
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GP na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče 
Odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/233.naseskolka.doc 

Podporované aktivity: Spolufinancování pouze rekonstrukcí, oprav, 
modernizací nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy 

a jídelen v budovách mateřských škol. Podpořeným projektem musí být 
pořizován nebo zhodnocován výlučně majetek obce. 

Způsobilý ţadatel: Město, městys a obec do 2 000 obyvatel. 

Výše podpory: 50 – 60% výdajů podle velikosti obce. 
 

4.1.5 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 

Kontaktní údaje: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, 

tel.: 495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz 

Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/ 

 

Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-

2009/cestovni-ruch/granty-a-dotace-pro-rok-2009-25997/ 
Podporované aktivity: Zvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje, coby 

významné turistické destinace a současně podpoření informovanosti turistů 
o kulturním a turistickém potenciálu kraje. 

Způsobilý ţadatel: Nestátní nezisková organizace, svazek měst a obcí, 
město, obec a jejich příspěvková organizace, fyzická a právnická osoba, jejíţ 

aktivity směřují k rozvoji cestovního ruchu na území Královéhradeckého kraje. 

Výše podpory: 70% výdajů. 
 

Kultura a památková péče 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-

2009/granty-dotace-kultura-2009/vyhlasene-programy-25185/ 
 

1) Podpora publikační činnosti a literatury 

Podporované aktivity: Podpoření publikační činnosti autorů, jejichţ 
vlastivědné a literární práce se vztahují ke Královéhradeckému kraji, podpoření 

hodnotné práce dotýkající se historie, výtvarné, divadelní a hudební kultury, 
podpoření vydávání vlastivědných periodik. 

Způsobilý ţadatel: Občanské sdruţení, obecně prospěšná společnost, církev, 

náboţenská společnost nebo účelové zařízení církve, obec a město, 
příspěvková organizace, fyzická osoba, právnická osoba vyvíjející veřejně 

prospěšnou činnost. 
Výše podpory: 30% výdajů. 

 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/233.naseskolka.doc
mailto:posta@kr-kralovehradecky.cz
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/cestovni-ruch/granty-a-dotace-pro-rok-2009-25997/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/cestovni-ruch/granty-a-dotace-pro-rok-2009-25997/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-kultura-2009/vyhlasene-programy-25185/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-kultura-2009/vyhlasene-programy-25185/
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2) Obnova památkového fondu 

Podporované aktivity: Zachování kulturního dědictví - obnova kulturních 

památek. 
Způsobilý ţadatel: Vlastník kulturní památky a vlastník nemovitosti 

nacházející se na území památkové rezervace, památkové zóny nebo 
památkového ochranného pásma na území Královéhradeckého kraje, kterým 

je fyzická osoba, právnická osoba, církev a náboţenská společnost, obec, 

svazek obcí, zájmové nebo občanské sdruţení. 
Výše podpory: 70% výdajů. 

 
3) Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních 

aktivit 
Podporované aktivity: Podpoření realizace hodnotných kulturních projektů 

regionálního, národního či mezinárodního významu, veřejné prezentace 

divadelní, hudební, filmové, výtvarné a literární tvorby, festivalů tradiční lidové 
kultury a folklóru, výstavních a dalších programů muzeí a galerií. 

Způsobilý ţadatel: Občanské sdruţení, obecně prospěšná společnost, církev, 
náboţenská společnost nebo účelové zařízení církve, obec a město, 

příspěvková organizace, fyzická osoba, právnická osoba vyvíjející veřejně 

prospěšnou činnost. 
Výše podpory: 70% výdajů. 

 
4) Podpora nemovitých objektů historické hodnoty a umělecko-

řemeslných děl, které nejsou kulturní památkou a nenacházejí se na 

území památkové rezervace, památkové zóny a památkového 
ochranného pásma 

Podporované aktivity: Obnova nemovitých historických památek, které 
nejsou prohlášeny za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové 

péči. 
Způsobilý ţadatel: Vlastník objektu historické hodnoty a nemovitých 

umělecko-řemeslných děl, které nejsou prohlášeny MK ČR za kulturní památku 

a které se nenacházejí na území památkové rezervace, památkové zóny nebo 
památkového ochranného pásma, kterým je fyzická osoba, právnická osoba, 

církev a náboţenská společnost, obec, svazek obcí, zájmové nebo občanské 
sdruţení. 

Výše podpory: 50% výdajů. 
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Profesionalizace svazků obcí 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-

2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 
Podporované aktivity: Částečná úhrada nákladů na manaţera svazků obcí 

(fyzická nebo právnická osoba, zabezpečující odborný servis, např. koordinace 
činností, administrativa atd.), jejichţ velikost přesahuje 2500 obyvatel trvale 

ţijících na území svazku obce v Královéhradeckém kraji. 
Způsobilý ţadatel: Svazek obcí. 

Výše podpory: Max. 70% výdajů. 

 

Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2000 
obyvatel 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-

2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 
Podporované aktivity: Pořízení a změny územního plánu obce, případně 
jeho digitalizace dle pravidel MINIS. 

Způsobilý ţadatel: Obec do 2000 obyvatel. 
Výše podpory: 40% výdajů. 

 

Vybavení svazků obcí základní technikou 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-

2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 
Podporované aktivity: Podpora při zvyšování a zefektivňování údrţby 

a oprav majetku svazků obcí - dotace na nákup malé mechanizace a techniky 
na zajištění údrţby, zhodnocení a ochrany majetku obcí s tím, ţe dotovaná 

technika bude v majetku svazku obcí. 

Způsobilý ţadatel: Svazek obcí, popř. 2 aţ 3 menší územně propojené 
svazky obcí. 

Výše podpory: 50% výdajů. 
 

Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-

2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 
Podporované aktivity: Podporován bude provoz cyklobusů zajišťujících 
přepravu turistů a cykloturistů na území turistických regionů 

v Královéhradeckém kraji, včetně bezprostředně souvisejícího česko-polského 
příhraničí a propagace tohoto typu přepravy. 

Způsobilý ţadatel: Svazek obcí a právnická osoba, jejímiţ členy jsou obce. 
Výše podpory: 90% výdajů. 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
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Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 
Královéhradeckého kraje 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-

2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 
Podporované aktivity: Podporována bude realizace následujících typů 
projektů, které jsou v souladu s Krajskou koncepcí cyklodopravy 

Královéhradeckého kraje nebo na ni bezprostředně významně navazují: 

a) zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci cyklostezky, 
b) vlastní realizace cyklostezky nebo cyklotrasy, 

c) realizace infrastruktury pro cykloturistiku, 
d) realizaci značení cyklostezky nebo cyklotrasy. 

Způsobilý ţadatel: Svazek měst a obcí, obec a její příspěvkové organizace, 
podnikatelský subjekt poskytující sluţby v oblasti cestovního ruchu na území 

Královéhradeckého kraje. 

Výše podpory: Individuální podle typu nákladů. 
 

Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku - singltreky 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-

2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 
Podporované aktivity: Zřízení terénní rekreační stezky s vhodně doplněnou 

infrastrukturou přírodním mobiliářem: 

a) zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci rekreační stezky 
pro terénní cyklistiku, 

b) vlastní realizace terénní rekreační stezky, 
c) realizace infrastruktury (mobiliáře) na vybudované nebo budované terénní 

rekreační stezce, 

d) vyznačení terénní rekreační stezky. 
Způsobilý ţadatel: Svazek měst a obcí, obec a její příspěvkové organizace, 

právnická osoba, fyzická osoba (občanská sdruţení, sportovní kluby apod.), 
podnikatelský subjekt poskytující sluţby v oblasti cestovního ruchu. 

Výše podpory: 50 – 75% výdajů. 

 

Výstavba, rekonstrukce a opravy veřejně přístupných sportovišť 
zejména s umělým povrchem a vybavení těchto ploch sportovním 
zařízením 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR112009.pdf 

Podporované aktivity: Rozšíření a zkvalitnění neorganizované sportovní 
činnosti zlepšením technického stavu a vybavení volně přístupných 

sportovních hřišť zejména s umělým povrchem. 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR112009.pdf
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Způsobilý ţadatel: Obec a město, občanské sdruţení, obecně prospěšná 

společnost, registrovaná církev a náboţenská společnost nebo církevní 

právnická osoba, organizace s mezinárodním prvkem, jejíţ činnost je povolena 
dle zákona č. 116/1985 Sb., příspěvková organizace a školská právnická 

osoba, fyzická osoba, která je samostatnou účetní jednotkou vyvíjející veřejně 
prospěšnou činnost, právnická osoba vyvíjející veřejně prospěšnou činnost. 

Výše podpory: 70% výdajů. 

 

Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro 
všechny" 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR102009.pdf 

Podporované aktivity: Pořádání masových tělovýchovných a sportovních 

akcí typu „sport pro všechny“ probíhajících na území kraje. 
Způsobilý ţadatel: Obec a město, občanské sdruţení, obecně prospěšná 

společnost, registrovaná církev a náboţenská společnost nebo církevní 
právnická osoba, organizace s mezinárodním prvkem, jejíţ činnost je povolena 

dle zákona č. 116/1985 Sb., příspěvková organizace a školská právnická 
osoba, fyzická osoba, která je samostatnou účetní jednotkou vyvíjející veřejně 

prospěšnou činnost, právnická osoba vyvíjející veřejně prospěšnou činnost. 

Výše podpory: 70% výdajů. 
 

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-

2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-
2000-obyvatel-25194/ 
Podporované aktivity: Pořízení čistíren odpadních vod (ČOV), kanalizací 

a souvisejících objektů, úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, 
zpracování projektové dokumentace pro čištění odpadních vod nebo 

zásobování pitnou vodou. 
Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí do 2000 obyvatel. 

Výše podpory: 80% výdajů. 

 

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Zasady-2009.pdf 
Podporované aktivity:  

DT 1 – Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 

DT 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací,       
          infrastruktura 

DT 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů 
DT 4 – Dotace úroků z úvěru 

DT 5 – Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR102009.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-25194/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-25194/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-25194/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Zasady-2009.pdf


 

 122 

 

Způsobilý ţadatel: Obec, dobrovolný svazek obcí, právnická nebo fyzická 

osoba poskytující nebo zajišťující vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje 

venkova a obnovy vesnice (pouze u DT5). 
Výše podpory: V závislosti na dotačním titulu a ţadateli. 

 

4.1.6 Krajský úřad Libereckého kraje 
 

Kontaktní údaje: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, tel.: 485 226 111,  
e-mail: info@kraj-lbc.cz 

Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz 

 

Program obnovy venkova 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4227 
Podporované aktivity:  

DT 1 – Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
DT 2 – Komplexní úprava návsí, náměstí 

DT 3 – Obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady 
DT 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného 

osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť 

DT 6 – Projekty pro vzdělání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy 
vesnice 

DT 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů 
DT 8 – Projekty k rozvoji infrastruktury 

Způsobilý ţadatel: Obec do 2000 obyvatel, svazek obcí. 

Výše podpory: V závislosti na jednotlivých dotačních titulech. 
 

Příklad úspěšného projektu: 
Název: Oprava budovy Mateřské školy s výměnou oken 

Příjemce dotace: Obec Levínská Olešnice, okr. Semily 

DT 1 – Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
Dotace: 152 000 Kč 

Termín realizace: 2008 
Popis: Původní okna z 50. let byla v rámci projektu vyměněna za nová, 

vč. parapetů a ţaluzií. Výměnou oken došlo ke sníţení provozních nákladů na 
teplo, zvýšila se bezpečnost při otevírání oken a ke zlepšení celkového vzhledu 

budovy. 
 

mailto:info@kraj-lbc.cz
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4227
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Program vodohospodářských akcí 
Odkaz: http://www.kraj-

lbc.cz/index.php?page=4179&REDIRECTED=true&c=67581ffa102af023a0b98d1bde3485f0 
Podporované aktivity: Vodohospodářská infrastruktura (včetně 

protipovodňových opatření): výstavba, popř. rekonstrukce ČOV, výstavba, 
rozšíření či rekonstrukce veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod, 

výstavba, rozšíření či rekonstrukce vodovodu vč. vodárenských objektů, 

vybudování náhradního zdroje pitné vody, zpracování projektové dokumentace 
k územnímu a stavebnímu řízení na uvedené projekty. 

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí s daným počtem EO pro daný typ 
opatření. 

Výše podpory: Max. 70% uznatelných nákladů. 

 
Program podpory ochrany přírody a krajiny 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4218 

Podporované aktivity: Ochrana přírody a krajiny: 
 zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, 

 údrţba a obnova drobných památek v krajině, 

 praktická opatření k ochraně ţivočichů a rostlin, péče o biotopy. 

Způsobilý ţadatel: Obec/město bez omezení, škola, školské zařízení, NNO  

(o.s., o.p.s., z.s.p.o., církevní organizace), podnikatelský subjekt, fyzická 
osoba nepodnikající. 

Výše podpory: 90% výdajů. 

 
Program podpory ekologické výchovy a osvěty 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4217 
Podporované aktivity: Vzdělávání a osvěta (EVVO): 

 osvětová a publikační činnost, 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4179&REDIRECTED=true&c=67581ffa102af023a0b98d1bde3485f0
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4179&REDIRECTED=true&c=67581ffa102af023a0b98d1bde3485f0
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4218
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4217
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 školní a studentské práce s tématikou ochrany ţivotního prostředí, 

 podpora činnosti center ekologické výchovy, informačních středisek a škol 

v oblasti ekologické výchovy a osvěty, 

 organizace akcí směřujících ke zlepšování ţivotního prostředí za účasti 

veřejnosti. 

Způsobilý ţadatel: Obec/město bez omezení, škola, školské zařízení, NNO 
(o.s., o.p.s., z.s.p.o., církevní organizace), podnikatelský subjekt, fyzická 

osoba nepodnikající. 
Výše podpory: 90% výdajů. 

 

Program podpory nakládání s odpady  
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4233 

Podporované aktivity: Podpora nakládání s biologicky rozloţitelnými 
komunálními odpady: zpracování studie, projektové dokumentace, realizace 

záměru. 
Způsobilý ţadatel: Obec/město, svazek obcí, škola, školské zařízení, 

příspěvková organizace, NNO (o.s., o.p.s., z.s.p.o., církevní organizace), 

podnikatelský subjekt. 
Výše podpory: 70% výdajů. 

 

Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4229 
Podporované aktivity: Neinvestiční projekty: 

 výchovné programy (soutěţe, besedy, kursy), výstavy a prezentace, 

 opatření na ochranu zranitelných účastníků provozu na pozemních 

komunikacích (drobné stavební úpravy, dopravní značení), 
 vypracování projektových dokumentací, studií k opatřením na ochranu 

zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích. 

Způsobilý ţadatel: Obec/město, svazek obcí, příspěvková organizace, NNO  

(o.s., o.p.s., z.s.p.o., církevní organizace), podnikatelský subjekt. 
Výše podpory: 80% výdajů. 

 

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4228 

Podporované aktivity: Rozvoj hospodářsky slabých oblastí vymezených 
v Programu rozvoje Libereckého kraje (přesné podmínky budou stanoveny ve 

výzvě, která pro rok 2009 dosud nebyla vyhlášena). 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4233
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4229
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4228
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Způsobilý ţadatel: Obec/město bez omezení velikosti – v hospodářsky 

slabých oblastech LK, svazek obcí, NNO (o.s., o.p.s., z.s.p.o., církevní 

organizace), podnikatelský subjekt (FO, PO do 249 zaměstnanců). 
Výše podpory: Bude upřesněno ve výzvě. 

 

Zpracování územních plánů 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4226 

Podporované aktivity: Pořízení digitálního územního plánu ve vazbě na 
ÚAP, ZÚR a rozvojové dokumenty LK. 

Způsobilý ţadatel: Obec. 
Výše podpory: 70% výdajů. 

 

Podpora tělovýchovy a sportu 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4225 

Podporované aktivity: Mimoškolní, sportovní akce: 
 podpora sportovních a tělovýchovných akcí pro děti a mládeţ, podpora 

masových sportovních a tělovýchovných akcí pro širokou veřejnost na 

území Libereckého kraje, 
 podpora handicapovaných sportovců, 

 podpora pravidelné činnosti sportovních oddílů pracujících s dětmi 

a mládeţí, 

 podpora vzdělávacích aktivit pro rozvoj sportu. 

Způsobilý ţadatel: Obec/město, svazek obcí, škola, školské zařízení, 

příspěvková organizace, NNO (o.s., o.p.s., z.s.p.o., církevní organizace), 
podnikatelský subjekt. 

Výše podpory: 70% výdajů. 
 

Podpora propagace cestovního ruchu 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4224 
Podporované aktivity: Neinvestiční projekty: Podpora tvorby produktů 

cestovního ruchu (balíčky sluţeb domácího nebo incomingového cestovního 
ruchu). 

Způsobilý ţadatel: Obec/město, svazek obcí, NNO (o.s., o.p.s., z.s.p.o., 

církevní organizace), podnikatelský subjekt, fyzická osoba nepodnikající. 
Výše podpory: 80% výdajů. 

 

Podpora kultury v Libereckém kraji 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4223 

Podporované aktivity: Kulturní akce - aktivní kulturní tvorba, zájmové 
aktivity (postupové přehlídky). 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4226
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4225
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4224
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Způsobilý ţadatel: Obec/město, svazek obcí, NNO (o.s., o.p.s., z.s.p.o., 

církevní organizace), podnikatelský subjekt, fyzická osoba nepodnikající. 

Výše podpory: 80% výdajů. 
 

Podpora projektů v resortu školství 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4222 

Podporované aktivity: Volnočasové aktivity pro děti a mládeţ, vzdělávání 

osob pracujících s dětmi a mládeţí, společné aktivity dětí, rodičů škol 
a školských zařízení, komunitní funkce škol a školských zařízení, činnost 

informačních center pro mládeţ. 
Způsobilý ţadatel: Obec/město, svazek obcí, škola, školské zařízení, 

příspěvková organizace, NNO (o.s., o.p.s., z.s.p.o., církevní organizace), 
podnikatelský subjekt, fyzická osoba nepodnikající. 

Výše podpory: 70% výdajů. 

 

Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - zpracování 
projektových ţádostí o dotaci z evropských fondů 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4213 
Podporované aktivity: Zvyšování absorpční kapacity území, zpracování 

projektových ţádostí o dotaci z evropských fondů, včetně (nebo) relevantních 
příloh. 

Způsobilý ţadatel: Obec/město, svazek obcí, příspěvková organizace, NNO 
(o.s., o.p.s., z.s.p.o., církevní organizace), podnikatelský subjekt (do 249 

zaměstnanců). 

Výše podpory: 90% výdajů. 
 

Fond poţární ochrany Libereckého kraje 
Odkaz: www.kraj-lbc.cz 

Podporované aktivity: Investiční akce stavebního charakteru související 

s poţární ochranou (stavba nových nebo přestavba stávajících objektů), 
neinvestiční akce stavebního charakteru související s poţární ochranou (opravy 

stávajících objektů), investiční akce v pořizování nové nebo na technické 
zhodnocení stávající poţární techniky, neinvestiční akce - opravy stávající 

poţární techniky, zvyšování nebo udrţování akceschopnosti jednotek poţární 

ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí - investiční i neinvestiční. 
Způsobilý ţadatel: Obec. 

Výše podpory: 40-50% výdajů. 
 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4222
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4213
http://www.kraj-lbc.cz/


 

 127 

 

4.1.7 Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
 

Kontaktní údaje: 28. října 117, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 222,  
e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 

Odkaz: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/ 

 

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných 
nemovitostí  
Odkaz: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_110.html 

Podporované aktivity: Cílem tohoto dotačního programu je podpora obnovy 
kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území 

Moravskoslezského kraje. 
Způsobilý ţadatel: Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze 

vlastníkům kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí 

nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí 
projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje). Dotace v rámci 

programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově 
chráněných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České 

republiky. 

Výše podpory: 50% - 80% výdajů. 
 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Odkaz: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_115.html 

Podporované aktivity: 

DT 1 - Investiční dotace pro obce do 500 obyvatel: 
Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba obytných budov, 

úpravy pozemků pro výstavbu nových obytných a hospodářských objektů 
včetně obnovy a nebo výstavby sítí technické nebo dopravní infrastruktury 

souvisejících s projektem. 

DT 2 – Investiční dotace: 
Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků 

venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a dopravní 
infrastruktury venkova.  

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro 
vodu propustných komunikací včetně doprovodné silniční vegetace a dalších 

součástí a příslušenství. 

DT 3 – Neinvestiční dotace: 
Projekty svazků obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova 

a obnovy vesnice, na rozvoj občanských aktivit a komunitního ţivota v obcích. 
Projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova 

mailto:posta@kr-moravskoslezsky.cz
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_110.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_115.html
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a obnovy vesnice, přesahující moţnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního 

významu. 

Způsobilý ţadatel: 
 v rámci DT 1: obec s počtem obyvatel do 500 se sídlem na území MSK, 

 v rámci DT 2: obec s počtem obyvatel od 500 do 2500 se sídlem na území 

MSK, svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu MSK, 

 v rámci DT 3: svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu MS kraje.  

Výše podpory: Maximálně 60% výdajů. 
 

Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 
Odkaz: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_11901.html 
Podporované aktivity: Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků 

obcí prostřednictvím poskytování účelových dotací na kofinancování vlastního 
podílu při čerpání dotací z fondů Evropské Unie. Účelová investiční dotace na 

kofinancování vlastního podílu příjemce dotace při čerpání z fondů Evropské 
Unie bude poskytnuta na kofinancování projektů v rámci: 

 PRV, III.2.1.1. – Obnova a rozvoj vesnic  

 OPPS SR – ČR – PO I., II. 

 OPPS ČR – PR – PO I., II., III. 

 OPŢP, PO 6, oblast podpory 6.2-6.6 

Způsobilý ţadatel: Obec do 10 000 obyvatel, dobrovolný svazek obcí, 

partner projektu v případě OPPS, ţe splňuje podmínky dle čl. IV, odst. 1 
a současně finančně se podílí na projektu.  

Výše podpory: V závislosti na velikosti obce od 30% - 75% z kofinancující 
částky (vlastního podílu) příjemce dotace z fondů Evropské Unie. 

 

Program na podporu přípravy projektové dokumentace  
Odkaz: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12501.html 

Podporované aktivity: Poskytování účelových investičních dotací na 
vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který 

je v souladu s pravidly pro podávání ţádostí o dotace do ROP, PRV a OPŢP. 

Předmětem podpory je zpracování PD v následujících oblastech: 
DT 1 - Oblast podpory ROP - 2.3, 4.1, 

Oblast podpory PRV - opatření  III.2.1.1 a) a III.2.1.2 a), III.2.2  
DT 2 - Vybrané oblasti podpory OPŢP anebo PRV 

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí, obcí zřízená příspěvková organizace. 
Výše podpory: DT 1 do výše maximálně 70%, u DT 2 do výše maximálně 

75% uznatelných nákladů projektu. 

 

 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_11901.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12501.html
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Dotační program Drobné vodohospodářské akce  
Odkaz: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12601.html 

Podporované aktivity: Podpora projektů zaměřených na řešení problémů 
s odváděním a čištěním odpadních vod v obcích s počtem obyvatel niţším neţ 

2000 a zastavěných území s počtem obyvatel do 500 v obcích s počtem 
obyvatel do 5000 na úroveň danou nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších 

předpisů, zásobování pitnou vodou obyvatel v obcích s počtem obyvatel niţším 
neţ 2 000 a zastavěných území s počtem obyvatel do 500 v obcích s počtem 

obyvatel do 5000.  
Způsobilý ţadatel: Obec s počtem obyvatel do 500, svazek obcí s počtem 

obyvatel od 500 do 2000, obec s počtem obyvatel od 2000 do 5000. 

Výše podpory: 50% - 75% výdajů. 
 

Dotační program na podporu tvorby územních plánů obcí 
Odkaz: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12901.html 

Podporované aktivity: Hlavním cílem programu je podpořit zpracování 

územních plánů obcí tak, aby celé území kraje bylo pokryto aktuálními 
územními plány. Dotační program Moravskoslezského kraje na podporu tvorby 

územních plánů obcí má kritéria nastavena tak, aby se okruh příjemců 
podpory nepřekrýval s okruhem příjemců podpory z Integrovaného operačního 

programu EU (IOP), Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů 

tvorby územních politik, Podporovaná aktivita 5.3.b): zpracování konceptu 
ÚPN, zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udrţitelný rozvoj 

území, zpracování návrhu ÚPN. 
Způsobilý ţadatel: Obec, která splňuje podmínky: 

 obec má schválené zadání územního plánu, zpracované s vyuţitím ÚAP, 

 obec má smlouvu s projektantem na zpracování územního plánu.  

Obec dále splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:  

 obec neleţí v rozvojové oblasti, rozvojové ose nebo specifické oblasti dle 
Politiky územního rozvoje ČR 2006, 

 obec má méně neţ 500 obyvatel, 

 obec nemá na svém území ţádný rozvojový záměr nadmístního významu 

obsaţený v Politice územního rozvoje 2006 nebo v územně plánovací 

dokumentaci kraje.  
Výše podpory: Max. 80% výdajů. 

 

 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12601.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12901.html
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4.1.8 Krajský úřad Olomouckého kraje 
 

Kontaktní údaje: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, tel.: 585 508 111,  
e-mail: posta@kr-olomoucky.cz  

Odkaz: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/ 

 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 
Odkaz: http://www.kr-

olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Krajské+zdroje_CZ.htm?lang=CZ 
Podporované aktivity: 
 

OP 1: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 
Způsobilý ţadatel: Obec OK do 2 000 obyvatel. 

Výše podpory: Max. 60% uznatelných nákladů. 
 

OP 2: Podpora venkovského společenstva - rozvoj mezilidských vztahů, 

společenských, kulturních a volnočasových aktivit  
Způsobilý ţadatel: Svazek obcí a MAS. 

Výše podpory: Max. 60% uznatelných nákladů. 
 

OP 3: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 

Způsobilý ţadatel: Obec OK do 2 000 obyvatel. 
Výše podpory: Max. 60% uznatelných nákladů. 

 
Příklad úspěšného projektu: 

Název: Oprava budovy hasičského minimuzea v Hradci-Nové Vsi 

Příjemce dotace: Hradec – Nová Ves, okr. Jeseník 
Celkové náklady: 841 tis. Kč. 

Dotace: 200 tis. Kč 

Termín realizace: 2008 

Popis: Projekt opravy historické budovy hasičské zbrojnice z roku 1932 vrací 
budovu svému původnímu účelu, umoţňuje vytvoření expozice Hasičského 

minimuzea. Hasičská zbrojnice s přilehlou "domečkovou" trafostanicí je 

dokladem venkovské technické infrastruktury z 30. let  20. století. Následující 
obrázek ukazuje původní a současný stav po realizaci projektu. 

mailto:posta@kr-olomoucky.cz
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Krajské+zdroje_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Krajské+zdroje_CZ.htm?lang=CZ
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Program podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů 
Odkaz: http://www.kr-

olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+zdroje_C
Z.htm?lang=CZ 
Podporované aktivity: Program na pořízení, rekonstrukci, opravu poţární 

techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů. 

Způsobilý ţadatel: Obec, která má zřízenou jednotku sboru dobrovolných 
hasičů obce. 

Výše podpory: 50% uznatelných nákladů. 
 

Příspěvky na výstavbu a opravy cyklostezek  
Odkaz: http://www.kr-olomoucky.cz/NR/rdonlyres/046C1D16-B461-4AFE-8E7E-

CEB811BD42BB/0/Podmínky__ţádosti_obcí_o_poskytnutí_finančního_příspěvku.doc 
Podporované aktivity: Poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu 
cyklostezky, opravu stávající cyklostezky. 

Způsobilý ţadatel: Obec nebo svazek obcí. 
Výše podpory: Maximální výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje 

můţe být aţ 50% skutečně vynaloţených poloţkových nákladů jednotlivé 
stavby. 

 

Podpora zapojení dětí a mládeţe do komunitního ţivota v obci 
Odkaz: http://www.kr-

olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+zdroje_C
Z.htm?lang=CZ 

Podporované aktivity: Akce s výstupy slouţící převáţně dětem a mládeţi, 
na jejichţ výběru/realizaci se prokazatelně podíleli. Obnova a údrţba občanské 

vybavenosti, veřejných prostranství a zeleně, rekonstrukce nebo vybudování 

zařízení pro volnočasové aktivity. 

http://www.kr-olomoucky.cz/NR/rdonlyres/046C1D16-B461-4AFE-8E7E-CEB811BD42BB/0/Podmínky__žádosti_obcí_o_poskytnutí_finančního_příspěvku.doc
http://www.kr-olomoucky.cz/NR/rdonlyres/046C1D16-B461-4AFE-8E7E-CEB811BD42BB/0/Podmínky__žádosti_obcí_o_poskytnutí_finančního_příspěvku.doc
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Způsobilý ţadatel: Obec do 3000 obyvatel, svazek obcí, který je registrován 

v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, ţe akce zasahuje do 

katastrálního území více obcí. 
Výše podpory: Max. 70% uznatelných nákladů. 

 

Program podpory kultury a památkové péče 
Odkaz: http://www.kr-

olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Příspěvky+z+rozpočtu/Příspěvky
+z+rozpočtu_CZ.htm?lang=CZ 
 
Obnova kulturních památek  

Podporované aktivity: Podpora  zachování a obnovy kulturních památek 
prohlášených podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, které se nacházejí na území Olomouckého kraje, 
s důrazem na zachování památkové podstaty objektů a předmětů, jejich 

vhodného a přiměřeného vyuţívání a na veřejnou prezentaci kulturního 

dědictví.  
Způsobilý ţadatel: Vlastník/nájemce kulturní památky zapsané v „Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR“, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví 
státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu. 

Výše podpory: 50% výdajů. 

 
Obnova staveb drobné architektury místního významu 

Podporované aktivity: Podpora záchrany a obnovy staveb drobné 
architektury, památek místního významu, a to i objektů, které nejsou 

prohlášeny za kulturní památky, ale ve vztahu k dané lokalitě vykazují kulturně 
– historické hodnoty (kapličky, památníky, pomníky, kříţe, boţí muka, smírčí 

kříţe, sochařská díla apod.). 

Způsobilý ţadatel: Vlastník/nájemce kulturní památky, s výjimkou kulturních 
památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu. 

Výše podpory: 100% výdajů. 

http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Příspěvky+z+rozpočtu/Příspěvky+z+rozpočtu_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Příspěvky+z+rozpočtu/Příspěvky+z+rozpočtu_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Příspěvky+z+rozpočtu/Příspěvky+z+rozpočtu_CZ.htm?lang=CZ
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Příklad úspěšného projektu: 

Název projektu: Oprava kaple 
v Čehovicích 

Jedná se o kulturní památku 
zapsanou v seznamu památek. 

Příjemce dotace: obec Čehovice, 

okr. Prostějov 
Celkové náklady: cca 117 tis. Kč  

Dotace: 45 tis. Kč 
Termín realizace: 2008  

 
Podpora kulturních aktivit 

Podporované aktivity: Podpora a rozšíření různých typů hodnotných  

kulturních aktivit na území Olomouckého kraje (např. profesionální 
i neprofesionální umělecké aktivity, výstavní činnost, ediční činnost, pořádání 

koncertů, přednášek, festivalů, přehlídek atd.), které obohatí nabídku 
kulturního vyţití jeho obyvatel nebo mají jinou vazbu na Olomoucký kraj 

(např. propagace kultury mimo hranice kraje). 

Způsobilý ţadatel: Fyzická/právnická osoba organizující/realizující kulturní 
aktivity, s výjimkou subjektů zřizovaných státem nebo Olomouckým krajem, 

případně subjektů s majetkovou účastí státu. 
 

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
Odkaz: http://www.kr-

olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+zdroje_C
Z.htm?lang=CZ 
Podporované aktivity: Akce nadregionálního významu, prezentace 

úspěšných projektů a výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na 
obnovu a rozvoj venkova, podpora spolupráce a odborného vzdělávání 

zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. 
Způsobilý ţadatel: Obec do 3000 obyvatel, svazek obcí. 

Výše podpory: Max. 70% uznatelných nákladů. 

 

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
Odkaz: http://www.kr-

olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+zdroje_C
Z.htm?lang=CZ 

Podporované aktivity: Akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních 

staveb, které jsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce 
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(zejména kaple, kaplička, kříţ, socha, boţí muka, úprava prostranství v okolí 

drobných sakrálních staveb). 

Způsobilý ţadatel: Obec do 3000 obyvatel, svazek obcí, který je registrován 
v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, ţe akce zasahuje do 

katastrálního území více obcí. 
Výše podpory: Max. 70% uznatelných nákladů. 

 

Vodohospodářský fond 
Odkaz: http://www.kr-

olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Ţivotní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+rybářství/
Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ 
Podporované aktivity: Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod  
včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací, výstavba 

a modernizace vodovodů a úpraven vod, obnova environmentálních funkcí 
území. 

Způsobilý ţadatel: 

 Obec do 2000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejích místních částí 

s méně neţ 2000 EO a celkový počet EO obce je menší neţ 3000 EO. 
Podmínka – zvýšení počtu napojených EO. 

 Svazek obcí zajišťující akci pro obec s počtem do 2000 EO nebo i větší, 

pokud se akce týká jejích místních částí (sídla) s méně neţ 2000 EO 
a celkový počet EO obce je menší neţ 3000 EO. 

Výše podpory: Max. dotace 5 mil Kč, max. uznatelné náklady 80%. 

 
Příklad úspěšného projektu: 

 

 
 
 

 

 
 

 

Název: Slatinice – kanalizace místní 
části Lípy 1. a 2. etapa 
Příjemce dotace: obec Slatinice, okr. 

Olomouc 
Řešitel: Ing. František Vaculín, 

Agroprojekt Olomouc 
Celkové náklady: 9 377 000 Kč 

Dotace: 5 000 000 Kč 

Termín realizace: 2008 
 

 

http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Životní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+rybářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Životní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+rybářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Životní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+rybářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ
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4.1.9 Krajský úřad Pardubického kraje 
 

Kontaktní údaje: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,  
tel.: 466 026 111, e-mail: posta@pardubickykraj.cz 

Odkaz: http://www.pardubickykraj.cz 

 

Program péče o ţivotní prostředí v Pardubickém kraji 
Odkaz: http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=51985 
Podporované aktivity: Projekty musí být zaměřené na základní sloţky 

ţivotního prostředí, zejména na vodní toky a vodní plochy, prvky územního 
systému ekologické stability či jejich realizaci, prvky podílející se na utváření 

místního krajinného rázu, cenné botanické či zoologické lokality, likvidaci 

invazních a expanzivních druhů rostlin a ţivočichů, odstraňování migračních 
překáţek pro ţivočichy. 

Způsobilý ţadatel: Právnická osoba – NNO, občanské sdruţení, obecně 
prospěšná společnost, škola a školská zařízení. 

Výše podpory: Max. 90% výdajů a max. 100 tis. Kč. 

 
GP pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ŢP v Pardubickém kraji  
Odkaz: http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=51987 

Podporované aktivity: Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, přímé 

akce pro veřejnost, akce pro obecnou veřejnost, tiskoviny s ekovýchovnou 

tématikou. 
Způsobilý ţadatel: Právnická osoba – NNO, občanské sdruţení, obecně 

prospěšná společnost, škola a školské zařízení. 
Výše podpory: Max. 90% a max. 150 tis. Kč 

 

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou 
vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel 
Odkaz: http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=31231 
Podporované aktivity: Čištění odpadních vod - pořízení stavební 

a technologické části staveb čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících 

objektů, zásobování pitnou vodou - pořízení stavební a technologické části 
staveb úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, projektové 

dokumentace - projektovou dokumentaci staveb úpraven vody, vodovodů 
a souvisejících objektů včetně jejich rekonstrukcí.  

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí. 
Výše podpory: Max. 70% výdajů. 

 

 

mailto:posta@pardubickykraj.cz
http://www.pardubickykraj.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=51985
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=51987
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=31231
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Granty v oblasti kultury a památkové péče 
Odkaz: http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?thema=2700&category=632 

 
1) Granty na podporu projektů prezentujících kulturní památky 

Podporované aktivity: Projekty prezentující a propagující kulturní památky 
v Pardubickém kraji, např. publikace materiálů ve formě tiskovin, nosičů CD, 

DVD, www stránek apod. propagujících jednotlivé památky v kraji nebo jejich 

soubory. 
Způsobilý ţadatel: Právnická a fyzická osoba: obec, občanské sdruţení, 

obecně prospěšná společnost a církevní právnická osoba.  
Výše podpory: Max. 80% celkových nákladů. 

 
2) Granty na podporu vědeckého výzkumu památkového potenciálu  

Podporované aktivity: Vědecko-výzkumná činnost (dokumentace 

a průzkumy) ohroţených kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, včetně informačního propagačního materiálu, který 

shrne výsledky dokumentace a průzkumů. 
Způsobilý ţadatel: Právnická a fyzická osoba: obec, občanské sdruţení, 

obecně prospěšná společnost a církevní právnická osoba.  

Výše podpory: Max. 80% celkových nákladů. 
 

3) Granty na podporu vlastníků kulturních památek 
Podporované aktivity: Zabezpečení ochrany kulturně-historického 

potenciálu kraje a jeho vyuţití z hlediska cestovního ruchu. 

Způsobilý ţadatel: Vlastník kulturní památky. 
Výše podpory: 60 – 90% výdajů podle typu ţadatele. 

 
4) Granty pro poskytování příspěvku dle § 16 památkového zákona 

na opravy kulturních památek 
Podporované aktivity: Zabezpečení ochrany kulturně-historického 

potenciálu kraje a jeho vyuţití z hlediska cestovního ruchu. 

Způsobilý ţadatel: Vlastník kulturní památky. 
Výše podpory: 60 – 90% výdajů podle typu ţadatele. 

 
5) Program podpory kulturních aktivit: 

Podporované aktivity: Festivaly a přehlídky, malířské a sochařské sympozia 

a plenéry,divadelní, taneční, výtvarné projekty nekomerčního charakteru, 
projekty podporující účast a zapojení občanů do kulturních aktivit 

a dostupnost kulturních aktivit nejširším vrstvám občanů Pardubického kraje. 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?thema=2700&category=632
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Způsobilý ţadatel: Město a obec, sdruţení obcí, dobrovolný svazek obcí, 

nezisková organizace (občanské sdruţení, spolek, obecně prospěšná 

společnost), právnická nebo fyzická osoba.  
Výše podpory: Max. 75% výdajů. 

 
6) Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí 

Podporované aktivity: 

 zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí,  

 zlepšení péče o sbírkový fond, 
 činnost subjektů zaměřených na oblast ochrany, prezentace a popularizace 

movitého kulturního dědictví. 

Způsobilý ţadatel: Fyzická a právnická osoba zaměřená na činnost v oblasti 

ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví 
(sbírkotvornou činnost) na území Pardubického kraje spravující sbírky zapsané 

v CES Ministerstva kultury ČR. 
Výše podpory: Max. 80% výdajů. 

 

GP v oblasti územního plánování, cestovního ruchu a regionálního 
rozvoje 
Odkaz: http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=633&thema=2702&item=52046 

 

1) Podpora pořízení územně plánovacích dokumentací   

Podporované aktivity: Podpora pořízení konceptu (v případě potřeby 
variantního řešení), návrhu a čistopisu územního plánu. Výstupem programu 

jsou územně plánovací dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. 

Způsobilý ţadatel: Obec s počtem obyvatel do 3000 včetně. 

Výše podpory: Max. 75% výdajů. 
 

2) Podpora realizace marketingových aktivit v oblasti cestovního 
ruchu 

Podporované aktivity: Podpora zkvalitnění a posílení marketingových aktivit 
zaměřených na rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje (dále jen 

PK). V rámci programu budou podporovány  především marketingové aktivity 

zaměřené na turistické oblasti PK, případně na ojedinělé fenomény 
nadregionálního významu na území PK. 

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí, podnikatelský subjekt (fyzická nebo 
právnická osoba) s předmětem podnikání v oblasti cestovního ruchu, nestátní 

nezisková organizace (občanské sdruţení, obecně prospěšná společnost, 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=633&thema=2702&item=52046
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církevní právnická osoba, nadace a nadační fond) zaměřená na činnosti 

v oblasti cestovního ruchu. 

Výše podpory: Max. 50% výdajů. 
 

3) Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu 
Podporované aktivity: Vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj cestovního 

ruchu, rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, budování informačního systému 

CR v rámci kraje a turistického regionu Východní Čechy. 
Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí, podnikatelský subjekt (fyzická nebo 

právnická osoba) s předmětem podnikání v oblasti cestovního ruchu, nestátní 
nezisková organizace (občanské sdruţení, obecně prospěšná společnost, 

církevní právnická osoba, nadace a nadační fond) zaměřená na činnosti 
v oblasti cestovního ruchu. 

Výše podpory: Max. 50% výdajů. 

 
4) Podpora realizace rozvojových projektů obcí v problémových 

mikroregionech 
Podporované aktivity: Růst kvality podmínek pro podnikaní: Rozvoj 

podnikatelského zázemí, vyhledávání investorů, příprava rozvojových území 

a revitalizace podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru a problémových 
mikroregionech. 

Způsobilý ţadatel: Obec a svazek obcí, právnická osoba, ve které mají obce 
výrazně majoritní vlastnický podíl (majetková účast obcí minimálně 2/3). 

Výše podpory: Max. 50% výdajů. 
 

Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje na rok 2009 
s důrazem na spolupráci s partnerskými regiony 
Odkaz: http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=634&thema=2705&item=51992 

Podporované aktivity: Umoţnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem 

v Pardubickém kraji do uskutečňování konkrétních projektů a akcí 
neinvestičního charakteru prioritně v oblasti spolupráce s partnerskými regiony 

v zahraničí a dále podpořit rozvoj jiţ existujících vztahů s dalšími zahraničními 
partnery. 

Způsobilý ţadatel: Fyzická osoba, která je občanem Pardubického kraje 
a právnická osoba se sídlem v Pardubickém kraji včetně organizací zřizovaných 

Pardubickým krajem. 

Výše podpory: 60% výdajů. 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=634&thema=2705&item=51992
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4.1.10 Krajský úřad Plzeňského kraje 
 

Kontaktní údaje: Škroupova 18, 306 13 Plzeň, tel.: 377 195 111 
Odkaz: http://www.kr-plzensky.cz/ 

 

Ekologické projekty - program zahrnuje několik dílčích dotačních titulů: 
1. Podpora projektů v oblasti vodohospodářské 

2. Podpora projektů v oblasti odpadového hospodářství 
3. Podpora projektů na vyuţití obnovitelných zdrojů energie 

4. Podpora projektů v oblasti ekologizace zdrojů vytápění 
5. Podpora environmentálního poradenství 

6. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

7. Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny 
Odkaz: http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf 

Podporované aktivity: Zpracování projektové dokumentace a realizace 
konkrétních akcí a opatření zaměřených na ochranu ţivotního prostředí. 

Prostředky je moţné získat např. na zpracování projektové dokumentace pro 
výstavbu a rekonstrukci veřejných vodovodů, úpraven pitné vody a zdrojů 

pitné vody, pro výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV, pro protipovodňová 

opatření, výstavbu sběrného dvora a kompostárny, pro pořízení tepelného 
čerpadla a solárních systémů, pro výměnu zdroje vytápění pevnými palivy 

jiným ekologickým spalovacím zdrojem apod. Podporována je i výstavba 
a údrţba naučných stezek, ochrana přírodních biotopů a významných 

krajinných prvků a environmentální poradenská činnost pro veřejnost. 

Způsobilý ţadatel: Obec, nezisková organizace, fyzická a právnická osoba 
působící na území kraje v oblasti ochrany zvířat a ţivotního prostředí. 

Výše podpory: Aţ 50%, max. 100 aţ 200 tis. Kč v případě tvorby projektové 
dokumentace, aţ 90%, max. 100 tis. Kč v případě realizace konkrétních 

opatření a EVVO. 

 

Ochrana vod a zásobování pitnou vodou 
Odkaz: http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf 

Podporované aktivity:  

a) oblast ochrany vod − výstavba, rekonstrukce a modernizace čistíren 

odpadních vod (ČOV) a kanalizací, 
b) oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou − výstavba a rekonstrukce 

veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů. 
Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci ČOV a kanalizací 

a na výstavbu a rekonstrukci veřejných vodovodů a souvisejících 
vodárenských objektů. 

http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf
http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf
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Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí, právnická osoba zajišťující správu 

vodohospodářské infrastruktury vlastněná z více neţ 50% obcí. 

Výše podpory: Aţ 70% výdajů. 
 

Poskytování příspěvků na hospodaření v lesích 
Odkaz: http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf 

Podporované aktivity:  

A. obnova lesů poškozených emisemi, 
B. obnova, zajištění a výchova porostů, 

D. ekologické a k přírodě šetrné technologie, 
H. úhrada zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat 

lesního hospodářského plánu. 
Způsobilý ţadatel: Vlastník nebo nájemce lesa mimo území národních 

parků. 

Výše podpory: Dle typu poskytovaného příspěvku. 
 

Program stabilizace a obnovy venkova 
Odkaz: http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35261 

Podporované aktivity:  

část A) akce v rámci jedné obce, 
část B) integrované projekty více obcí, 

část C) tvorba dokumentace. 
Podporované aktivity: Pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy 

a opravy hmotného nemovitého majetku obcí a zpracování územně plánovací 

dokumentace a odborného posouzení z hlediska vlivu na ţivotní prostředí 
a území NATURA 2000. Podporu tedy mohou získat projekty zaměřené např. 

na výstavbu či opravu kanalizační a vodovodní sítě, opravu veřejného 
osvětlení, instalaci obnovitelných zdrojů energie, plynofikaci, výsadbu 

a obnovu veřejné zeleně, likvidaci skládky, výstavbu sběrného dvora, tvorbu 

a změnu územního plánu apod. 
Způsobilý ţadatel: Obec, pro části A) a C) omezeno na obec do 2000 

obyvatel. 
Výše podpory: 60 – 80% výdajů podle části Programu. 

 
Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu 
Odkaz: http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf 

Podporované aktivity: Akce zaměřené na environmentálně šetrný cestovní 
ruch − např. rozvoj řemesel na venkově, tvorbu místních nebo regionálních 

tradičních výrobků, rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, obnovu a výstavbu 
orientačních značení, naučných stezek apod. 

http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35261
http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf
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Způsobilý ţadatel: Fyzická a právnická osoba s výjimkou příspěvkových 

organizací. 

Výše podpory: Aţ 50% výdajů. 
 

GP Plzeňského kraje v oblasti kultury 
Odkaz: http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35246 

Podporované aktivity: Divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, literatura 

a publikační činnost, audiovize, kulturní dědictví, průřezové a přesahující 
projekty, podpora tradiční lidové kultury, postupové přehlídky 

neprofesionálních uměleckých aktivit. 
Způsobilý ţadatel: Právnická i fyzická osoba vyjma příspěvkových organizací 

zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury. 
Výše podpory: Max. 80% výdajů. 

 

Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a 
zónách a staveb drobné architektury  
Odkaz: http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35241 

Podporované aktivity: Obnova a rehabilitace staveb nebo jejich částí 
neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón 

s důrazem na zachování památkové podstaty objektů v souladu s účelem 
zákona o státní památkové péči a s koncepcí památkové péče Plzeňského 

kraje a staveb drobné architektury místního významu, které nejsou 
prohlášeny za kulturní památky. 

Způsobilý ţadatel: Vlastník nemovitosti nebo drobné stavby. 

Výše podpory: 40 – 80% výdajů v závislosti na předmětu podpory. 
 

Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 
Odkaz: http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35241  

Podporované aktivity: Péče o kulturní dědictví jako účinného nástroje 

k posílení hodnoty a atraktivity území Plzeňského kraje, jehoţ cílem je 
efektivně přispívat k zachování kulturně historického charakteru a výpovědní 

hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a k jejich obnově. 
Způsobilý ţadatel: Vlastník objektu – kulturní památky. 

Výše podpory: 50 – 80% výdajů v závislosti na předmětu podpory. 

 
Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce 
povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji 
Odkaz: http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35369 

Podporované aktivity: Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem 

optimální velikosti hrací plochy 40x20 m. Rekonstrukce povrchů tělocvičen 

http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35246
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35241
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35241
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35369
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a povrchů sportovních hal, které jsou ve vlastnictví obcí, občanských sdruţení 

působících v oblasti tělovýchovy a sportu, nebo které mají školy a školská 

zařízení zřízená Plzeňským krajem ve správě ke svému vlastnímu 
hospodářskému vyuţití. 

Způsobilý ţadatel: Obec nebo město, občanské sdruţení, příspěvková 
organizace.  

Výše podpory: Max. 80% výdajů. 

 

4.1.11 Krajský úřad Středočeského kraje 
 
Kontaktní údaje: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 111,  

e-mail: podatelna@kr-s.cz 

Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz 

 

Fond ţivotního prostředí Středočeského kraje 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/F2A98307-7E4A-4BB2-A1BF-

14B6958A8CA4/0/Temata_2009.doc 
 

Realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV a  kanalizací 

napojených na ČOV 
Způsobilý ţadatel: Obec do 10000 obyvatel, sdruţení obcí nebo 

provozovatel kanalizace, pokud se jedná o společnost, která je minimálně 
z 66% vlastnictvím obcí, na akci v obci do 10000 obyvatel. 

Výše podpory: 75% výdajů. 
 

Drobné vodohospodářské ekologické akce – kanalizace a ČOV  

Způsobilý ţadatel: Obec od 200 do 2000 obyvatel. 
Výše podpory: 75% výdajů. 

 
Realizace infrastruktury k zásobování pitnou vodou pro odstranění 

zásobování nevyhovující kvalitou vody 

Způsobilý ţadatel: Obec do 1000 obyvatel, sdruţení obcí nebo provozovatel 
vodovodu, pokud se jedná o společnost, která je minimálně z 66% 

vlastnictvím obcí, na akci v obci do 1000 obyvatel. 
Výše podpory: 75% výdajů. 

 

Výsadba izolační, rekreační zeleně, parku, výsadba lesa a realizace 
vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů 

prašnosti v obcích 
Způsobilý ţadatel: Obec. 

Výše podpory: 75% výdajů. 

mailto:podatelna@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/F2A98307-7E4A-4BB2-A1BF-14B6958A8CA4/0/Temata_2009.doc
http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/F2A98307-7E4A-4BB2-A1BF-14B6958A8CA4/0/Temata_2009.doc
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Ekologizace malých energetických zdrojů 

Způsobilý ţadatel: Obec s počtem obyvatel do 2000. 

Výše podpory: 70% výdajů. 
 

Odstranění „černých“ skládek odpadů z katastrálních území obce 
Způsobilý ţadatel: Obec. 

Výše podpory: 90% výdajů. 

 
Příspěvky na realizaci opatření, která jsou v souladu se závaznou 

částí Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje 
Způsobilý ţadatel: Obec. 

Výše podpory: 80% výdajů. 
 

Podpora zvyšování hodnoty krajiny 

Podporované aktivity: Péče o registrované významné krajinné prvky 
a neţivou přírodu, výsadba rozptýlené zeleně ve volné krajině, zakládání 

a zajištění funkčnosti ÚSES. 
Způsobilý ţadatel: Vlastník pozemku. 

Výše podpory: 80% výdajů. 

 

Program obnovy venkova 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-

venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-obnovy-
venkova-2009.htm?pg=1 
Podporované aktivity:  

DT 1: Akce místních programů obnovy venkova 
DT 2: Dotace úroků z úvěrů  

Způsobilý ţadatel: Obec do 2000 obyvatel a svazek obcí. 

Výše podpory: Podle druhu dotačního titulu a typu ţadatele. 
 

Dotace na zajištění činnosti „Místních akčních skupin„ ve Středočeském 
kraji 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/mistni-akcni-skupiny/ 

Podporované aktivity: Zvýšení koncepčnosti řízení venkova, zapojení 
obyvatelstva do rozvojových snah a participace lokálních aktérů na 

rozvojových projektech financovaných jak z fondů EU, tak z národních 
a krajských zdrojů. 

Způsobilý ţadatel: MAS s minimálně 10000 obyvateli a městy s maximálně 

25000 obyvateli. 
Výše podpory: Max. 200 tis. Kč. 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-obnovy-venkova-2009.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-obnovy-venkova-2009.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-obnovy-venkova-2009.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/mistni-akcni-skupiny/
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FROM - Fond rozvoje obcí a měst 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/Program+FROM.htm 

Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce, opravy majetku 
a spolufinancování dotací z fondů EU u projektů: 

 výstavba a rekonstrukce škol, mateřských škol, kulturních a tělovýchovných 

zařízení, dětských hřišť, zdravotnických zařízení, hasičských zbrojnic, 
hřbitovů, radnic, obecních úřadů a čekáren na zastávkách hromadné 

dopravy, 

 komplexní úprava veřejných prostranství obcí a měst, 

 rekonstrukce místních komunikací a chodníků, veřejného osvětlení. 

Způsobilý ţadatel: Obec a město do 5000 obyvatel. 
Výše podpory: Max. 95% výdajů. 

 

Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí a 
mikroregionů 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/pujcky-z-fondu-kraje/ 
Podporované aktivity: Poskytnutí půjček obcím a mikroregionům na 

zpracování povinných příloh k ţádostem o podporu z Programu rozvoje 
venkova a vybraných operačních programů z  Fondu Středočeského kraje pro 

podporu absorpční kapacity obcí. 

Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí, sdruţení obcí. 
Výše podpory: Do max. % výše uznatelných nákladů na zpracování příloh 

ţádostí o dotaci definované  jednotlivými programy. 
 

Fond obnovy památek 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-

pamatek/ 
Podporované aktivity:  
 dotace na zachování a obnovu kulturní památky, 

 dotace na obnovu drobných památek -  bez rozdílu formy vlastnictví. Jedná 

se například o kapličky, výklenkové kaple, kříţové cesty, samostatně stojící 

sochy a sousoší, kašny, zvoničky, boţí muka, kříţe, smírčí kříţe, význačné 
náhrobky, pomníky a pomníčky padlých, pamětní desky. 

 

Fond obnovy památek 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-kultury/ 

Podporované aktivity: Jednorázové či déle trvající kulturní aktivity 
nadlokálního charakteru, které se realizují na území Středočeského kraje 

a které výrazně přispějí k obohacení kulturního ţivota jeho občanů. 
 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/Program+FROM.htm
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/pujcky-z-fondu-kraje/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-pamatek/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-pamatek/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-kultury/
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Dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/dotace-pro-

obecni-knihovny/ 
Podporované aktivity: Neinvestiční výdaje - zlepšení prostředí obecních 

knihoven, v němţ dochází k poskytování veřejných sluţeb a k celkovému 
zkvalitnění technických podmínek pro tuto činnost, tedy především na: 

vybavení knihovny mobiliářem, pořízení PC a softwaru, pořízení dalšího 
technického vybavení, ucelené knihovnické projekty, zaměřené na rozvoj 

knihoven jako multikulturních center obcí. 

Způsobilý ţadatel: Obec. 
Výše podpory: 90% výdajů. 

 

Dotace na podporu neinvestičních záchranných archeologických 
výzkumů 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/podpora-

archeologickych-vyzkumu/ 
Způsobilý ţadatel: Organizace oprávněná k provádění archeologických 
výzkumů. 

Výše podpory: Individuální. 
 

Podpora rozvoje vodácké turistiky 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/cestovni-

ruch/podpora-rozvoje-vodacke-turistiky.htm?pg=1 
 

Fond sportu a volného času 
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-sportu-a-

volneho-casu/ 
 

4.1.12 Krajský úřad Ústeckého kraje 
 

Kontaktní údaje: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n. L.,  
tel.: 475 657 111, e-mail: urad@kr-ustecky.cz 

Odkaz: http://www.kr-ustecky.cz/ 

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje  
Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-

pamatek/ 
Podporované aktivity: Projekty z oblasti péče o kulturní památky, zejména 
na záchranu bezprostředně ohroţených hodnotných architektonických 

a historických kulturních památek, záchranu a obnovu movitých i nemovitých 

kulturních památek v Ústeckém kraji (např. opravy a rekonstrukce hradů, 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/dotace-pro-obecni-knihovny/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/dotace-pro-obecni-knihovny/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/podpora-archeologickych-vyzkumu/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/podpora-archeologickych-vyzkumu/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/cestovni-ruch/podpora-rozvoje-vodacke-turistiky.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/cestovni-ruch/podpora-rozvoje-vodacke-turistiky.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-sportu-a-volneho-casu/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-sportu-a-volneho-casu/
mailto:urad@kr-ustecky.cz
http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-pamatek/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-pamatek/
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zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, 

historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení 

interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku) a zachování 
kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých 

a movitých kulturních památek. 
 

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí 
v Ústeckém kraji na rok 2008 – 2013 
Odkaz: http://www.kr-

ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540 
Podporované aktivity: 

DT 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství: sníţení výrobních 
nákladů, diverzifikace zemědělské produkce, zlepšení kvality produkce, 

ochrana a zlepšení ţivotního prostředí nebo zlepšení hygienických podmínek 

nebo dobrých ţivotních podmínek zvířat. 
DT 2: Investiční a neinvestiční podpora vedoucí k zachování krajiny 

a tradičních staveb: zachování tradičního charakteru krajiny, zachování 
urbanistických dominant a stavebních prvků. 

DT 3: Investiční podpora v souvislosti se zpracováním a uváděním 

zemědělských produktů na trh: vznik nových provozoven, zlepšení kvality 
produkce stávajících provozoven. 

DT 4: Neinvestiční podpora pro seskupení producentů s cílem soustředit 
nabídku produkce, přizpůsobit produkci poţadavkům trhu. 

DT 5: Technická neinvestiční podpora v odvětví zemědělství – zajišťování 
technické podpory zemědělské veřejnosti Ústeckého kraje, informovanosti 

v oblasti nejnovějších poznatků, zemědělského marketingu, pomoci ţadatelům 

při zpracování ţádostí o podporu na realizaci opatření zlepšení efektivity 
zemědělské výroby z vnějších a národních zdrojů. 

Způsobilý ţadatel: Obec nebo svazek obcí, škola a další příspěvková 
organizace, obchodní společnost nebo druţstvo provozující zemědělskou 

výrobu a soukromě hospodařící rolník, občanské sdruţení, zájmový profesní 

svaz zemědělců a zemědělských subjektů, obecně prospěšná společnost, 
církev, náboţenská společnost nebo církevní právnická osoba, fyzická nebo 

právnická osoba, která vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve smyslu „Zásad“.  
Výše podpory: V závislosti na dotačním titulu od 40% (DT1, DT3) aţ po 

max. 100% (DT2, DT5) nebo je omezena danou částkou přidělenou na rok. 

 

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540
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Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) 
v Ústeckém kraji na období 2009 – 2012 
Odkaz: http://www.kr-

ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540 
Podporované aktivity: 
DT 1: Získávání prostředků na rozvoj EVVO z vnějších zdrojů 

DT 2: Rozvoj  EVVO ve školách a školských zařízeních  

DT 3: Rozvoj EVVO v oblasti  NNO a zapojování veřejnosti  
DT 4: Rozvoj projektů EVVO 

Způsobilý ţadatel: Obec nebo svazek obcí, obchodní společnost nebo 
druţstvo provozující zemědělskou výrobu a soukromě hospodařící rolník, 

občanské sdruţení, zájmový profesní svaz zemědělců a zemědělských 
subjektů, obecně prospěšná společnost, církev, náboţenská společnost nebo 

církevní právnická osoba, škola a další příspěvková organizace, fyzická nebo 

právnická osoba, která vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve smyslu „Zásad“.  
Výše podpory: Minimální spoluúčast ţadatele činí 20% celkových 

vynaloţených nákladů.  
 

Program obnovy venkova Ústeckého kraje  
Odkaz: http://www.kr-

ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98375&archiv=0&p1=177540 
Podporované aktivity: 
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby: zlepšení vzhledu obcí, zvýšení 

technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních sluţeb, 
obnova památek, historických a kulturních pamětihodností. 

2. Chodníky a místní komunikace: zlepšení stavu dopravních komunikací všeho 

druhu a zvýšení bezpečnosti provozu na nich. Součástí zaměření je také 
zlepšení stavu veřejných prostranství pro pohodlné a příjemné uţívání všemi 

obyvateli a návštěvníky obce. 
3. Zlepšení ţivotního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání 

s odpady: podpora místních aktivit, které přispívají ke zlepšení čistoty 

a vzhledu zeleně, vodních toků a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. 
Podporovány budou i projekty řešící nakládání s odpady – jejich odstraňování 

a třídění.  
4. Integrované projekty venkovských mikroregionů: rozvoj spolupráce obcí 

v rámci mikroregionů. Projekty musí vycházet ze schválené strategie rozvoje 
mikroregionu – realizace společných projektů obcí. 

5. Územně plánovací dokumentace: bude podporováno pořízení nové územně 

plánovací dokumentace obcí nebo její změny vyvolané novým stavebním 
zákonem.  

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98375&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98375&archiv=0&p1=177540
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6. Soutěţ Vesnice roku 2009: odměna obcím, které se zúčastnily soutěţe 

Vesnice roku 2009 v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh. 

Způsobilý ţadatel: U oblastí podpory 1-3, 5: obec do 2000 obyvatel 
a u oblasti podpory 4 dobrovolný svazek obcí nebo sdruţení obcí, které leţí 

v územním obvodu Ústeckého kraje. U oblasti podpory 6: dle výsledků soutěţe 
Vesnice roku 2009 v Ústeckém kraji. 

Výše podpory: 50 – 65% výdajů podle oblasti podpory. 

Příklad úspěšného projektu: 
Příjemce dotace: obec Hrušovany, okr. Chomutov 

Dotace: 500 tis. Kč 
Program: „Vesnice roku“ v Ústeckém kraji, 2009, vítězství za velké proměny 

a splnění kritérií programu. Na obr. Kostel Sv.Václava v původní a současné 
podobě. 

 

         
 
 

4.1.13 Krajský úřad Zlínského kraje 
 

Kontaktní údaje: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, tel.: 577 043 111,  

e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz 

Odkaz: http://www.kr-zlinsky.cz/ 

 

Podprogram na podporu obnovy venkova 2009 
Odkaz: http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=84383&doctype=ART&nid=2551&cpi=1 

Podporované aktivity:  
DT1: Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, 

eventuálně výstavba nových objektů (radnice, školy, mateřské školy, 
tělovýchovná zařízení mimo venkovní hřiště, kulturní zařízení, zdravotnická 

zařízení, hasičské zbrojnice, poţární nádrţe, sakrální stavby, drobné stavby). 

mailto:podatelna@kr-zlinsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=84383&doctype=ART&nid=2551&cpi=1
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DT2: Komplexní úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování 

veřejné zeleně, hřbitovní plochy, venkovní hřiště a dětská hřiště. 

DT3: Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, čekárny na zastávkách 
hromadné dopravy, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce 

a výstavba veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu. 
DT4: Projekty na zpracování územních plánů (zpracování konceptu nebo 

zpracování návrhu územního plánu). 

Způsobilý ţadatel: Obec do 500 obyv., do 1500 obyv., do 2000 obyv. 
Výše podpory: 40 – 70% výdajů podle velikosti obce a dotačního titulu. 

 

Dotace na podporu kulturních aktivit a akcí, Dotace na obnovu 
kulturních památek 
Odkaz: http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=31805&doctype=ART&nid=2551&cpi=1 
Podporované aktivity: Dotaci na podporu kulturních aktivit a akcí lze pouţít 

pouze na realizaci projektu nebo na jednotlivé akce zejména v těchto 
oblastech: estetická výchova dětí a mládeţe, mimořádné kulturní akce 

místního i nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, 
zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora 

uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce, podpora 

vydavatelské činnosti. 
Způsobilý ţadatel: Fyzická nebo právnická osoba realizující kulturní aktivity. 

Dotaci na obnovu kulturních památek lze poskytnout fyzické nebo právnické 
osobě, která je vlastníkem či spoluvlastníkem  kulturní památky. 

Výše podpory: Maximálně 75% výdajů. 

 

Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích 
Odkaz: http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=86267&doctype=ART&nid=2551&cpi=1 
Podporované aktivity: Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění 

odpadních vod, projektová dokumentace, spolufinancování programu 229 310 

„Výstavba a obnova Infrastruktury vodovodů a kanalizací“ MZe ČR. 
Způsobilý ţadatel: Obec, svazek obcí. 

Výše podpory: 70% výdajů, v op. IV. 10% výdajů. 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=31805&doctype=ART&nid=2551&cpi=1
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=86267&doctype=ART&nid=2551&cpi=1
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4.2 Místní akční skupiny 

Místní akční skupinou (MAS) mohou být  
 obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,  

 občanské sdruţení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve 

znění pozd. předpisů,  

 zájmové sdruţení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona 

č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, které splňují 
podmínku partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem.  

MAS poskytují podporu v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova na 
základě principů Leader v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové 

strategie. 

Odkaz: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12  
Podporované aktivity: Jednotlivé MAS podporují projekty, které jsou 

v souladu s jejím Strategickým plánem Leader (SPL) a příslušnými 
podmínkami opatření PRV. Seznam podporovaných aktivit a způsobilých 

výdajů je vţdy stanoven ve Fichi dané MAS (tj. stručný popis opatření 
stanovených místní akční skupinou v souladu se SPL).  Projekty k realizaci 

a financování vybírá MAS na základě předem stanovených bodovacích kritérií 

prostřednictvím výběrové komise. 
Způsobilý ţadatel: Kategorie příjemců podpory jsou specifikovány ve 

Strategickém plánu Leader (MAS specifikuje kategorie příjemců podle 
podmínek jednotlivých opatření os I aţ III s přihlédnutím ke specifikám 

metody Leader). Příjemce dotace musí působit na území působnosti MAS. 

Výše podpory: Druh a výše dotace jsou stanoveny v kaţdé Fichi. 
Termín příjmu ţádostí: Termíny výzev pro příjem Ţádostí o dotaci místní 

akční skupinou jsou vyhlašovány MAS minimálně jednou za kalendářní rok. 
Výzvu musí MAS zveřejnit na svých internetových stránkách, případně 

v místních periodikách nebo na úředních deskách v příslušných obcích.  
Kontakt: Kontaktním místem pro ţadatele/příjemce dotace pro předkládání 

veškeré dokumentace je příslušná MAS.  

 
Seznam místních akčních skupin v jednotlivých krajích včetně odkazu na 

webové stránky uvádíme dále. Tyto MAS mají schváleny prostředky z osy IV. 
Leader Programu rozvoje venkova pro rok 2009. 

 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12
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4.2.1 Jihočeský kraj 
 

 Místní akční skupina Pomalší o.p.s., tel.: 602 132 812,  

     e-mail: a.michal@svjan.cz 
 Občanské sdruţení Rozkvět zahrady jiţních Čech - místní akční skupina, 

http://www.masrozkvet.cz 
 Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s., http://www.strakonicko.net/mas/ 

 Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska o.p.s., http://ww.blatensko.cz/mas 

 Občanské sdruţení MAS KRAJINA SRDCE, http://www.maskrajinasrdce.cz/ 

 Místní akční skupina Sdruţení Růţe, občanské sdruţení, 
http://mas.sdruzeniruze.cz/ 

 Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s., http://www.mas-trebonsko.cz/ 

 MAS VLTAVA, o.s., http://www.vltavotynsko.cz/ 

 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s., http://www.mashl.cz/ 

 MAS Luţnice, o.s., http://www.masluznice.bechynsko.cz/ 

 Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s., http://www.mas-netolice.cz/ 

 Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP, 
http://www.chanceinnature.cz/ 

 

4.2.2 Jihomoravský kraj 
 
 MAS Moravský kras o.s., http://www.spolekmoravskykras.cz 

 Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdruţení, 
http://ww.spolecnacesta.cz 

 MAS Partnerství venkova, http://www.maspartnerstvi.cz/ 

 Kyjovské Slovácko v pohybu, http://www.kyjovske-slovacko.com/ 

 MAS Boskovicko PLUS, http://www.masboskovickoplus.cz/ 

 "Stráţnicko" Místní Akční Skupina, http://www.straznicko-mas.cz/ 

 Ţivé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, http://www.zivepomezi.cz/ 

 Znojemské vinařství, o.s., http://www.znojemskevinarstvi.cz/ 

 Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s., http://www.masmikulovsko.cz/ 

 

4.2.3 Karlovarský kraj 
 

 MAS 21, o.p.s., http://www.mas21.cz 

 MAS Vladař o.p.s., http://www.vladar.cz/ 

 

4.2.4 Kraj Vysočina 
 
 Královská stezka o.p.s., http://www.kralovska-stezka.cz 

 Podhorácko, o.p.s., tel.: 724 186 198, 774 109 285, e-mail: kula@ou.okrisky.cz 

mailto:a.michal@svjan.cz
http://www.masrozkvet.cz/
http://www.strakonicko.net/mas/
http://ww.blatensko.cz/mas
http://www.maskrajinasrdce.cz/
http://mas.sdruzeniruze.cz/
http://www.mas-trebonsko.cz/
http://www.vltavotynsko.cz/
http://www.mashl.cz/
http://www.masluznice.bechynsko.cz/
http://www.mas-netolice.cz/
http://www.chanceinnature.cz/
http://www.spolekmoravskykras.cz/
http://ww.spolecnacesta.cz/
http://http/www.maspartnerstvi.cz/
http://www.kyjovske-slovacko.com/
http://www.masboskovickoplus.cz/
http://www.straznicko-mas.cz/
http://www.zivepomezi.cz/
http://www.znojemskevinarstvi.cz/
http://www.masmikulovsko.cz/
http://www.mas21.cz/
http://www.vladar.cz/
http://www.kralovska-stezka.cz/
mailto:kula@ou.okrisky.cz
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 Via rustica o.s., http://www.viarustica.cz 

 International Education and Consultation Centre, o.p.s., http://www.iecc.cz 

 Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s., http://www.telc.eu/mas 

 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s., http://www.jemnicko.cz/ 

 Havlíčkův kraj o.p.s., http://www.havlickuvkraj.cz/ 

 Podhůří Ţelezných hor o.p.s., http://podhurizeleznychhor.cz/ 

 Místní akční skupina Třešťsko, http://www.mas-trestsko.cz/ 

 

4.2.5 Královéhradecký kraj 
 
 Místní akční skupina Broumovsko, http://www.mas.broumovsko.cz 

 Království - Jestřebí hory, o.p.s., http://www.kjh.cz 

 Hradecký venkov o.p.s., http://www.hradeckyvenkov.cz 

 MAS Brána do Českého ráje, o.s., http://www.eu.masbcr.cz 

 Místní akční skupina Krkonoše, o.s., http://www.mas-krkonose.cz 

 NAD ORLICÍ, o.p.s., http://www.nadorlici.cz 

 Otevřené zahrady Jičínska, http://www.otevrenezahrady.unas.cz 

 Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, http://www.meziupouametuji.cz 

 Podchlumí o.s., http://www.podchlumi.cz 

 Místní akční skupina POHODA venkova, http://www.pohodavenkova.cz/ 

 Sdruţení SPLAV, o.s., http://www.splav.estranky.cz/ 

 Společná CIDLINA, o.s., http://www.spolecnacidlina.cz/ 

 

4.2.6 Liberecký kraj 
 

 Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, http://www.craj-ops.sph.cz/index.php 

 Místní akční skupina Podještědí o.s., http://www.podjestedi.cz/ 

 Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko, http://www.masif.cz/ 

 LAG Podralsko o. s., http://www.lagpodralsko.com/ 

 MAS "Přiďte pobejt!"o.s., http://www.maspridtepobejt.cz/ 

 

4.2.7 Moravskoslezský kraj 
 

 Místní akční skupina Opavsko, http://www.region-opavsko.cz 

 Místní akční skupina Hlučínsko, http://www.mashlucinsko.cz 

 Místní akční skupina Hrubý Jeseník, http://www.mashrubyjesenik.ic.cz 

 Rozvoj Krnovska o.p.s., 
http://www.mikroregionkrnovsko.cz/index.php?file=data/akcni_skupina/vyzvy&menu=5 

 MAS Regionu Poodří, o.s., http://www.mas.regionpoodri.cz/ 

 Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdruţení právnických osob, 
http://www.pobeskydi.cz/ 
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 Rýmařovsko, o.p.s., http://www.mas.rymarovsko.cz/ 

 Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdruţení, http://mas-njesenik.cz/ 

 

4.2.8 Liberecký kraj 
 
 MAS - Partnerství Moštěnka, o.s., http://www.mas-mostenka.cz 

 MAS Horní Pomoraví o.p.s., http://www.hornipomoravi.eu 

 Prostějov venkov o.p.s., http://www.maspvvenkov.cz 

 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA, o.s., http://www.maszahoribecva.cz 

 Na cestě k prosperitě, o.s., http://www.nacestekprosperite.cz 

 Místní akční skupina Šumperský venkov, http://www.sumperskyvenkov.cz  

 Střední Haná, o.p.s., email: dokoupilova@bmasistent.com, tel. 581 277 401 

 Region HANÁ, o.s., http://www.regionhana.cz/ 

 Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-

partnerstvi-regionu-hranicko 
 Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s., http://www.moravska-cesta.cz/ 

 Uničovsko, o.p.s., http://unicovsko.cz/ops/ 

 BYSTŘIČKA, o.p.s., http://www.masbystricka.cz/pages/aktuality.aspx 

 
4.2.9 Pardubický kraj 
 
 Místní akční skupina ORLICKO, http://www.mas.orlicko.cz 

 MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska o.s., http://www.maspolicsko.cz 

 MAS Holicko, http://www.holicko.cz 

 MAS Litomyšlsko o.p.s., http://www.mas-lit.cz 

 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., http://www.regionmtj.cz 

 MAS Ţeleznohorský region, http://www.maszr.oblast.cz 

 Místní akční skupina Svitava, http://www.massvitava.tym.cz 

 

4.2.10 Plzeňský kraj 
 
 Místní akční skupina ORLICKO, http://www.mas.orlicko.cz 

 Ekoregion Úhlava, o.s., http://www.ekoregion-uhlava.cz 

 MAS Světovina o.p.s., http://www.svetovina.cz 

 MAS Zlatá cesta, o.p.s., email: vladislav.krumer@tachov-mesto.cz, tel. 374616954 

 Rakovnicko, o.p.s., http://www.mas.rakovnicko.info/ 

 Český Západ - Místní partnerství, http://www.leader-ceskyzapad.cz/ 

 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, http://mas.nepomucko.cz/cs 

 MAS Český les, o. s., http://www.masceskyles.jz.cz/ 

 Občanské sdruţení Aktivios, http://www.mas-aktivios.cz/ 

http://www.mas.rymarovsko.cz/
http://mas-njesenik.cz/
http://www.mas-mostenka.cz/
http://www.hornipomoravi.eu/
http://www.maspvvenkov.cz/
http://www.maszahoribecva.cz/
http://www.nacestekprosperite.cz/
http://www.sumperskyvenkov.cz/
mailto:dokoupilova@bmasistent.com
http://www.regionhana.cz/
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko
http://www.moravska-cesta.cz/
http://unicovsko.cz/ops/
http://www.masbystricka.cz/pages/aktuality.aspx
http://www.mas.orlicko.cz/
http://www.maspolicsko.cz/
http://www.holicko.cz/
http://http/www.mas-lit.cz
http://www.regionmtj.cz/
http://www.maszr.oblast.cz/
http://www.massvitava.tym.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/
http://http/www.ekoregion-uhlava.cz
http://www.svetovina.cz/
mailto:vladislav.krumer@tachov-mesto.cz
http://mas.rakovnicko.info/
http://www.leader-ceskyzapad.cz/
http://mas.nepomucko.cz/cs
http://www.masceskyles.jz.cz/
http://www.mas-aktivios.cz/


 

154 

 Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdruţení právnických osob, 
http://www.posumavi.jz.cz/ 

 

4.2.11 Středočeský kraj 
 

 Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s., 
http://www.svatojirskyles.cz/mas/index.php?nid=6200&lid=CZ&oid=938208 

 MAS Podlipansko, o.p.s., http://www.podlipansko.cz/ 

 Region Pošembeří o.p.s., http://www.posemberi.cz 

 MAS Karlštejnsko, o.s., http://www.karlstejnskomas.cz 

 MAS Sedlčansko, o.p.s., http://www.sedlcansko.eu 

 Lípa pro venkov o.s., http://www.lipaprovenkov.cz/ 

 Posázaví o.p.s., http://www.posazavi.com/ 

 MAS Říčansko o.p.s., http://mas.ricansko.eu/ 

 Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o., http://www.premyslovci.cz/web/ 

 Vyhlídky, o.s., http://www.vyhlidky.cz/ 

 

4.2.12 Ústecký kraj 
 

 MAS Sokolovsko o. p. s., http://www.mas-sokolovsko.eu/ 

 MAS Labské skály, http://www.maslabskeskaly.cz/ 

 Sdruţení Západní Krušnohoří, http://www.maskaszk.cz/ 

 Občanské sdruţení "Místní akční skupina České středohoří", 
http://www.mascs.cz/ 

 MAS Šluknovsko, http://www.mas-sluknovsko.cz 

 

4.2.13 Zlínský kraj 
 
 Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, http://www.buchlovice.cz 

 Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s., 
http://www.maskls.cz/ 

 Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s., http://www.valassko-

hornivsacko.cz 
 Luhačovské Zálesí, o.p.s., http://www.luhacovskezalesi.cz 

 MAS Východní Slovácko, http://www.masvychodnislovacko.eu 

 Místní akční skupina Ploština, http://www.mas.plostina.cz 

 Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s., http://www.masvas.cz 

 Místní akční skupina Roţnovsko, http://www.masroznovsko.cz 

 Místní akční skupina Hornolidečska, http://www.mashornolidecska.cz/ 

 Místní akční skupina Horňácko a Ostroţsko, http://www.leader.ostrozsko.cz/phprs/ 

 Místní akční skupina Podhostýnska, o.s., http://www.mas-podhostynska.cz/ 
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http://www.luhacovskezalesi.cz/
http://www.masvychodnislovacko.eu/
http://www.mas.plostina.cz/
http://www.masvas.cz/
http://http/www.masroznovsko.cz
http://www.mashornolidecska.cz/
http://www.leader.ostrozsko.cz/phprs/
http://www.mas-podhostynska.cz/
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4.3 Nadace a nadační fondy s regionální působností 

Do této broţury jsme zahrnuli pouze výběr z nadačních programů. Ucelenější 

přehled těchto programů je dostupný např. na http://www.granty.ecn.cz 
a http://dbfz.neziskovky.cz. Dotační programy nadací jsou obvykle vyhlašovány 

ročně, pravidla jednotlivých programů se mohou pro následující léta změnit. 

 

4.3.1 Nadace Škola hrou 
 
Kontaktní údaje: NADACE ŠKOLA HROU, Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec  

tel. & fax: 482 416 300, e-mail: nadace@fpt.cz 

Odkaz: http://www.nsh.cz 

Název: Volnočasové aktivity pro sociálně slabé 

Podporované aktivity: Podpora aktivit týkajících se alternativního vyuţití 
volného času dětí a mládeţe se zdravotním handicapem, popř. sociálně 

slabých skupin. 
Způsobilý ţadatel: Občanské sdruţení, výchovné zařízení apod., oblast 

Libereckého kraje. 

Výše podpory: Max. 50 % skutečně vynaloţených nákladů, max. 
25 tis. Kč/příspěvek. 

 
Název: Výchova a vzdělávání dětí a mládeţe 

Podporované aktivity: Výchovné a vzdělávací programy, pořádání velkých 

akcí pro děti, zejména v Libereckém kraji. 
Způsobilý ţadatel: Zájmové sdruţení, výchovné zařízení apod., zejména v 

Libereckém kraji. 
Výše podpory: Max. 50 % skutečně vynaloţených nákladů, max. 

25 tis. Kč/příspěvek nebo poskytnutí výpočetní techniky, oblast Libereckého 
kraje. 

 

Podpora aktivit pro seniory a dlouhodobě nemocné 
Podporované aktivity: Pořádání aktivit pro seniory a dlouhodobě nemocné, 

zejména v Libereckém kraji 
Způsobilý ţadatel: Zájmové sdruţení, výchovné zařízení apod., oblast 

Libereckého kraje. 

Výše podpory: Max. 50 % skutečně vynaloţených nákladů, max. 25 tis. 
Kč/příspěvek nebo poskytnutí výpočetní techniky, zejména v Libereckém kraji. 

Termín příjmu ţádostí: 30.9.2009. 
 

 

http://www.granty.ecn.cz/
http://dbfz.neziskovky.cz/
mailto:nadace@fpt.cz
http://www.nsh.cz/
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4.3.2 Nadace PRECIOSA 
 

Kontaktní údaje: Opletalova 17,  466 67 Jablonec nad Nisou,  
tel.: 488 115 111 (ústř.),  e-mail: info@nadace.preciosa.cz 

Odkaz: http://www.nadace.preciosa.cz 

Charakteristika grantu určeného pro vzdělávání a školství:  

 Odborná a vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia 

 Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného středního a učňovského 

školství regionu. 

Charakteristika grantu pro sociální a humanitární oblast: 
 Pomoc zdravotně postiţeným, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem 

a mládeţi 

 Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů a nebo jejich 

zaměstnanosti 
Způsobilý ţadatel: právnická osoba - občanská sdruţení, obecně prospěšné 

společnosti, účelová zařízení církví, dále pak za předpokladu dodrţení  přesně 
stanovených podmínek nadace, nadační fondy a příspěvkové a rozpočtové 

veřejnoprávní organizace 

Výše podpory:  50 % výdajů, max. 100 000 Kč. 
Termín příjmu ţádostí: Květen (projekty vzdělávání), 30.6. (sociální 

a humanitární projekty). 
 

4.3.3 Nadace EURONISA 
 
Kontaktní údaje: Rumjancevova 3, Liberec 1, 460 01, tel.: 485 100 218,  

e-mail: nadace@euronisa.cz 
Odkaz: http://www.euronisa.cz 

Charakteristika podpory: 

a) sociální a zdravotní − pomoc lidem se zdravotním postiţením, − podpora 
sociálně slabých, ohroţených a znevýhodněných skupin (senioři, osamělé 

matky s dětmi, týrané a zneuţívané děti, sociálně slabí apod.), 
b) kulturní − rozvoj kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou, 

c) vzdělávací − preventivní programy směřující k rozvoji zdravé osobnosti 
člověka. 

Způsobilý ţadatel: Organizace registrované na území ČR a působící v české 

části Euroregionu Nisa: 
a) občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, 

b) církevní PO poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a   kulturní sluţby, 
c) nadace a nadační fondy, 

d) veřejnoprávní instituce, 

e) příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem. 

mailto:info@nadace.preciosa.cz
http://www.nadace.preciosa.cz/
mailto:nadace@euronisa.cz
http://www.euronisa.cz/
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Výše podpory: PO 50% výdajů, NNO 80% výdajů. 

Termín příjmu ţádostí: Kaţdoročně jaro-podzim. 

 

4.3.4 Nadace OKD 
 
Kontaktní údaje: Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava, (budova OKD, 

kancelář č. 4), tel.: 596 262 118, e-mail: info@nadaceokd.cz 

Odkaz: http://www.nadaceokd.cz 
Podporované aktivity - grantové programy: 

Pro zdraví 
 Zlepšování ţivotních podmínek současných i bývalých zaměstnanců 

společnosti, kterým se snaţí v nejvyšší moţné míře zmírnit následky 

náročné práce v důlních a hutních provozech (podpora pozůstalým po 
obětech důlních neštěstí), 

 financování výzkumu a vědecké činnosti, které pomáhá začleňování osob se 

zdravotním nebo jiným handicapem do běţného ţivota (investiční projekty 

do zdravotnických i sociálních zařízení v regionu).  
Pro radost a vzdělání 

 Uplatnitelnost absolventů VŠ a SŠ a podpora výchovy nových absolventů 

v oborech, které trpí nedostatkem pracovních sil,  
 udrţování a rozvoj místních i hornických tradic, podpora volnočasových 

a kulturních aktivit zaměřených především na děti a mládeţ. 

Pro budoucnost 

 Podpora zvyšování kvality ŢP vč. ekologického způsobu ţivota, zvyšování 

atraktivnosti oblasti pro domácí i zahraniční návštěvníky,  
 podpora projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro ţivot v obcích 

kraje, podpora aktivní záchrany a rekonstrukcí významných kulturních 

i přírodních památek.  
Pro Evropu 

 Podpora při získávání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie 

(příspěvek na zajištění odborného zpracování projektu, odborný tým při 
přípravě administrativních podkladů ţádosti nebo při přípravě analýz a studií 

potřebných k doloţení proveditelnosti projektu). 

Způsobilý ţadatel: Občanské sdruţení, nadace a nadační fond, obecně 
prospěšná společnost, církevní organizace, obec, příspěvková organizace, 

sdruţení a spolek obcí. 
Výše podpory: V závislosti na jednotlivých grantech. 

Termín příjmu ţádostí: Duben/ květen kaţdoročně. 

 

 

mailto:info@nadaceokd.cz
http://www.nadaceokd.cz/
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4.3.5 Komunitní nadace euroregionu Labe 
 

Kontaktní údaje: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 1697/18, 
400 01 Ústí nad Labem, tel./fax: 475201023, e-mail: info@komunitninadace.cz 

Odkaz: http://www.komunitninadace.cz/ 
Charakteristika a podporované aktivity: Podpora různorodých 

společenství propojováním veřejného a soukromého sektoru, zjišťováním 

potřeb a problémů komunity, spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou 
při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, 

podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní 
a státní samosprávy,  přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů, 

získáváním a prostřednictvím grantů, rozdělováním finančních prostředků do 
oblastí sociálních sluţeb, ţivotního prostředí, kultury a umění, vzdělávání 

a lidských zdrojů a všestranného místního rozvoje.  

V současné době má nadace působnost na území Euroregionu Labe, 
tj. v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice. 

Způsobilý ţadatel: Nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, 
veřejnoprávní instituce. 

Výše podpory: V závislosti na grantovém programu. 

Termín příjmu ţádostí: Kaţdoročně. 
 

4.3.6 Nadační fond Zelený poklad 
 

Kontaktní údaje: Nadační fond Zelený poklad, CpKP Západní Čechy, 

Americká 29, 301 38 Plzeň, tel.: 777 793 726 
Odkaz: http://www.zelenypoklad.org  (sekce O grantech). 

Podporované aktivity - grantové programy: 
Základní Grantový Program: Zlepšování ţivotního prostředí na území 

města Plzně. 

Zelené školní zahrady: Podpora netradičních forem výuky v oblasti 
environmentálního vzdělávání dětí a mládeţe prostřednictvím přeměny tradiční 

školní zahrady na “ekologickou školní zahradu”.  
“Zelená inspirace”: Podpora netradiční formy výuky v oblasti 

environmentálního vzdělávání. 
Ekonaut 2009: Podpora projektů, které navrhnou a zrealizují sami mladí lidé 

a které přinesou pozitivní změny v oblasti ţivotního prostředí ve městě Plzni 

Výše podpory: V závislosti na grantovém programu. 
Termín příjmu ţádostí: duben/listopad 2009 dle vypsaných grantů. 

 
 

mailto:info@komunitninadace.cz
http://www.komunitninadace.cz/
http://www.zelenypoklad.org/
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5. Projektový management a strategické 
plánování 

5.1 Projektový management 

5.1.1 Definice projektu 
 

Projekt je nejdůleţitějším prvkem projektového řízení (projektového 
managementu). IPMA (International Project Management Association) 

definuje projekt jako dočasné úsilí, které má za cíl vytvořit unikátní produkt 
nebo sluţbu. Také mezinárodní norma ISO 10006 definuje projekt jako 

jedinečný proces, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty 

zahájení a ukončení, prováděný pro dosaţení předem stanoveného cíle, který 
vyhovuje specifickým poţadavkům, včetně omezení daných časem, náklady 

a zdroji. 
 

Vlastnosti projektu 
Z definice projektu vyplývají jeho dvě základní vlastnosti, kterými jsou 
dočasnost a jedinečnost (unikátnost). Dočasnost projektu znamená, ţe projekt 

má časové ohraničení v podobě data zahájení a data ukončení projektu. 
Jedinečnost projektu spočívá v tom, ţe projekt je v podstatě neopakovatelný.  

Projekt je aktivita plánovaná, řízená a kontrolovaná projektovým manaţerem 

(vedoucím projektu), který za projekt nese plnou odpovědnost. Efektivní řízení 
projektu vyţaduje neustálou koordinaci toho co má být vytvořeno, kdy to má 

být vytvořeno a za kolik to má být vytvořeno. 
 

Charakteristika projektu 
Projekt se vyznačuje několika základními charakteristikami, kterými jsou: 
 cíl (musí být jasně a srozumitelně definován), 

 kvalita (vedle stanovení poţadované kvality, musí být zajištěno její měření), 

 zdroje (všechny zdroje, které povedou k naplnění cíle), 

 čas (zejména termín dokončení/odevzdání), 

 náklady (náklady v podobě rozpočtu a jeho čerpání), 

 rizika (odhad a omezení moţných rizik, řízení vzniklých rizik a eliminace 

jejich vlivu na projekt), 

 omezení (přehled moţných omezení, která mohou projekt ovlivňovat). 
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Z toho vyplývá, ţe úspěšný projekt je tedy takový projekt, který byl dokončen 

podle plánu, tj. včas, bez překročení nákladů a případný zákazník byl spokojen 

s výsledkem. 
 

Omezení a rizika projektu 
Omezení a rizika projektu jsou dvě charakteristiky projektu, které je nezbytné 

zohlednit jiţ ve fázi plánování. V praxi to znamená, ţe je třeba vyhodnotit vše, 

co můţe projekt ovlivnit, omezit nebo ohrozit. Riziko, které nastává s téměř 
100% pravděpodobností, je proto jiţ nutné vnímat jako omezení. Z těchto 

důvodů je nezbytné provádět analýzu rizik, tj. vyhodnotit pravděpodobnost 
výskytu rizika, míru dopadu rizika na projekt a plán postupu při výskytu rizika. 

 

Moţné výhody a nevýhody projektu pro obec 
Fáze přípravy, realizace i stavu ukončení projektu mohou být pro obec 
spojeny s řadou výhod, ale také nevýhod. Pro příklad jsou zde uvedeny 
některé z nich: 
 Výhody 

- dodatečné finance, 

- sociální, ekonomické a environmentální přínosy pro obec. 
 Nevýhody 

- nutnost spolufinancování, které odčerpává prostředky pouţitelné k jiným 

účelům, 
- zatíţení rozpočtu, 

- oddělené účetnictví, 

- vytíţení veřejné správy v obci, 
- nároky na pozemky, infrastrukturu, 

- závislost na podmínkách programu, povinnost dodrţet podmínky 
dotačních titulů, které mohou být v rozporu s některými zájmy obce. 

 

5.1.2 Ţivotní cyklus projektu a jeho fáze 
 

Projekt je sled činností, které mají jeden začátek a konec, mají přidělené 
zdroje, směřují k tvorbě určitých výstupů a jsou spojeny s riziky. 

 
Ţivotní cyklus projektu (projektový cyklus) lze rozdělit na následující fáze:  

 Koncepční návrh 

- formulace základních záměrů, 

- hodnocení přínosů a dopadů realizace projektu, 
- odhady nákladů a času potřebného na vlastní realizaci, 

-   předběţná analýza rizik. 
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 Definice projektu 

- rozlišení cílů, 

- příprava metodik a upotřebitelných (disponibilních) znalostí a dovedností, 
- identifikace zdrojů, 

- nastavení reálného časového rámce, 
- specifikace propočtu nákladů, 

- přesnější definice rizik a předpokladů včetně návrhu omezení dopadů 

rizik, 
- příprava detailních plánů na realizaci projektu. 

 Realizace (implementace) projektu 

- řízení prací a subdodávek, 
- kontrola postupu podle časového plánu a rozpočtu, 

- řízení komunikace, 
- řízení projektové dokumentace, 

- kontrola kvality a účinnosti dosaţení jednotlivých dílčích cílů, 

- testování výstupu projektu a porovnání s plánovanými hodnotami. 
 Provoz projektu 

- začlenění předmětu projektu do existujících organizačních systémů 

uţivatele projektu, 
- hodnocení technologických, sociálních a ekonomických dopadů 

realizovaného projektu v rámci předpokladů daných v návrhu projektu, 

- zpracování zpětné vazby pro plánování dalších projektů, 
- průběţné hodnocení projektu. 

 Ukončení projektu 

- převedení předmětu projektu do stadia úplného ukončení nebo útlumu, 
- převedení zdrojů (např. pracovníků nebo technologií) na jiné projekty, 

- závěrečné vyhodnocení a soustředění zkušenosti vyuţitelných pro 
přípravu a řízení dalších projektů. 

 

5.1.3 Projektové řízení 
 
Projektové řízení představuje soubor činností, které je potřeba uskutečnit 

v poţadovaném termínu a kvalitě s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo 
stanovených cílů (definice dle IPMA). 

Úspěšné řízení projektů spočívá mimo jiné v řízení rizik, konkrétně v jejich  

předvídání a eliminaci. Pro úspěšné řízení projektu je nezbytné mít nějaký plán 
(tzv. plán projektu), přičemţ úspěšnost plánu závisí také na strategii plánu 

(zakotvení plánu projektu v širších souvislostech).  
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Projektové řízení v sobě zahrnuje: 

 zahájení projektu – iniciace, 

 plánování projektu, 

 řízení projektu, 

 monitoring a kontrola, 

 ukončení projektu. 

 

Plánování projektu zahrnuje vytvoření dokumentů, jeţ definují projekt (co 
bude vytvořeno - tj. jasné zadání cílů projektu a jednoznačné definice výstupů 

a výsledků projektu) a plánu projektu (jak bude postupováno - plán projektu 
dle IPMA je dokument, ve kterém je stanoveno, jaká práce bude vykonána). 

Základní východiska projektového řízení (projektového managementu) jsou 
zakotvena v definici projektu. Jedná se o čas (čas je limitní pro plánování 

projektu), náklady (finanční uţití přidělených zdrojů v čase) a dostupnost 

zdrojů (jejich přidělení a čerpání). 
 

5.1.4 Povinnosti související s projektovým řízením 
 

Ve všech krocích, od zadání, přes realizaci aţ po kontrolu, je obec povinna 

postupovat nediskriminačně a transparentně. Povinnosti se liší případ od 
případu, konkrétně jde např. o: 

 finanční zdraví, 

 bezdluţnost, 

 vázanost na účel, 

 oddělené účetnictví. 
 

5.1.5 Plánování projektu 
 

Plán projektu a jeho části 
Plán projektu většinou obsahuje následující části: 

 Plán řízení projektu (seznam hlavních milníků, které mají závaznost, časový 

rozpis projektu (harmonogram), podle kterého bude realizace probíhat, 
a dále plán řízení změn s dopadem na časový plán a vlivy na rozpočet 

projektu. 

 Plán řízení předmětu projektu – podrobný rozpis prací s doprovodnými 

a vysvětlujícími částmi, jako jsou popisy činností a odhady jejich trvání, 
plán řízení změn předmětu projektu. 

 Plán řízení nákladů – rozpočet projektu, podrobný rozpis prací, odhadů 

nákladů na činnosti, detailní rozpis a kalkulace nákladů na zdroje, plán 
řízení změn a dodatečné poţadavky na zdroje. 
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 Plán obsazení projektu – organizační struktura, popis rolí a odpovědností. 

 Plán řízení projektové komunikace – komunikační sítě a kanály, základní 

pravidla komunikace. 

 Plán řízení subdodávek (pokud jsou součástí projektu) – základní technické 

a obchodní poţadavky pro iniciaci nákupu. 

 Plán řízení rizik – registr rizik a plán jejich eliminace. 

 Plán řízení kvality – ukazatele kvality a kontrolní seznamy měření kvality, 

obecné plány pro zlepšení procesů. 

 
Postup při plánování projektu 
Plánovací postup zahrnuje následující činnosti: 

 Sestavení podrobného postupu a časového rozpisu (vychází se ze znalosti 

začátku nebo konce projektu) 

- rozpis úseků práce, 
- podrobný rozpis dílčích cílů projektu v jejich logické hierarchii, 

- časový plán projektu – harmonogram, 
- rozpis zapojení jednotlivých organizačních jednotek, zapojení jednotlivců 

a týmu určení odpovědností, 

- plán čerpání nákladů projektu. 
 Sestavení rozpočtu projektu 

- přímé náklady, 

- nepřímé náklady, 
- ostatní náklady. 

 Ostatní části projektu 

- plán řízení předmětu projektu, 
- komunikační plán, 

- plán řízení kvality – metodické pokyny, předpisy společnosti, kontrolní 

procesy řízení kvality, dokumenty technického charakteru, 
- plán řízení rizik. 

 

Techniky plánování projektu 
Cílem plánování je zajistit nejkratší moţný čas trvání projektu (souvislost 

rovněţ s náklady), nejniţší náklady, nejmenší riziko a efektivní vyuţití zdrojů. 
Mezi nejčastější techniky plánování projektu patří vyuţití různých forem 

diagramů: 
 Síťové diagramy  

- metoda PERT (metoda hodnocení a kontroly projektu), 

- metoda CPM (metoda kritické cesty). 

 Sloupcové diagramy 

- Ganttovy diagramy. 
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Nástroje a metody vyuţívané při projektovém řízení 
Mezi nejběţnější nástroje a metody vyuţívané při projektovém řízení patří: 

 SWOT analýza (metoda umoţňující vyhodnotit slabé a silné stránky, 

příleţitosti a hrozby). 
 Logický rámec projektu (ověřuje projekt z hlediska vhodnosti a přiměřenosti 

pro řešení daného problému a dále z hlediska proveditelnosti a trvalé 

udrţitelnosti projektu). 
 Projektová fiše (souhrn informací o projektu, která slouţí jako první vstupní 

informace k rozhodování o předběţném výběru projektu k realizaci, základní 

informace o projektu ve větším, přesto dostatečně přehledném rozsahu, 

fiše projektu můţe slouţit jako základ pro přípravu projektu, případně 
projektové ţádosti u projektů ţádajících spolufinancování z fondů EU). 

 

Řízení kvality projektu 
Kvalitou se obecně rozumí souhrn vlastností a charakteristik produktu nebo 

sluţby, které jsou schopny uspokojit vyslovené nebo předpokládané potřeby 
(dle ISO 10006). Řízení kvality je soubor plánovaných a systematických 

činností aplikovaných tak, aby bylo zajištěno, ţe projekt uspokojí poţadované 
standardy kvality (dle IPMA). Mezi nástroje řízení kvality lze zahrnout: 

 plánování kvality, 

 koordinace postupů dle plánu kvality, 

 inspekce, audity a měření kvality. 

 

5.1.6 Řízení rizik projektu 
 

Řízení rizik je proces, při němţ se subjekt řízení snaţí zamezit působení jiţ 
existujících i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat 

účinky působení. Součástí procesu řízení rizik je rozhodovací proces, 
vycházející z analýzy rizik. Rizika souvisí s mnoţstvím a kvalitou informací, 

které jsou k dispozici. Hodnocení a řízení rizika projektu obsahuje čtyři kroky, 

které musejí být prováděny opakovaně. Těmito kroky jsou: 
 rozpoznání rizika, 

 vyhodnocení rizika, 

 vytvoření rizikových plánů, 

 sledování a řízení rizika. 

 

Analýza rizik v projektovém řízení 
Analýza rizik zahrnuje následující kroky: 

 vymezení posuzovaného projektu, 

 určení hodnoty a významu projektu, 
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 identifikace hrozeb a slabin, 

 stanovení závaţnosti a míry zranitelnosti. 

 

Metody identifikace rizik 
Mezi hlavní metody identifikace rizik patří: 
 poučení se z předchozích projektů (dobré a špatné příklady – bad and good 

practices), 

 rozhovory s odborníky na téma určité části projektu, 

 SWOT analýza (slabé stránky a hrozby se mohou stát riziky při realizaci 

projektu). 
 

Charakteristika rizik 
První charakteristikou rizika je jeho závaţnost (míra nebezpečnosti rizika nebo 
rizikového faktoru pro projekt). Závaţnost rizika můţe dosahovat od 

nevýznamného rizika (nepodstatné narušení projektu) po katastrofickou 
závaţnost (zastavení nebo ohroţení celého projektu). Druhou charakteristikou 

rizika je četnost výskytu, která můţe být vysoce nepravděpodobná aţ častá. 

Na základě charakteristik rizik (závaţnosti a četnosti) a postoje realizátora 
k riziku lze stanovit kategorii rizika od zanedbatelného (lze ho přijmout) po 

nepřípustné riziko (musí být odstraněno). 
 

Návrhy na eliminaci a omezení rizika 
Návrhy na eliminaci a omezení rizika představují postupy, jejichţ cílem je 
eliminovat nebo omezit rizika označená jako neţádoucí a nepřístupná. 

 

5.1.7 Dotační projektový cyklus 
 
Obecný projektový cyklus lze aplikovat i na projekty dotované z fondů 

Evropské unie. Z hlediska jednotlivých fází projektu se liší pohled ţadatele 

o dotaci a pohled státní správy, která podporu administruje (státní správou se 
zde rozumí řídící orgány a zprostředkující subjekty). 

 
Dotační projektový cyklus z pohledu státní správy 
Dotační projektový cyklus z pohledu státní správy má následující fáze: 

 programování (výstupem této fáze je operační program), 

 informace a identifikace (informování veřejnosti o moţnosti čerpat dotace), 

 administrace projektů (konzultace záměrů, projektové řízení podpořených 

projektů apod.), 
 hodnocení projektů a jejich implementace (monitoring projektů), 

 evaluace a audit (hodnocení přínosu realizovaných projektů). 
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Z toho je zřejmé, ţe ţadatel o dotaci se zúčastňuje pouze některých fází 

dotačního projektového cyklu z pohledu státní správy. 

 

Dotační projektový cyklus z pohledu ţadatele 
Dotační projektový cyklus z pohledu ţadatele o dotaci má následující fáze: 
 informace o dotacích, 

 příprava projektu, 

 absolvování výběrového řízení, 

 monitoring projektu. 

 

Projektové řízení u dotačních projektů 
 Koncepční návrh dotovaného projektu (odpovědi na otázky proč, co a jak, 

důleţité je dostatečné mnoţství kvalitních informací o dotačních 
programech, akceptovat dotační podmínky), 

 Podrobná analýza projektového záměru 

- ověření aspektů projektu (vnitřní logika projektu, soulad záměru s cíli 
dotačního programu, cílové skupiny, lokalizace projektu, předběţné 

zhodnocení projektového záměru, analýza vstupních podmínek, 

obhajoba výstupů a výsledků projektu, udrţitelnost projektu, indikátory),  
- sestavení projektového týmu (projektový manaţer, který odpovídá za 

dosaţení cílů projektu a dodrţení všech jeho parametrů, koordinátor 
projektu, který odpovídá za faktickou realizaci projektu), 

 Příprava projektu 

- vypracování a dodrţování plánu realizace, 
- zajištění/příprava interních a externích podkladů, 

- vypracování projektu a ţádosti, 

- doloţení povinných příloh, 
- včasné podání ţádosti o dotaci, 

 Realizace a absolvování výběrových řízení (jasná a transparentní pravidla 

pro výběrová řízení – zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
pravidla dotačních programů, výběrová řízení na dodavatele), 

 Realizace dotačních projektů (u fyzické realizace projektů lze aplikovat 

obecné zásady projektového řízení s důrazem na dodrţování 

harmonogramu a rozpočtu), 
 Administrace projektů (pojištění objektů pořízených z dotace, hlášení, 

zřízení samostatného účtu projektu, archivace, publicita projektu, 

monitorovací ukazatele, povinnost oznámit změny v projektech a další). 

Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti (feasibility study, technicko-ekonomická studie) 

souhrnně popisuje investiční záměr. Jejím cílem je zhodnotit všechny 
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realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu. 

Studie proveditelnosti je zpracovávána v přípravné fázi projektu jakou součást 

posouzení záměru. Zpracovatel studie proveditelnosti by měl být externí 
odborník. Důvodem k volbě externího odborníka je odborná a časová 

náročnost studie a nezávislost jejího zpracování. Studie proveditelnosti je 
většinou přílohou projektů. 

 

Osnova studie proveditelnosti 
 Titulní stránka, 

 Obsah (počet struktura kapitol), 

 Úvodní informace (účel studie, datum, údaje o zadavateli a zhotoviteli), 

 Stručné vyhodnocení projektu (zásadní závěry vyplývající ze studie 

proveditelnosti z hlediska realizovatelnosti a finanční efektivity, 

 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap (komplexní popis hlavních 

charakteristik  projektu a jeho etap), 
 Analýza trhu, odhad  poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 

(popis všech marketingových aspektů projektu), 

 Management projektu a řízení lidských zdrojů (problematika samotného 

managementu projektu – plánování, organizování, řízení a kontrola všech 
procesů, organizačních jednotek a lidských zdrojů), 

 Technické a technologické řešení projektu (výhody a nevýhody zvoleného 

technického a technologického řešení, ţivotnost zařízení, náročnost oprav), 

 Dopad projektu na ţivotní prostředí (kladné a záporné vlivy na ţivotní 

prostředí vyplývající z realizace projektu), 
 Zajištění investičního majetku (výše investičních nákladů, amortizační 

schéma, servisní podmínky ad.), 

 Řízení pracovního kapitálu (oběţný majetek – druhy materiálů, 

nedokončená výroba, skladování apod.), 
 Finanční plán a analýza projektu (komplexní finanční zhodnocení 

předchozích bodů dle poţadované struktury), 

 Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu (hodnocení projektu pomocí 

kriteriálních ukazatelů, např. doba návratnosti apod.), 
 Analýza a řízení rizik (vymezení a vyhodnocení zdrojů rizika), 

 Harmonogram projektu (časový plán jednotlivých činností a etap projektu), 

 Podrobné závěrečné shrnující hodnocení projektu (komplexní závěr – 

výsledné zhodnocení projektu včetně vyjádření k finanční rentabilitě 

a realizovatelnosti projektu), 

 Přílohy. 
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Zdroje:  
Vzdělávací program Projektový manaţer environmentálních projektů 

podpořených z OP ŢP 
Metodická příručka MMR ke studii proveditelnosti 
http://www.mmr.cz 
http://www.strukturalni-fondy.cz 

http://www.mmr.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
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5.2 Strategické plánování 

5.2.1 Strategický plán rozvoje obce 
 
Charakteristika a význam  
Strategický plán rozvoje obce má:  
 Být základním dokumentem samosprávných orgánů obce. 

 Pomáhat mobilizovat místní kapacitu a místní zdroje. 

 Čerpat ze znalostí místních činitelů a špičkových odborníků. 

 Stanovit prioritní potřeby rozvoje obce a příslušné finanční potřeby. 

 Umoţňovat místním činitelům orientovat rozvoj vlastní obce a kontrolovat 

jeho směr. 

 Být podkladem pro strategické a programové dokumenty na úrovni kraje. 

 
Strategické plány je účelné zpracovávat a realizovat pro města a obce 

s profesionálním managementem. U menších obcí je vhodné zpracovávat 

strategické plány pro svazky obcí. Strategický plán by měl být zpracováván na 
období překračující volební období. Je doporučeno zpracovávat strategický 

plán na období, které se překrývá s programovacím období Evropské unie 
(2007 – 2013) nebo na delší období (např. 10, 15 let). 

 

Vazba strategického plánu na jiné dokumenty na úrovni obce 
Strategický plán je dokument nadřazený dokumentům typu rozvoj venkova 

nebo zdravé město. Na druhé straně musí strategický plán respektovat územní 
plán, akční plány, musí být v souladu se strategickým plánem rozvoje na 

úrovni kraje a Regionálním operačním programem (ROP).  

 
Obsah strategického plánu 
Strategický plán popisuje rozvojové aktivity obce, které lze rozdělit na dvě 
hlavní skupiny: 

 rozvojové aktivity v rámci přímého řízení činností a organizací v samostatné 

působnosti obce, 

 rozvojové aktivity v rámci nepřímého ovlivňování činností, které nejsou 

v kompetenci obce, avšak je účelné, aby se jim obec věnovala (podnikání, 
inovace, zaměstnanost). 
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Klíčové rozvojové aktivity zahrnuté do strategického plánu 
 rozvoj podnikání a zlepšování podnikatelského prostředí, 

 zlepšení vybavení obce infrastrukturou a dopravní obsluţnost, 

 rozvoj cestovního ruchu, volnočasové aktivity, kultura  a památková péče, 

 obnova a rozvoj venkova, 

 rozvoj občanské vybavenosti a rozvoj sluţeb vč. zdravotnických sluţeb, 

 rozvoj lidských zdrojů a trh práce, 

 ochrana ţivotního prostředí. 

 

Strategické řízení obce 
Proces strategického řízení obce zahrnuje: 

 analýzu situace a vývojových trendů rozvoje obce a vnějšího okolí, 

 stanovení strategické vize a strategických cílů, 

 formulace rozvojové strategie, 

 transformace strategie do opatření, aktivit a klíčových projektů. 

 
Při strategickém řízení obce se jedná o následující činnosti: 

 určení rozpočtu poţadovaného pro realizaci strategie, 

 implementace strategie, 

 monitorování a hodnocení realizace, 

 zpětný návrat na příslušnou fázi procesu podle výsledku hodnocení, 

 opakování části nebo celého procesu (cykličnost). 

 

Celý proces strategického řízení představuje sbliţovací a cyklický proces 
výběru a zpětné korekce opatření naplňujících strategické cíle podle reálných 

podmínek realizace. Rovněţ vytvořený strategický plán obce není neměnný 
dokument, ale podléhá změnám, které jsou odrazem konkrétních podmínek 

realizace jednotlivých opatření. 
 

Logická struktura strategického plánu 
Logická struktura strategického plánu je následující: 
 
Strategický plán  Globální cíl 
 

Problémové okruhy 
 
Priorita   Strategický cíl 
 

Opatření   Operační cíl 
 
Rozvojová aktivita  Realizační výstup 
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Komunikace s veřejností při tvorbě a realizaci strategického plánu 
Tvorba strategického plánu a jeho změny a aktualizace by měly být průběţně 

projednávány s veřejností. Veřejnost musí být seznámena s přípravou 
strategického plánu, s výsledky sociálně-ekonomické analýzy obce a SWOT 

analýzy, s obsahem cílů strategického plánu, s celkovým obsahem dokumentu 
a se změnami, popř. aktualizacemi, strategického plánu. Mezi formy zapojení 

veřejnosti můţe patřit internet, média nebo zasedání zastupitelstva obce. 

 
Účastníci prací na tvorbě strategického plánu obce 
Na tvorbě strategického plánu obce se podílí: 
 Samosprávné orgány obce (rada obce a obecní zastupitelstvo) – provádí 

koordinaci a schvalování strategického plánu. 

 Strategická komise – celkově řídí tvorbu strategického plánu a realizaci 

jednotlivých postupových kroků. 

 Pracovní skupiny – příprava a doporučení uceleného souboru opatření pro 

jednotlivé problémové okruhy. 
 Obyvatelé obce – dochází do pracovních skupin, vznáší vlastní náměty, 

diskutují a vyjadřují své názory a preference k jednotlivým expertním 

návrhům a poţadavkům. 
 Zhotovitel strategického plánu (odborný zpracovatel strategického plánu) – 

poskytuje odbornou pomoc, odborné usměrňování, odborné zpracování. 

 

Metodický postup při tvorbě strategického plánu 
Metodický postup při tvorbě strategického plánu zahrnuje řadu kroků. Pro 

menší obce (s méně neţ 15 000 obyvateli) se postup pro tvorbu strategického 
plánu přiměřeně zjednoduší. Také vzhledem k různým podmínkám mohou být 

postupy různé, některé kroky jsou zkráceny, jiné mohou být rozšířeny. 
Následující příklad čítá celkem 22 kroků. 

 

Přehled jednotlivých kroků tvorby strategického plánu: 
1. Rozhodnutí o zpracování strategického plánu obce 

2. Výběr zhotovitele 
3. Jmenování strategické komise a pracovních skupin 

4. První strategický seminář 

5. Zhodnocení adekvátních strategických a programových dokumentů 
6. Zpracování sociálně-ekonomické analýzy obce 

7. Transformace sociálně-ekonomické analýzy do analytických poznatků 
SWOT analýzy 

8. Formulace první verze vize, problémových okruhů, strategických cílů 

a priorit 
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9. Druhý strategický seminář 

10. Úpravy analýz, vize, cílů a priorit 

11. Transformace cílů do opatření a členění podle priorit 
12. Vypracování územních aspektů rozvoje obce 

13. Návrh opatření a aktivit 
14. Finanční ocenění opatření  a aktivit 

15. Zhodnocení zdrojů a jejich alokace podle priorit a opatření 

16. Úprava opatření a rozvojových aktivit  (nedostačují-li zdroje) 
17. Stanovení rozvojových aktivit pro podporu z jiných programů 

18. Navrţení plánu realizace strategického plánu 
19. Sestavení úplného strategického plánu obce 

20. Třetí strategický seminář 
21. Korektury strategického plánu (není-li odsouhlasen) 

22. Schválení strategického plánu 

 
Zdroj:  
Strategický plán obce a mikroregionu. Metodická příručka. Ostrava, únor 2006 
Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů. Studijní 

opora vzdělávacího programu. Ostrava, červen 2006 

Materiály z konference Evropské příleţitosti regionu, Ostrava, říjen 2007 
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5.3 Základní rámec financování projektů 

5.3.1 Vybrané aspekty financování projektů 
 

 Rozlišení charakteru projektu (investiční/neinvestiční projekt). 

 Odhad nákladů projektu  

- rozlišení plátce DPH (ano/ne), 

- definice uznatelných nákladů projektu, 
- podíl subdodávek na celkovém rozpočtu. 

 Tvorba podrobného rozpočtu 

- osobní náklady, 
- cestovné, 

- zařízení a vybavení potřebné k realizaci, 

- náklady místní kanceláře projektu, 
- nákup sluţeb, 

- další předpokládané výdaje. 
 Respektování specifikace způsobilých (uznatelných) a nezpůsobilých 

(neuznatelných)  výdajů. 

 Vazba rozpočtu a harmonogramu prací. 

 Časové rozlišení projektu (podle zdrojů a let, v případě etapizace projektu 

dbát na uzavřenost etap). 
 Zdroje financování projektů 

- veřejné rozpočty 

 fondy EU, 

 státní rozpočet ČR, 
 územní rozpočty (např. rozpočet kraje), 

- soukromé zdroje 
 podnikatelské subjekty, 

 neziskové organizace, 

 nadace a nadační fondy, 
 veřejné sbírky. 

 Vlastní zdroje (tj. zdroje, které si zajistí realizátor projektu) 

- vlastní disponibilní finanční prostředky na účtu nebo v pokladně, 
- poskytnuté úvěry, 

- úvěrové přísliby finančních institucí, 
- vlastní podíly partnerů projektu na jeho financování, 

- další finanční prostředky ze soukromých nebo neveřejných zdrojů. 
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 Cizí zdroje (tj. poskytnuté příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů) 

- strukturální fondy, 

- fond soudrţnosti, 

- iniciativy společenství, 
- prostředky ze státního rozpočtu, 

- prostředky z rozpočtu vyššího územně správního celku. 
 Zřízení samostatného účtu (v některých programech nutná podmínka 

financování projektů). 

 Volba a určení poskytovatelů finančních sluţeb pro konečné příjemce 

a konečné uţivatele. 
 Účetnictví ve vztahu k projektu se provádí dle zákona o účetnictví a pravidel 

příslušného programu. 

 Čerpání příspěvku na realizaci projektu (aţ po podpisu smlouvy o poskytnutí 

příspěvku). 

 Dokladování prokazatelných způsobů zaplacení příslušných nákladů 

projektu (zejména výpisy z bankovního účtu ţadatele). 
 Čerpání finančních prostředků jednorázově po ukončení projektu 

(nejčastější případ) nebo průběţně (zálohově nebo po etapách). 

 Dodrţování minimální a/nebo maximální částky finanční podpory pro 

jednotlivé poloţky či opatření. 
 Ukončení projektu 

- uzavřené účetnictví projektu, 

- provedení auditu (je-li vyţadován), 

- závěrečná zpráva projektu, 
- udrţitelnost projektu. 

 Udrţitelnost projektu (doba po kterou budou dále vyuţívány výsledky, jichţ 

bylo projektem dosaţeno) je dána podmínkami dotačního programu 
- udrţitelnost projektu garantuje realizátor, 

- náklady na udrţitelnost nejsou součástí rozpočtu (ale je nutné s nimi 
počítat), 

- nesplnění poţadavků na udrţitelnost projektu je povaţováno za 

nesplnění podmínek, za kterých byl příspěvek poskytnut). 
 

Zdroj:  Materiál společnosti MWS s.r.o. Liberec 
 

5.3.2 Příklady bankovních produktů a sluţeb 
 
V následujícím textu jsou uvedeny příklady sluţeb a bankovních produktů 

poskytovaných vybranými bankami (v abecedním pořádku) ve vztahu 
k projektům dotovaných z fondů Evropské unie. 
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Česká spořitelna, a.s. 
Nabízené produkty a sluţby: 

 EU program business (asistence při realizaci projektů dotovaných z fondů 

EU určená pro podnikatele), na nichţ můţe obec nepřímo participovat 
prostřednictvím podnikatelů 

- informace o dopadech vstupu do EU,  
- podpora klientům při získání dotace z fondů EU , 

- financování projektů. 

 EU program region (asistence při realizaci projektů dotovaných z fondů EU 

veřejný a neziskový sektor) 
- finanční a organizační poradenství,  

- dotační a projektové sluţby, 
- financování realizace projektů,  

- pojištění projektu.  
Odkaz: http://www.csas.cz 
 

Československá obchodní banka, a.s. 
Nabízené produkty a sluţby: 

 Program na spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU 

- příslib úvěru, 
- úvěr na předfinancování dotace a spolufinancování projektu,  

- poradenské sluţby ČSOB EU Centra (posouzení zamýšleného projektu 

z hlediska vyuţití dotace, zpracování ţádosti o dotace). 
Odkaz: http://www.csob.cz  

 
GE Money 
Nabízené produkty  a sluţby:  

 Úvěrové produkty EU servis 

- úvěr na předfinancování dotace, 
- úvěr na spolufinancování podnikatelského záměru. 

Odkaz: http://www.gemoney.cz 
 

Komerční banka, a.s. 
Nabízené produkty a sluţby: 
 KB EU Point (poradenský servis Komerční banky pro oblast financování 

projektů s dotacemi ze strukturálních fondů EU i jiných zdrojů)  

- aktuální informace a servis na nejbliţším obchodním místě KB,  
- dotační průzkum - díky on-line databázi vyhledání dotačního titulu na 

všech obchodních místech KB, informace o dostupných dotacích 

a evropských strukturálních fondech – zdarma,  

http://www.csas.cz/
http://www.csob.cz/
http://www.gemoney.cz/


 

176 

- osobní konzultace s regionálními KB EU POINT specialisty – zdarma,  

- moţnost konzultace vyuţívání dotací EU a financování projektu přímo 

ve Vaší společnosti, 
- u náročných projektů moţnost vyuţít know-how analytického týmu 

banky,  
- zajištění odborné asistence - pomoc s přípravou projektu, ţádostí 

o dotaci EU, udrţením dotace EU,  

- pomoc s výběrem poradenské firmy dle typu projektu a dostupnosti 
strukturálních fondů EU – zdarma,  

- optimální financování projektu - pokrytí všech fází projektu 
s Programem Ponte II,  

- sladění podmínek úvěru a dotace EU.  
Odkaz: http://www.kb.cz 

 

Raiffeisenbank a.s.  
Nabízené produkty a sluţby: 

 Úvěr na předfinancování platby dotace z EU fondů 

- krátkodobý úvěr, 
- střednědobý úvěr. 

 Úvěr na spolufinancování projektu s dotací z fondů EU 

 Úvěrový příslib k získání dotace z EU fondů 

- předběţný úvěrový příslib, 

- závazný úvěrový příslib. 
Odkaz: http://www.rb.cz  

 

UniCredit Bank Czech republic, a.s. 
Nabízené produkty a sluţby: 

 informace o moţnostech a specifikách finanční podpory z EU, 

 nalezení vhodného zdroje financování záměru, 

 příprava na všechny podmínky a závazky spojené s dotací, 

 pomoc při zpracování a předloţení ţádosti, 

 poskytování úvěrové sluţby (Euroúvěr),  

 pomoc při plnění podmínek čerpání dotace, 

 monitoring plnění závazků a podmínek proplacení dotace. 

Odkaz: http://www.unicreditbank.cz 
 

http://www.kb.cz/
http://www.rb.cz/
http://www.unicreditbank.cz/


 

177 

 

6. Plánování a realizace projektu s účastí 
veřejnosti 

6.1 Komunitní plánování 

Plánování s účastí veřejnosti se vyuţívá při tzv. komunitním plánování, které 

umoţňuje aktivní zapojení cílových skupin a široké veřejnosti do diskuse 
a přípravy rozvojových materiálů. Komunitní plánování lze vyuţít vedle sociální 

oblasti i pro zpracování rozvojových strategií měst, obcí a mikroregionů.  
Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů 

plánovat jednotlivé aktivity tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám 

jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů 
a hledání nejlepších řešení. 

 

Charakteristika komunitního plánu 
Komunitní plánování klade důraz na: 

 zapojení všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, 

 dialog, vyjednávání a domluvu, 

 dosaţení výsledků, který je přijat a podporován většinou účastníků. 

 
Základním metodickým přístupem ke komunitnímu plánování je strategické 

plánování se zapojením veřejnosti. V ideálním případě strategický plán vychází 
z komunitního plánu a vzájemně se doplňují. 

 

Komunitní plán a jeho fáze 
Komunitní plán má tři fáze: 

 Analytická  

- analýza současných dokumentů, 
- analýza dostupných informací, 

- údaje získané z dotazníků, anket a rozhovorů, 
- vyuţití SWOT a PEST analýzy. 

 Strategická 

- vize komunitního plánu (ideální cílový stav se kterým se ztotoţňují 

všichni účastníci), 
- priority komunitního plánu (priority určují opatření, která mají být 

realizována, o prioritách se vede  diskuse na úrovni koalice), 
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- opatření a aktivity komunitního plánu (opatření a jednotlivé aktivity jsou 

rozpracovány na úrovni pracovních skupin), 

- financování realizace výstupů komunitního plánu (konkrétní návrh 
finančního zajištění jednotlivých aktivit), 

- kritéria pro implementaci komunitního plánu (návrh hodnotících kritérií 
pro hodnocení úspěšnosti, nákladů, kvality apod.). 

 Realizační. 

 
Poţadavky na úspěšnost komunitního plánu 
Pro úspěšnost komunitního plánu je nezbytné splnit několik následujících 

poţadavků: 
 Jasné a srozumitelné výstupy, kaţdý výstup musí obsahovat: 

- cíl a jeho zdůvodnění, 

- výčet a popis opatření k dosaţení cíle, 

- dopad opatření, 
- aktivity k naplnění opatření, 

- zahájení a ukončení činnosti, 
- realizátor a spolupracující subjekty, 

- finanční náklady, 
- zdroje financování, 

- rizika, 

- lidské a materiální zdroje. 
 Silný a zkušený management, projektový manaţer: 

- řídí proces komunitního plánování, 

- soustředí informace, 
- udrţuje aktuální verzi komunitního plánu, 

- má spolupracovníky, 

- má dostatek času a chuti realizovat komunitní plánování, 
- sleduje finanční zajištění procesu komunitního plánování. 

 

Struktura komunitního plánu 

Partnerská koalice, která vzniká zdola nahoru, je základem pro zpracování 

komunitního plánu. Umoţňuje v praxi naplňovat základní vlastnost (a také 
odlišnost) komunitního plánování od jiných forem plánování, kterou je široké 

zapojení veřejnosti na základě partnerství. Úkolem koalice je celkově 
zabezpečovat přípravu a realizaci komunitního plánu (definovat priority 

komunitního plánu) a vytvářet prostor pro partnerství a setkávání všech 
účastníků komunitního plánu. 

Po definování priorit je koalice rozdělena do pracovních skupin dle priorit, 

v jejichţ čele stojí garant skupiny (vedoucí skupiny). V pracovní skupině jsou 
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zastoupeny všechny sloţky veřejného ţivota (poskytovatelé, uţivatelé, veřejná 

správa ad.). Kaţdý vedoucí pracovní skupiny (garant skupiny) má zastoupení 

v řídícím (koordinačním) výboru a vazbu na projektového manaţera. 
 

Zásady práce v koalici 
 Jednání koalice svolává projektový manaţer. 

 Před jednáním je všem zaslán program jednání. 

 Jednání koalice řídí schopný facilitátor. 

 Předem je definován způsob rozhodování. 

 Z jednání koalice se pořizuje zápis. 

 Zápis z jednání koalice je zveřejněn. 

 

Informace a konzultace ve vztahu k občanům 
Během zpracovávání komunitního plánu je nezbytné podávat a získávat 
informace a provádět konzultace, jejichţ cílem je: 

 informovat o jednotlivých fázích komunitního plánu, 

 získávat zpětnou vazbu a ohlasy od občanů (konzultace s občany 

a připomínky od občanů), 
 podávat informace o účastnících procesu, 

 podávat informace o výstupech. 

 

Moţné prostředky k vedení informační kampaně a poskytování informací: 
 internet, 

 média (tisk, televize, rozhlas), 

 letáky, 

 veřejná slyšení, 

 kulaté stoly, 

 workshopy. 
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6.2 Participační proces 

Pojem participace 
Participace představuje zapojení a spoluúčast veřejnosti, odborníků, politiků, 

úředníků a podnikatelů (tj. účastníků participačního procesu) na rozvoji 

daného území. Participace není jen zapojování veřejnosti do příprav plánu (tak 
se většinou participace chápe), ale i do rozhodovacího procesu. V praxi dost 

často dochází k případům, které nelze povaţovat za participaci (např. 
poskytnutí informací těsně před rozhodnutím nebo dokonce po rozhodnutí, 

snaha získat veřejnost aţ po rozhodnutí), tj. různé formy tzv. pseudozapojení. 

Pro úspěšné zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování je nezbytné, aby 
občané problematiku znali, měli moţnost se vyjádřit před rozhodnutím, měli 

vliv na rozhodování a s konečným rozhodnutím souhlasili.  
 

Stupně participačního rozhodování 
V některých případech lze informovat veřejnost o rozhodnutí dodatečně (např. 
je velký předpoklad, ţe občané budou souhlasit s tímto rozhodnutím). 

Rozhodnout lze na základě konzultací s jednotlivci (dotazníky a rozhovory 
se všemi občany nebo se vzorkem občanů), po konzultaci se zájmovými 

skupinami nebo společně se zájmovými skupinami. Rozhodnutí lze rovněţ 
delegovat na jiného, ale občané musí mít kontrolu nad rozhodováním.  

 

Obecné principy občanské participace 
 vysvětlení smyslu občanské participace,  

 upozornění na hranice participace, 

 vyuţívání různých metod participace přizpůsobené konkrétním podmínkám, 

 výzva ke spolupráci všech občanů, 

 volba vtipných forem komunikace a práce, 

 důvěra dovednostem a zkušenostem lidí, 

 preference osobního kontaktu s občany, 

 zdůraznění respektu k názorům ostatních, 

 ochota vyslechnout kritiku,  

 ochota přijmout změnu. 

 

Přehled participačních metod (forem participačního procesu) 
 Dotazníky, ankety, rozhovory (výhodou je malá časová náročnost a velké 

mnoţství podnětů a údajů, nevýhodou vyšší náklady a nebezpečí nízké 

návratnosti dotazníků). 
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 Veřejné slyšení (výhodou je jednoduchost a malá finanční náročnost, 

nevýhodou je absence zpětné vazby v důsledku „pouhého“ informování 

o problému). 

 Veřejné projednávání (nevýhodou je nebezpečí tzv. pseudozapojení 

občanů, výhodou je známost metody a moţnost zapojení občanů do 
diskuse). 

 Kulatý stůl (nevýhoda spočívá ve sloţení přizvaných autorit a vysokých 

poţadavcích na zkušeného facilitátora/moderátora, výhodou je aktivní účast 
všech účastníků). 

 Workshop – pracovní setkání (nevýhodou je časová a organizační 

náročnost, výhodou je účinnost, pokud se účastníci jiţ znají a vědí co 
mohou očekávat). 

 Plánovací den (popř. víkend) - akční plánování (výhodou je vysoká a aktivní 

účast veřejnosti a vysoká míra ztotoţnění se s plány, nevýhodou jsou 

vysoké nároky na zkušenosti facilitátora). 
 Konference (výhodou je vysoká odbornost, nevýhodou časová a finanční 

náročnost). 

 

Formy vedení pracovních skupin 
Pro správné řízení participačního procesu je nezbytné znát základní metody 

vedení pracovních skupin. Na rozdíl od jiných pracovních kolektivů jsou si 
všichni členové pracovní skupiny rovni a mají právo vyjádřit svůj názor. Mezi 

základní formy vedení pracovních skupin patří brainstorming. Cílem 
brainstormigu je nalézt co nejvíce myšlenek, nápadů a návrhů, zapsat je 

a následně hodnotit. Výhodou brainstormingu je generování více řešení, která 

jsou tvořivější v přátelském a bezpečném prostředí. Nevýhodou mohou být 
zvýšené nároky na facilitátora, který musí pomoci vybrat nejlepší řešení 

a návrhy. 
 

Moderátor a facilitátor 
Moderátor a facilitátor jsou dvě osoby, které napomáhají k vedení diskuse. 
Moderátor na rozdíl od facilitátora pouze hlídá čas, uděluje slovo a dohlíţí nad 

dodrţením tématu diskuse. Úloha facilitátora je sloţitější: 
 Má konečnou zodpovědnost za přípravu a za vedení procesu.  

 Identifikuje účel setkání a očekávané výstupy. 

 Strukturuje proces a ve zlomových momentech rozhoduje, jak se bude 

proces ubírat dále, udrţuje pořádek v diskusi. 

 Získává souhlas o pravidlech diskuze a ţádaných výsledcích a bodech 

programu, navrhuje procesuální cesty, jak postupovat na poradě a ověřuje 
si, je-li s nimi souhlas. 
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 Naslouchá nápadům jiných, v diskuzi nedominuje a naopak zabezpečuje, 

aby měl kaţdý moţnost aktivní účasti.  

 Hlídá čas a to, aby se informace zaznamenávaly. 

 Na konci sumarizuje výstupy ze setkání a formuluje zápis. 

 

Facilitátorovi pomáhají kofacilitátor, pomocník a zapisovatel. 
 

Základní pravidla pro diskusi ve skupinách 
Konstruktivní a plodná diskuse ve skupinách se neobejde bez pravidel: 

 Je dohodnut časový limit pro diskusi. 

 Je třeba zjistit, zda kaţdý účastník má čas na celé setkání – ne-li, kdy musí 

odejít. 

 Jsou určeny cíle setkání, očekávané výstupy a body programu s přibliţným 

časovým limitem. 
 Je určen vedoucí setkání nebo facilitátor a zapisovatel. 

 Mluví vţdy jen jeden člověk. Pořadí diskutujících je určeno podle toho, jak 

se přihlásili do diskuze. 

 Časový limit se respektuje a na jeden vstup pro člověka je vyhrazen určitý 

čas. Kaţdý se zúčastňuje stejnou měrou, nikdo nedominuje. 
 Je v pořádku, jestliţe někdo nesouhlasí. 

 

 

Metody skupinového řešení problémů 
Vedle klasické diskuse spojené s hlasováním lze pouţít další metody k řešení 

problémů, jejichţ cílem je: 
 vyšší vyuţití potenciálu pracovní skupiny, 

 zefektivnění práce, 

 úspěšnější překonání krizových momentů. 

 

Tyto metody lze rozdělit na divergentní, které spočívají v rozšíření řešení 
problému a následné tvorbě různorodých přístupů a moţnosti řešení, 

konvergentní, jejichţ základem je hodnocení myšlenek a následný výběr 

nejlepší varianty řešení, popř. kombinované metody, které spojují prvky 
divergentních a konvergentních metod. 

 

Divergentní metody skupinového řešení problémů 
Divergentní metody skupinového řešení problémů se pouţívají v případech, 

kdy se formulují problémy, varianty řešení, bariéry realizace apod. Jsou 
zaloţeny na několika principech: 
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 Princip odloţeného hodnocení (myšlení je produktivnější, kdyţ nenavazuje 

bezprostředně fáze hodnocení a kritika). 

 Princip co největšího počtu nápadů (kvalita řešení je podmíněna kvantitou 

nápadů). 

 Princip vzájemného ovlivňování (v kolektivu je člověk produktivnější neţ 

jako jednotlivec). 
 

Konvergentní metody skupinového řešení problémů 
Při pouţití konvergentních metod je nutná zodpovědných osob, které budou 

nositeli realizace řešení. Mezi konvergentní metody náleţí například:  

 Metoda LASO (spojování podobných a vyloučení stejných nápadů a řešení). 

 Metoda N/3 (sníţení počtu nápadů na třetinu na základě hlasování, kdy 

kaţdý účastník má moţnost vybrat pouze několik nápadů a řešení). 
 Kriteriální hodnocení (posuzování skutečnosti, zda zvolené řešení odpovídá 

daným kritériím – zcela, středně, málo nebo vůbec). 

 Metoda 635 (forma brainwritingu). 

 Bodové hodnocení. 

 
Zdroj:  
Publikace Metody zapojování veřejnosti, Institut komunitního rozvoje, Ostrava 
(http://www.ikor.cz)  

Další informace o kumunitním plánování a práci: http://www.cpkp.cz (Centrum 

pro komunitní práci) 

http://www.ikor.cz/
http://www.cpkp.cz/


 

   

Příloha č. 1:  Přehled zdrojů podle ţadatelů 

 

 
 

Program Odkaz na aktuální informace 

Obce do 500 obyvatel 

Program rozvoje venkova:  

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211 

III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/212 

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/22 

Místní akční skupiny (MAS) Odkazy na jednotlivé MAS viz. Kapitola 4 Regionální zdroje 

KÚ Karlovarského kraje:  

Realizace drobných vodohospodářských ekologických 
akcí 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/B0ED38AE-EC11-43E0-B22C-
F9420E4B9B3E/0/DVEA_pravidla.pdf 

KÚ Moravskoslezského kraje:  

Podpora obnovy a rozvoje venkova http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_115.html 

Dotační program Drobné vodohospodářské akce  http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12601.html 

KÚ Zlínského kraje:  

Podprogram na podporu obnovy venkova 2009 http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=84383&doctype=ART&nid=2551&cpi=1 

Obce do 2000 obyvatel 

Program rozvoje venkova:  

III.1.3. Podpora cestovního ruchu http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/1/13 

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, - projekty 
vodohospodářské infrastruktury, ČOV a kanalizace 
(aglomerace do 2000 E.O.) 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211 

Místní akční skupiny (MAS) Odkazy viz. Kapitola 4 Regionální zdroje  

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/212
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/22
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/B0ED38AE-EC11-43E0-B22C-F9420E4B9B3E/0/DVEA_pravidla.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/B0ED38AE-EC11-43E0-B22C-F9420E4B9B3E/0/DVEA_pravidla.pdf
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_115.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12601.html
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=84383&doctype=ART&nid=2551&cpi=1
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/1/13
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211


 

   

Ministerstvo místního rozvoje:  

Podpora obnovy venkova (do 3000 obyvatel) http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-rozvoje-v-
roce-2009/Podpora-obnovy-venkova 

KÚ Jihomoravského kraje:  

Oblast rozvoje venkova (do 3000 obyvatel) http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=55679&TypeID=1 

KÚ kraje Vysočina:  

Program obnovy venkova Vysočiny (do 1500 
obyvatel) 

http://www.kr-
vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4017364 

GP na podporu projektů v oblasti zkvalitňování 
předškolní péče 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/233.naseskolka.doc 

KÚ Královéhradeckého kraje:  

Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů 
obcí do 2000 obyvatel 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-
do-2000-obyvatel-25194/ 

KÚ Libereckého kraje:  

Program obnovy venkova http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4227 

KÚ Moravskoslezského kraje:  

Podpora obnovy a rozvoje venkova (od 500 do 2500 
obyvatel) 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_115.html 

KÚ Olomouckého kraje:  

Vodohospodářský fond http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Ţivotní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+ry
bářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ 

Podpora zapojení dětí a mládeţe do komunitního 
ţivota v obci (do 3000 obyvatel) 

http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+
zdroje_CZ.htm?lang=CZ 

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 
venkova (do 3000 obyvatel) 

http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+
zdroje_CZ.htm?lang=CZ 

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-rozvoje-v-roce-2009/Podpora-obnovy-venkova
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-rozvoje-v-roce-2009/Podpora-obnovy-venkova
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=55679&TypeID=1
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4017364
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4017364
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/233.naseskolka.doc
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-25194/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-25194/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-25194/
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4227
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_115.html
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Životní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+rybářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Životní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+rybářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Životní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+rybářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ


 

   

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
(do 3000 obyvatel) 

http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+
zdroje_CZ.htm?lang=CZ 

KÚ Pardubického kraje:  

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
(zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 
2000 obyvatel 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=31231 

KÚ Plzeňského kraje:  

Program stabilizace a obnovy venkova http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35261 

KÚ Středočeského kraje:  

Program obnovy venkova http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-
venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-
obnovy-venkova-2009.htm?pg=1 

FROM - Fond rozvoje obcí a měst (do 5000 obyvatel) http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/Program+FROM.htm 

KÚ Ústeckého kraje:  

Program obnovy venkova Ústeckého kraje http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98375&archiv=0&p1=177540 

KÚ Zlínského kraje:  

Podprogram na podporu obnovy venkova 2009 (do 
1500 obyvatel, do 2000 obyvatel) 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=84383&doctype=ART&nid=2551&cpi=1 

Nadace VIA:  

Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde ţijí (2009) http://www.nadacevia.cz 

Všechny obce 

Program rozvoje venkova:  

I.1.2.1 Lesnická technika http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/121 

I.1.2.3 Lesnická infrastruktura http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/123 

II.1.3. Agroenvironmentální opatření http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/1/13 

II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/2/21/211 

II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního 
porostu z předchozího produkčního cyklu 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/2/22/221 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=31231
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35261
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-obnovy-venkova-2009.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-obnovy-venkova-2009.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-obnovy-venkova-2009.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/Program+FROM.htm
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98375&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98375&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=84383&doctype=ART&nid=2551&cpi=1
http://www.nadacevia.cz/
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/121
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/123
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/1/13
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/2/21/211
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/2/22/221


 

   

II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/2/23/231 

III.3.1 Vzdělávání a informace http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/3/31 

Regionální operační programy (nad 500 obyv.):  

ROP Jihovýchod  http://www.jihovychod.cz/ 

ROP Jihozápad http://www.rr-jihozapad.cz 

ROP Moravskoslezsko http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop 

ROP Severovýchod http://www.rada-severovychod.cz 

ROP Severozápad http://www.nuts2severozapad.cz 

ROP Střední Čechy http://www.ropstrednicechy.cz 

ROP Střední Morava http://www.rr-strednimorava.cz/ 

OP Ţivotní prostředí:  

Všechny osy http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/ 

Integrovaný operační program:  

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních 
politik 

http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d20b749-f1c8-428c-9e24-
67f9aa6c59ae 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:  

Osa 1 Počáteční vzdělávání http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 

Osa 3: Další vzdělávání http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko http://www.sk-cz.eu/sk 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko http://www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko http://www.at-cz.eu/ 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko http://www.cz-pl.eu/ 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-
Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200 

Místní akční skupiny (MAS) Odkazy viz. Kapitola 4 Regionální zdroje 

Ministerstvo zemědělství:  

Program „Výstavba a obnova infrastruktury 
vodovodů a kanalizací II“ (program 129 180) 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=37248&ids=0&katId=2731 

Ministerstvo ţivotního prostředí:  

Programy Státního fondu ţivotního prostředí http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/ 
 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/2/23/231
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/3/31
http://www.jihovychod.cz/
http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/www.rr-jihozapad.cz
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop
http://www.rada-severovychod.cz/
http://www.nuts2severozapad.cz/
http://www.ropstrednicechy.cz/
http://www.rr-strednimorava.cz/
http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/
http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d20b749-f1c8-428c-9e24-67f9aa6c59ae
http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d20b749-f1c8-428c-9e24-67f9aa6c59ae
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz
http://www.sk-cz.eu/sk
http://www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html
http://www.crr.cz/index.php?lsel=410|416
http://www.cz-pl.eu/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=37248&ids=0&katId=2731
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/


 

   

Národní program – příloha I 
Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, 
jejich ochranných pásmech a významných krajinných 
prvcích  

http://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-narodnich-programech 
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/ 
 
 

Národní program – příloha III 
Programy podpory environmentálního vzdělávání, 
osvěty a poradenství 

http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/ 
 

Programy podpory obnovitelných zdrojů a úspor 
energie pro rodinné a bytové domy v roce 2009 

http://www.sfzp.cz/clanek/256/795/programy-podpory-obnovitelnych-zdroju-a-uspor-
energie-pro-rodinne-a-bytove-domy-v-roce-2009 

Program péče o krajinu http://www.nature.cz 

Revolvingový fond MŢP http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp 

Ministerstvo místního rozvoje:  

Programy podpory bydlení http://www.mmr.cz/getdoc/178cf44f-f42c-43e5-bc06-8fa6fabf5994/Podpora-regenerace-
panelovych-sidlist-pro-rok-2009 
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-
bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-podporovanych-bytu-
pro-rok-2009 
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-
bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-technicke-
infrastruktury-pro-rok-2009 
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-
bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-oprav-domovnich-olovenych-
rozvodu-pro-rok-2009 

Podpora úprav bývalých vojenských areálů 
k vojenskému vyuţití 

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4d7dfbf2-53e0-43d7-966c-
e0e679a9a179 

Podpora při odstraňování bariér v budovách http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pri-odstranovani-barier-
v-budovach 

Poskytování státní dotace po ţivelní nebo jiné 
pohromě 

http://www.mmr.cz/6-obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-postizeneho-zivelni-nebo-
jinoupohromou-1 

Ministerstvo průmyslu a obchodu:  

EFEKT – Státní program na podporu úspor energie 
a vyuţití obnovitelných zdrojů energie 

http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice/ 

Národní program podpory zón http://www.czechinvest.org/nppz 

http://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-narodnich-programech
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/
http://www.sfzp.cz/clanek/256/795/programy-podpory-obnovitelnych-zdroju-a-uspor-energie-pro-rodinne-a-bytove-domy-v-roce-2009
http://www.sfzp.cz/clanek/256/795/programy-podpory-obnovitelnych-zdroju-a-uspor-energie-pro-rodinne-a-bytove-domy-v-roce-2009
http://www.nature.cz/
http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp
http://www.mmr.cz/getdoc/178cf44f-f42c-43e5-bc06-8fa6fabf5994/Podpora-regenerace-panelovych-sidlist-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/getdoc/178cf44f-f42c-43e5-bc06-8fa6fabf5994/Podpora-regenerace-panelovych-sidlist-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-podporovanych-bytu-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-podporovanych-bytu-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-podporovanych-bytu-pro-rok-2009
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2009/Podpora-vystavby-technicke-infrastruktury-pro-rok-2009
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Ministerstvo vnitra:  

Zásady pro poskytování účelových dotací obcím 
v rámci rozvoje jednotného systému varování 
a vyrozumění (vybrané obce) 

http://www.firebrno.cz/dotace-na-prvky-varovani 

Ministerstvo kultury:  

Programy odboru památkové péče http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433 

Podpora obnovy kulturních památek pro obce 
s rozšířenou působností 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2432 

Havarijní program http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=428 

Program regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429 

Program péče o vesnické památkové rezervace, 
vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=431 

Program záchrany architektonického dědictví http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430 

Program restaurování movitých památek http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432 

Literatura a knihovny http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/periodika-a-dalsi-literarni-
akce--8211;-dotace-na-rok-2009-5988/ 

Ministerstvo obrany:  

Dotace na zajištění péče o válečné hroby http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5185 

KÚ Jihočeského kraje:  

GP na podporu jednotek SDH obcí http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

GP na podporu rozvoje venkova a krajiny http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

GP Rekonstrukce stávajících sportovišť http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

GP Rozšíření stávajících kapacit MŠ, rekonstrukce, 
modernizace a vybavení budov 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

GP Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

Program obnovy venkova Jihočeského kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

KÚ Jihomoravského kraje:  

Dotační program na podporu tvorby projektů 
v oblasti vodárenství a odkanalizování a čištění 
odpadních vod 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=54295&TypeID=1 
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Dotační program na podporu tvorby projektů 
protipovodňových opatření 

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55674&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7 

Podpora v oblasti vodního hospodářství http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49764&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7 

Podpora v oblasti odpadového hospodářství http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49763&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7 

Dotační program – oblast tělovýchovy a sportu http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=48787&TypeID=1 

Dotační program – oblast kultury, památkové péče 
a kulturních zařízení 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=51047&TypeID=2 

Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů 
zřízených obcí 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=56474&TypeID=2 

Dotace Pomoc obcím Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz 

Dotace na zpracování územních plánů http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=102801&TypeID=2 

KÚ Karlovarského kraje:  

Program obnovy venkova http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/BB5CB113-B07D-442F-9A3D-
4381E87DF172/0/pravidla_POV_09.doc 

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/49F6E087-A9D6-4475-912F-
0A11B7BFEEF1/0/cyklo_prav_09.doc 

Podpora aktivit spojených s rozvojem cestovního 
ruchu 

http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/prispevky_cr.htm 

Podpora územně plánovací činnosti obcí http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/77B64C37-750C-4685-9214-
E5D70D106E88/0/009Pravidla_UPD_2009.pdf 

Poskytování příspěvku na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obce 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C23E2B23-5319-4150-9656-
E1B724CB1368/0/pravidlaSDH_09_web.doc 

Podpora úhrady nákladů spojených s obnovou, 
zachováním a vyuţitím kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů  

http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/pamatky_09.htm 

KÚ kraje Vysočina:  
GP na podporu výstavby a údrţby sportovních 
a  ělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/222.sportoviste2009.doc 

GP na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje 
místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/225.rozvojvesnice2009.doc 
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GP na podporu komunikační infrastruktury orgánů 
veřejné správy 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/229.metropolitnisiteX2009.doc 

GP na podporu průzkumu a poznávání krajiny http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/231.krajinavysociny2009.doc 
GP na podporu předcházení vzniku odpadů, vyuţívání 
materiálů šetrných k ţivotnímu prostředí a třídění 
vyuţitelných sloţek odpadu  

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/230.jdemeprikladem2009.doc 

GP na podporu informační gramotnosti a rozvoje 
komunikační infrastruktury 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/228.popularizaceavzdelavanivICTII2009.doc 

GP na podporu studií nebo projektových 
dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou 
a odvádění a čištění odpadních vod 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/227.cistavoda2009.doc 

KÚ Královéhradeckého kraje:  

Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti 
cestovního ruchu 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/cestovni-ruch/granty-a-dotace-pro-rok-2009-25997/ 

Kultura a památková péče http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-kultura-2009/vyhlasene-programy-25185/ 

Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci 
cyklodopravy Královéhradeckého kraje 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 

Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku - singltreky http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 

Výstavba, rekonstrukce a opravy veřejně přístupných 
sportovišť zejména s umělým povrchem a vybavení 
těchto ploch sportovním zařízením 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR112009.pdf 

Pořádání masových tělovýchovných a sportovních 
akcí typu "sport pro všechny" 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR102009.pdf 

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Zasady-2009.pdf 

KÚ Libereckého kraje:  

Program vodohospodářských akcí http://www.kraj-
lbc.cz/index.php?page=4179&REDIRECTED=true&c=67581ffa102af023a0b98d1bde3485f0 

Program podpory ochrany přírody a krajiny http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4218 

Program podpory ekologické výchovy a osvěty http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4217 

Program podpory nakládání s odpady  http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4233 
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Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4229 

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého 
kraje 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4228 

Zpracování územních plánů http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4226 

Podpora tělovýchovy a sportu http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4225 

Podpora propagace cestovního ruchu http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4224 

Podpora kultury v Libereckém kraji http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4223 

Podpora projektů v resortu školství http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4222 

Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - 
zpracování projektových ţádostí o dotaci 
z evropských fondů 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4213 

Fond poţární ochrany Libereckého kraje http://www.kraj-lbc.cz 

KÚ Moravskoslezského kraje:  

Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst 
do 10 tis. obyvatel 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_11901.html 

Program na podporu přípravy projektové 
dokumentace  

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12501.html 

Dotační program Drobné vodohospodářské akce  (od 
2000 do 5000 obyvatel) 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12601.html 

Dotační program na podporu tvorby územních plánů 
obcí 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12901.html 

KÚ Olomouckého kraje:  

Program podpory jednotek sboru dobrovolných 
hasičů 

http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+
zdroje_CZ.htm?lang=CZ 
 

Příspěvky na výstavbu a opravy cyklostezek  http://www.kr-olomoucky.cz/NR/rdonlyres/046C1D16-B461-4AFE-8E7E-
CEB811BD42BB/0/Podmínky__ţádosti_obcí_o_poskytnutí_finančního_příspěvku.doc 

KÚ Pardubického kraje:  

Granty v oblasti kultury a památkové péče http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?thema=2700&category=632 
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http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?thema=2700&category=632


 

   

GP v oblasti územního plánování, cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=633&thema=2702&item=52046 

KÚ Plzeňského kraje:  

Ekologické projekty - program zahrnuje několik 
dílčích dotačních titulů 

http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf 

Ochrana vod a zásobování pitnou vodou 
 

http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf 

Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem 
a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal 
v Plzeňském kraji 

http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35369 

KÚ Středočeského kraje:  

Fond ţivotního prostředí Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/F2A98307-7E4A-4BB2-A1BF-
14B6958A8CA4/0/Temata_2009.doc 

Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční 
kapacity obcí a mikroregionů 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/pujcky-z-fondu-kraje/ 

Fond obnovy památek http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-
pamatek/ 
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-kultury/ 

Dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/dotace-pro-obecni-
knihovny/ 

KÚ Ústeckého kraje:  

Program na záchranu a obnovu kulturních památek 
Ústeckého kraje  

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-
pamatek/ 

Program podpory směrů rozvoje zemědělství 
a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 
– 2013 

http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540 

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009 – 
2012 

http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540 

KÚ Zlínského kraje:  

Podprogram vodohospodářská infrastruktura 
v obcích 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=86267&doctype=ART&nid=2551&cpi=1 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=633&thema=2702&item=52046
http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf
http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35369
http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/F2A98307-7E4A-4BB2-A1BF-14B6958A8CA4/0/Temata_2009.doc
http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/F2A98307-7E4A-4BB2-A1BF-14B6958A8CA4/0/Temata_2009.doc
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/pujcky-z-fondu-kraje/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-pamatek/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-pamatek/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-kultury/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/dotace-pro-obecni-knihovny/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/dotace-pro-obecni-knihovny/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-pamatek/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-pamatek/
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=86267&doctype=ART&nid=2551&cpi=1


 

   

Nadace VIA:  

Fond kulturního dědictví - "Záchrana drobných 
památek místního významu" (2009) 

http://www.nadacevia.cz 

Nadace Partnerství:  

Strom ţivota http://www.nadacepartnerstvi.cz/ 

Partnerství pro Kolínsko http://www.nadacepartnerstvi.cz/ 

Nadace Proměny:  

Podpora rozvoje veřejné zeleně http://www.nadace-promeny.cz 

Nadace PRECIOSA http://www.nadace.preciosa.cz 

Nadace OKD http://www.nadaceokd.cz 

Komunitní nadace euroregionu Labe http://www.komunitninadace.cz/ 

Svazky obcí 

Program rozvoje venkova:  

I.1.2.1 Lesnická technika http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/121 

I.1.2.3 Lesnická infrastruktura http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/123 

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211 

III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/212 

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/22 

III.3.1 Vzdělávání a informace http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/3/31 

ROP Jihovýchod: http://www.jihovychod.cz/ 

1.2. Rozvoj dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy  

1.4. Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu  

2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  

2.2. Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu  

3.3. Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  

ROP Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz 

1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu  

1.4. Modernizace vozového parku veřejné dopravy  

1.5. Rozvoj místních komunikací  

2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci  

http://www.nadacevia.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadace-promeny.cz/
http://www.nadace.preciosa.cz/
http://www.nadaceokd.cz/
http://www.komunitninadace.cz/
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/121
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/1/12/123
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/212
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/22
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/3/31
http://www.jihovychod.cz/
http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/www.rr-jihozapad.cz


 

   

Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu  

ROP Moravskoslezsko: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop 

Osa 2. Podpora prosperity regionu  

4.1. Rozvoj venkova  

ROP Severovýchod: http://www.rada-severovychod.cz 

1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní 
obsluţnost území 

 

2.3 Rozvoj venkova  

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných 
aktivit v oblasti cestovního ruchu 

 

3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti 
cestovního ruchu 

 

ROP Severozápad: http://www.nuts2severozapad.cz 

PO 2 Integrovaná podpora místního rozvoje  

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti 
regionu 

 

ROP Střední Čechy: http://www.ropstrednicechy.cz 

1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy  

3.3 Rozvoj venkova  

ROP Střední Morava: http://www.rr-strednimorava.cz/ 

osa 1 Doprava  

2.3.Rozvoj venkova  

3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu  

3.2. Veřejná infrastruktura a sluţby  

OP Ţivotní prostředí:  

Všechny osy http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/ 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko http://www.sk-cz.eu/sk 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko http://www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko http://www.at-cz.eu/ 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko http://www.cz-pl.eu/ 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-
Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop
http://www.rada-severovychod.cz/
http://www.nuts2severozapad.cz/
http://www.ropstrednicechy.cz/
http://www.rr-strednimorava.cz/
http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/
http://www.sk-cz.eu/sk
http://www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html
http://www.crr.cz/index.php?lsel=410|416
http://www.cz-pl.eu/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200


 

   

Místní akční skupiny (MAS) Odkazy viz. Kapitola 4 Regionální zdroje 

Ministerstvo zemědělství:  

Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů 
a kanalizací II 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=37248&ids=0&katId=2731 

Finanční prostředky na hospodaření v lesích - zákon 
č. 475/2008 o státním rozpočtu (příloha č. 9)  

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=77&typ=1&val=43447&ids=0&katId=2707 

Ministerstvo ţivotního prostředí:  

Národní program – příloha III 
Programy podpory environmentálního vzdělávání, 
osvěty a poradenství 

http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/ 
 

Revolvingový fond MŢP http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp 

Ministerstvo místního rozvoje:  

Podpora úprav bývalých vojenských areálů 
k vojenskému vyuţití 

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4d7dfbf2-53e0-43d7-966c-
e0e679a9a179 

Podpora obnovy venkova http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-rozvoje-v-
roce-2009/Podpora-obnovy-venkova 

Poskytování státní dotace po ţivelní nebo jiné 
pohromě 

http://www.mmr.cz/6-obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-postizeneho-zivelni-nebo-
jinoupohromou-1 

Ministerstvo průmyslu a obchodu:  

EFEKT - Státní program na podporu úspor energie 
a vyuţití obnovitelných zdrojů energie 

http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice/ 

Národní program podpory zón http://www.czechinvest.org/nppz 

Ministerstvo kultury:  

Projekty zaměřené na činnost občanských sdruţení 
a organizací s mezinárodním prvkem podporující 
kulturní aktivity v oblasti movitého  kulturního 
dědictví, muzeí a galerií. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=5488 

KÚ Jihočeského kraje:  

Grantový program na podporu rozvoje venkova 
a krajiny 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

Grantový program Ochrana před povodněmi http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

Program obnovy venkova Jihočeského kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=37248&ids=0&katId=2731
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=77&typ=1&val=43447&ids=0&katId=2707
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/
http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4d7dfbf2-53e0-43d7-966c-e0e679a9a179
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4d7dfbf2-53e0-43d7-966c-e0e679a9a179
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-rozvoje-v-roce-2009/Podpora-obnovy-venkova
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-rozvoje-v-roce-2009/Podpora-obnovy-venkova
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=5488
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS


 

   

KÚ Jihomoravského kraje:  

Dotační program na podporu tvorby projektů 
v oblasti vodárenství a odkanalizování a čištění 
odpadních vod 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=54295&TypeID=1 

Dotační program na podporu tvorby projektů 
protipovodňových opatření  

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55674&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7 

Podpora v oblasti vodního hospodářství http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49764&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7 

Podpora v oblasti odpadového hospodářství http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49763&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7 

Oblast rozvoje venkova http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=55679&TypeID=1 

Podpora rozvoje mikroregionů  http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=58977&TypeID=2 

KÚ Královéhradeckého kraje:  

Projekt Partnerství pro budoucnost 3 http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6954500D-9CF5-47CF-BBC6-
6C9FDB2D8C6E/0/pravidla_PPB3.doc 

Podpora aktivit spojených s rozvojem cestovního 
ruchu 

http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/prispevky_cr.htm 

KÚ kraje Vysočina:  

GP na podporu informační gramotnosti a rozvoje 
komunikační infrastruktury 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/228.popularizaceavzdelavanivICTII2009.doc 

GP na podporu studií nebo projektových 
dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou 
a odvádění a čištění odpadních vod 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/227.cistavoda2009.doc 

KÚ Královéhradeckého kraje:  

Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti 
cestovního ruchu 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/cestovni-ruch/granty-a-dotace-pro-rok-2009-25997/ 

Kultura a památková péče http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-kultura-2009/vyhlasene-programy-25185/ 

Profesionalizace svazků obcí http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 

Vybavení svazků obcí základní technikou http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=54295&TypeID=1
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55674&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55674&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49764&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49764&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49763&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49763&TypeID=7&foldid=33477&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=55679&TypeID=1
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=58977&TypeID=2
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6954500D-9CF5-47CF-BBC6-6C9FDB2D8C6E/0/pravidla_PPB3.doc
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6954500D-9CF5-47CF-BBC6-6C9FDB2D8C6E/0/pravidla_PPB3.doc
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/prispevky_cr.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/prispevky_cr.htm
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/228.popularizaceavzdelavanivICTII2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/227.cistavoda2009.doc
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/cestovni-ruch/granty-a-dotace-pro-rok-2009-25997/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/cestovni-ruch/granty-a-dotace-pro-rok-2009-25997/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-kultura-2009/vyhlasene-programy-25185/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-kultura-2009/vyhlasene-programy-25185/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/


 

   

Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 

Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci 
cyklodopravy Královéhradeckého kraje 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 

Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku - singltreky http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
(do 2000 obyvatel) 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-
do-2000-obyvatel-25194/ 

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Zasady-2009.pdf 

KÚ Libereckého kraje:  

Program vodohospodářských akcí http://www.kraj-
lbc.cz/index.php?page=4179&REDIRECTED=true&c=67581ffa102af023a0b98d1bde3485f0 

Program podpory nakládání s odpady  http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4233 

Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4229 

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého 
kraje 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4228 

Program obnovy venkova http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4227 

Podpora tělovýchovy a sportu http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4225 

Podpora propagace cestovního ruchu http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4224 

Podpora kultury v Libereckém kraji http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4223 

Podpora projektů v resortu školství http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4222 

Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - 
zpracování projektových ţádostí o dotaci 
z evropských fondů 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4213 

KÚ Moravskoslezského kraje:  

Podpora obnovy a rozvoje venkova http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_115.html 

Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst 
do 10 tis. obyvatel 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_11901.html 

Program na podporu přípravy projektové 
dokumentace  

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12501.html 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-25194/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-25194/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-ziv-prostredi-2009/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-25194/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Zasady-2009.pdf
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4179&REDIRECTED=true&c=67581ffa102af023a0b98d1bde3485f0
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4179&REDIRECTED=true&c=67581ffa102af023a0b98d1bde3485f0
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4233
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4229
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4228
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4227
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4225
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4224
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4222
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4213
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_115.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_11901.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12501.html


 

   

Dotační program Drobné vodohospodářské akce  
(500 aţ 2000 obyvatel) 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12601.html 

KÚ Olomouckého kraje:  

Program obnovy venkova Olomouckého kraje http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Krajské+zdroje_CZ.htm?la
ng=CZ 

Vodohospodářský fond http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Ţivotní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+ry
bářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ 

Příspěvky na výstavbu a opravy cyklostezek  http://www.kr-olomoucky.cz/NR/rdonlyres/046C1D16-B461-4AFE-8E7E-
CEB811BD42BB/0/Podmínky__ţádosti_obcí_o_poskytnutí_finančního_příspěvku.doc 

Podpora zapojení dětí a mládeţe do komunitního 
ţivota v obci 

http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+
zdroje_CZ.htm?lang=CZ 

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 
venkova 

http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+
zdroje_CZ.htm?lang=CZ 

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajsk%C3%A9+zdroje/Krajsk%C3%A9+
zdroje_CZ.htm?lang=CZ 

KÚ Pardubického kraje:  

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
(zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 
2000 obyvatel 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=31231 

Granty v oblasti kultury a památkové péče 
 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?thema=2700&category=632 

GP v oblasti územního plánování, cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=633&thema=2702&item=52046 

KÚ Plzeňského kraje:  

Ochrana vod a zásobování pitnou vodou http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf 

KÚ Středočeského kraje:  

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_12601.html
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Krajské+zdroje_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Krajské+zdroje_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Krajské+zdroje_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Životní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+rybářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Životní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+rybářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Životní+prostředí+a+zemědělství/Vodní+hospodářství+a+rybářství/Pravidla+a+směrnice/Pravidla+a+směrnice_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/NR/rdonlyres/046C1D16-B461-4AFE-8E7E-CEB811BD42BB/0/Podmínky__žádosti_obcí_o_poskytnutí_finančního_příspěvku.doc
http://www.kr-olomoucky.cz/NR/rdonlyres/046C1D16-B461-4AFE-8E7E-CEB811BD42BB/0/Podmínky__žádosti_obcí_o_poskytnutí_finančního_příspěvku.doc
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=31231
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?thema=2700&category=632
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=633&thema=2702&item=52046
http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf


 

   

Fond ţivotního prostředí Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/F2A98307-7E4A-4BB2-A1BF-
14B6958A8CA4/0/Temata_2009.doc 

Program obnovy venkova http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-
venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-
obnovy-venkova-2009.htm?pg=1 

Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční 
kapacity obcí a mikroregionů 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/pujcky-z-fondu-kraje/ 

KÚ Ústeckého kraje:  

Program podpory směrů rozvoje zemědělství 
a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 
– 2013 

http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540 

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009 – 
2012 

http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540 

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je 
zaměřen na oblasti podpory 

http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98375&archiv=0&p1=177540 

KÚ Zlínského kraje:  

Podprogram vodohospodářská infrastruktura 
v obcích 
 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=86267&doctype=ART&nid=2551&cpi=1 

Nadace Partnerství:  

Strom ţivota http://www.nadacepartnerstvi.cz/ 

Nadace PRECIOSA http://www.nadace.preciosa.cz 
Nadace OKD http://www.nadaceokd.cz 

Školy a školská zařízení 

ROP Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz 

2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního 
a vyššího odborného školství 

 

2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
 

 

ROP Severovýchod: http://www.rada-severovychod.cz 

http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/F2A98307-7E4A-4BB2-A1BF-14B6958A8CA4/0/Temata_2009.doc
http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/F2A98307-7E4A-4BB2-A1BF-14B6958A8CA4/0/Temata_2009.doc
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-obnovy-venkova-2009.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-obnovy-venkova-2009.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova/vyzva-hejtmana-stredoceskeho-kraje-k-podavani-zadosti-o-dotaci-z-programu-obnovy-venkova-2009.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/pujcky-z-fondu-kraje/
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98375&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98375&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=86267&doctype=ART&nid=2551&cpi=1
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadace.preciosa.cz/
http://www.nadaceokd.cz/
http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/www.rr-jihozapad.cz
http://www.rada-severovychod.cz/


 

   

4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami 
a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími 
institucemi a úřady práce 

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:  

Osa 1 Počáteční vzdělávání http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 

Osa 3: Další vzdělávání http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko http://www.sk-cz.eu/sk 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko http://www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko http://www.at-cz.eu/ 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko http://www.cz-pl.eu/ 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-
Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200 

Ministerstvo ţivotního prostředí:  

Národní program – příloha I 
Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, 
jejich ochranných pásmech a významných krajinných 
prvcích  

http://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-narodnich-programech 
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/ 
 
 

Národní program – příloha III 
Programy podpory environmentálního vzdělávání, 
osvěty a poradenství 

http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/ 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu:  

EFEKT – Státní program na podporu úspor energie 
a vyuţití obnovitelných zdrojů energie 

http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice/ 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy:  

Program na podporu činnosti občanských sdruţení 
působících v oblasti předškolního, základního, 
středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 
2009 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozdeleni-dotaci-projektum-programu-na-podporu-
cinnosti-1 

Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 
2009 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/programy-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-
narodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovy 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
http://www.sk-cz.eu/sk
http://www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html
http://www.crr.cz/index.php?lsel=410|416
http://www.cz-pl.eu/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-narodnich-programech
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/programy-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovy
http://www.msmt.cz/vzdelavani/programy-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovy


 

   

Program na podporu aktivit v oblasti integrace 
cizinců na území ČR pro rok 2009 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-na-podporu-aktivit-v-oblasti-integrace-cizincu 

KÚ Jihočeského kraje:  

GP na podporu rozvoje venkova a krajiny http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

GP Rekonstrukce stávajících sportovišť http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

KÚ kraje Vysočina:  
GP na podporu výstavby a údrţby sportovních 
a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/222.sportoviste2009.doc 

GP na podporu informační gramotnosti a rozvoje 
komunikační infrastruktury 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/228.popularizaceavzdelavanivICTII2009.doc 

KÚ Královéhradeckého kraje:  
Výstavba, rekonstrukce a opravy veřejně přístupných 
sportovišť zejména s umělým povrchem a vybavení 
těchto ploch sportovním zařízením 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR112009.pdf 

Pořádání masových tělovýchovných a sportovních 
akcí typu "sport pro všechny" 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR102009.pdf 

KÚ Libereckého kraje:  
Program podpory ochrany přírody a krajiny http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4218 
Program podpory ekologické výchovy a osvěty http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4217 
Program podpory nakládání s odpady  http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4233 
Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4229 

Podpora tělovýchovy a sportu http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4225 
Podpora projektů v resortu školství http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4222 
KÚ Pardubického kraje:  
Program péče o ţivotní prostředí v Pardubickém kraji http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=51985 
GP pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ŢP 
v Pardubickém kraji  

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=51987 

KÚ Plzeňského kraje:  
Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem 
a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal 
v Plzeňském kraji 

http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35369 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/222.sportoviste2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/228.popularizaceavzdelavanivICTII2009.doc
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR112009.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR102009.pdf
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4218
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4217
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4233
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4229
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4225
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4222
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=51985
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=51987
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35369


 

   

KÚ Ústeckého kraje:  

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a 
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 – 
2013 

http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540 

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009 – 
2012 

http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540 

Nadace VIA:  

Fond místního rozvoje (2009) http://www.nadacevia.cz 

Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde ţijí (2009) http://www.nadacevia.cz 

Nadace Partnerství:  

Partnerství pro Kolínsko http://www.nadacepartnerstvi.cz/ 

Nadace škola hrou http://www.nsh.cz 

Nadace PRECIOSA http://www.nadace.preciosa.cz 

Nadace EURONISA http://www.euronisa.cz 

Nadace OKD http://www.nadaceokd.cz 

Nadační fond Zelený poklad http://www.zelenypoklad.org 

NNO ve spolupráci s obcí 

Program rozvoje venkova:  

III.1.3. Podpora cestovního ruchu http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/1/13 

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211 

III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/212 

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/22 

III.3.1 Vzdělávání a informace http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/3/31 

IV.1.1. Místní akční skupina http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/11 

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie –SPL http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12 

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/2 

Místní akční skupiny (MAS) Odkazy viz. Kapitola 4 Regionální zdroje  

ROP Jihovýchod: http://www.jihovychod.cz/ 

2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540
http://www.nadacevia.cz/
http://www.nadacevia.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nsh.cz/
http://www.nadace.preciosa.cz/
http://www.euronisa.cz/
http://www.nadaceokd.cz/
http://www.zelenypoklad.org/
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/1/13
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/212
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/22
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/3/31
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/11
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/2
http://www.jihovychod.cz/


 

   

2.2. Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu  

3.3. Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  

ROP Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz 

Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu  

ROP Moravskoslezsko: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop 

Osa 2. Podpora prosperity regionu  

4.1. Rozvoj venkova  

ROP Severovýchod: http://www.rada-severovychod.cz 

1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní 
obsluţnost území 

 

2.3 Rozvoj venkova  

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných 
aktivit v oblasti cestovního ruchu 

 

3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti 
cestovního ruchu 

 

ROP Severozápad: http://www.nuts2severozapad.cz 

PO 2 Integrovaná podpora místního rozvoje  

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti 
regionu 

 

ROP Střední Čechy: http://www.ropstrednicechy.cz 

Osa 2 Cestovní ruch  

3.3 Rozvoj venkova  

ROP Střední Morava: http://www.rr-strednimorava.cz/ 

2.3.Rozvoj venkova  

3.2. Veřejná infrastruktura a sluţby  

OP Ţivotní prostředí: http://www.opzp.cz/sekce/499/opzp-pro-neziskove-organizace/ 

2.1 Zlepšení kvality ovzduší http://www.opzp.cz/sekce/368/prioritni-osa-2/ 

Osa 3. Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/ 

Osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění 
starých ekologických zátěţí 

http://www.opzp.cz/sekce/370/prioritni-osa-4/ 
 

Osa 5. Omezování průmyslového znečištění a 
environmentálních rizik 

http://www.opzp.cz/sekce/371/prioritni-osa-5/ 
 

http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/www.rr-jihozapad.cz
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop
http://www.rada-severovychod.cz/
http://www.nuts2severozapad.cz/
http://www.ropstrednicechy.cz/
http://www.rr-strednimorava.cz/
http://www.opzp.cz/sekce/499/opzp-pro-neziskove-organizace/
http://www.opzp.cz/sekce/368/prioritni-osa-2/
http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/
http://www.opzp.cz/sekce/370/prioritni-osa-4/
http://www.opzp.cz/sekce/371/prioritni-osa-5/


 

   

Osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny (kromě 6.1. 
a 6.6.) 

http://www.opzp.cz/sekce/372/prioritni-osa-6 

Osa 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální  
vzdělávání, poradenství a osvětu 

http://www.opzp.cz/sekce/373/prioritni-osa-7/ 

Integrovaný operační program:  

3.1 Sluţby v oblasti sociální integrace http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d20b749-f1c8-428c-9e24-
67f9aa6c59ae 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:  

Osa 1 Počáteční vzdělávání http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 

Osa 3: Další vzdělávání http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost:  

Všechny osy http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko http://www.sk-cz.eu/sk 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko http://www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko http://www.at-cz.eu/ 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko http://www.cz-pl.eu/ 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-
Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200 

Ministerstvo ţivotního prostředí:  

Národní program – příloha I 
Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, 
jejich ochranných pásmech a významných krajinných 
prvcích 

http://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-narodnich-programech 
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/ 
 
 

Národní program – příloha III 
Programy podpory environmentálního vzdělávání, 
osvěty a poradenství 

http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/ 
 

Podpora projektů nestátních neziskových organizací http://www.env.cz, http://www.mzp.cz, http://www.sfzp.cz, 
http://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-narodnich-programech 

Revolvingový fond MŢP http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp 

Ministerstvo průmyslu a obchodu:  

EFEKT – Státní program na podporu úspor energie 
a vyuţití obnovitelných zdrojů energie 

http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice/ 

http://www.opzp.cz/sekce/372/prioritni-osa-6
http://www.opzp.cz/sekce/373/prioritni-osa-7/
http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d20b749-f1c8-428c-9e24-67f9aa6c59ae
http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d20b749-f1c8-428c-9e24-67f9aa6c59ae
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz
http://www.sk-cz.eu/sk
http://www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html
http://www.crr.cz/index.php?lsel=410|416
http://www.cz-pl.eu/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-narodnich-programech
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/
http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3396/detail/prilohy-iii-pro-roky-2008-a-2009/
http://www.env.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-narodnich-programech
http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice/


 

   

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy:  

Program na podporu aktivit v oblasti integrace 
cizinců na území ČR pro rok 2009 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-na-podporu-aktivit-v-oblasti-integrace-cizincu 

Program na podporu činnosti nestátních neziskových 
organizací působících v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozvojovy-program-msmt-podpora-evvo-ve-skolach 

Ministerstvo kultury:  

Ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=5488 

Literatura a knihovny http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/periodika-a-dalsi-literarni-
akce--8211;-dotace-na-rok-2009-5988/ 

KÚ Jihočeského kraje:  

Jihočeský krajský program na podporu MAS http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

GP na podporu rozvoje venkova a krajiny http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS 

KÚ Jihomoravského kraje:  

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55673&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7 

Dotační program – oblast kultury, památkové péče 
a kulturních zařízení 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=51047&TypeID=2 

KÚ Královéhradeckého kraje:  

Ochrana ţivotního prostředí a zemědělství http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/F59CAC6F-8D71-48F7-A8CB-
90034A50CBCD/0/OZP_pravidla.pdf 

Podpora aktivit spojených s rozvojem cestovního 
ruchu 

http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/prispevky_cr.htm 

Podpora úhrady nákladů spojených s obnovou, 
zachováním a vyuţitím kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů  

http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/pamatky_09.htm 

KÚ kraje Vysočina:  

GP na podporu výstavby a údrţby sportovních 
a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/222.sportoviste2009.doc 

GP na podporu informační gramotnosti a rozvoje 
komunikační infrastruktury 

http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/228.popularizaceavzdelavanivICTII2009.doc 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozvojovy-program-msmt-podpora-evvo-ve-skolach
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=5488
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/periodika-a-dalsi-literarni-akce--8211;-dotace-na-rok-2009-5988/
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/periodika-a-dalsi-literarni-akce--8211;-dotace-na-rok-2009-5988/
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1450&par%5blang%5d=CS
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55673&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=55673&TypeID=7&foldid=54298&foldtype=7
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=51047&TypeID=2
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/Ochrana_ZP.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/F59CAC6F-8D71-48F7-A8CB-90034A50CBCD/0/OZP_pravidla.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/F59CAC6F-8D71-48F7-A8CB-90034A50CBCD/0/OZP_pravidla.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/prispevky_cr.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/prispevky_cr.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/pamatky_09.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/pamatky_09.htm
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/222.sportoviste2009.doc
http://extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/228.popularizaceavzdelavanivICTII2009.doc


 

   

KÚ Královéhradeckého kraje:  

Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti 
cestovního ruchu 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/cestovni-ruch/granty-a-dotace-pro-rok-2009-25997/ 

Kultura a památková péče http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-kultura-2009/vyhlasene-programy-25185/ 

Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku - singltreky http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-
2009/granty-dotace-obce-2009/vyhlaseni-grantu-rr-2009-26333/ 

Výstavba, rekonstrukce a opravy veřejně přístupných 
sportovišť zejména s umělým povrchem a vybavení 
těchto ploch sportovním zařízením 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR112009.pdf 

Pořádání masových tělovýchovných a sportovních 
akcí typu "sport pro všechny" 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Podminky_SMR102009.pdf 

KÚ Libereckého kraje:  

Program podpory ochrany přírody a krajiny http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4218 

Program podpory ekologické výchovy a osvěty http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4217 

Program podpory nakládání s odpady  http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4233 

Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4229 

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého 
kraje 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4228 

Podpora tělovýchovy a sportu http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4225 

Podpora propagace cestovního ruchu http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4224 

Podpora kultury v Libereckém kraji http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4223 

Podpora projektů v resortu školství http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4222 

Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - 
zpracování projektových ţádostí o dotaci 
z evropských fondů 

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4213 

KÚ Olomouckého kraje:  

Program obnovy venkova Olomouckého kraje http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Krajské+zdroje_CZ.htm?la
ng=CZ 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/cestovni-ruch/granty-a-dotace-pro-rok-2009-25997/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/cestovni-ruch/granty-a-dotace-pro-rok-2009-25997/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-kultura-2009/vyhlasene-programy-25185/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2009/granty-dotace-kultura-2009/vyhlasene-programy-25185/
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KÚ Pardubického kraje:  

Program péče o ţivotní prostředí v Pardubickém kraji http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=51985 

GP pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ŢP 
v Pardubickém kraji  

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=631&thema=2696&item=51987 

Granty v oblasti kultury a památkové péče http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?thema=2700&category=632 

GP v oblasti územního plánování, cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje 

http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=633&thema=2702&item=52046 

KÚ Plzeňského kraje:  

Ekologické projekty - program zahrnuje několik 
dílčích dotačních titulů 

http://www.envic.cz/dokumenty/Programy_podpory_pro_ZP_verze_pro_tisk.pdf 

Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem 
a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal 
v Plzeňském kraji 

http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35369 

KÚ Středočeského kraje:  

Dotace na zajištění činnosti „Místních akčních skupin 
„ve Středočeském kraji 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/mistni-akcni-skupiny/ 

 
KÚ Ústeckého kraje: 

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek 
Ústeckého kraje  

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-obnovy-
pamatek/ 

Program podpory směrů rozvoje zemědělství 
a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 
– 2013 

http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540 

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009 – 
2012 

http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540 

Nadace VIA:  

Fond místního rozvoje (2009) http://www.nadacevia.cz 

Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde ţijí (2009) http://www.nadacevia.cz 

Procter & Gamble pro mateřská centra (2009) http://www.nadacevia.cz 

Dobročinný fond Philip Morris - celorepublikový 
program "Milion pro aktivní ţivot obcí" (2009) 

http://www.nadacevia.cz 
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http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=633&thema=2702&item=52046
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http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&archiv=0&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1645586&p1=177540
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Fond kulturního dědictví - "Záchrana drobných 
památek místního významu" (2009) 

http://www.nadacevia.cz 

Nadace Partnerství:  

Základní grantový program http://www.nadacepartnerstvi.cz/ 

Strom ţivota http://www.nadacepartnerstvi.cz/ 

Partnerství pro Kolínsko http://www.nadacepartnerstvi.cz/ 

Nadace Divoké husy:  

Grantový program  Benefice s Divokými husami – 
princip zdvojování 

http://www.divokehusy.cz 

Nadace škola hrou http://www.nsh.cz 

Nadace PRECIOSA http://www.nadace.preciosa.cz 

Nadace EURONISA http://www.euronisa.cz 

Nadace OKD http://www.nadaceokd.cz 

Komunitní nadace euroregionu Labe http://www.komunitninadace.cz/ 

Nadační fond Zelený poklad http://www.zelenypoklad.org 

 

http://www.nadacevia.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.divokehusy.cz/
http://www.nsh.cz/
http://www.nadace.preciosa.cz/
http://www.euronisa.cz/
http://www.nadaceokd.cz/
http://www.komunitninadace.cz/
http://www.zelenypoklad.org/


 

  

 


