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Města a obce – aktuálně vyhlášené 
 

Snížení energetické náročnosti veřejných budov    

Na co lze získat dotaci 

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: zateplení budovy, výměny / 
repase oken a dveří, větrací systémy s rekuperací tepla, systémy využívající odpadní teplo, výměna 
zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW 
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná 
čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace fotovoltaického systému, 
instalace solárně-termických kolektorů. Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém 
standardu. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace aj. 

Výše a podíl dotace 

30-50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. 70 % v případě instalací 
systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému 
současně se systémem nuceného větrání s rekuperací. 30 % (max. 50 mil. Kč) při stavbě nové veřejné 
budovy v pasivním energetickém standardu. 

Termín výzvy 

Do 2. 3. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161 

 

Zlepšení čistoty ovzduší    

Na co lze získat dotaci 

Náhrada nebo rekonstrukce zdrojů znečišťování, pořízení dodatečných technologií a změny 
technologických postupů vedoucí ke snížení emisí, omezování prašnosti z plošných zdrojů (např. 
vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení). 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj. Výzva je určena pro vlastníky a provozovatele 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v uhelných regionech, tj. v Moravskoslezském kraji, 
Ústeckém kraji a Karlovarském kraji. 

Výše a podíl dotace 

Ve většině případů dotace v režimu veřejné podpory de minimis. U projektů nespadajících pod 
veřejnou podporu dotace až 85 %. 



Termín výzvy 

Do 1. 2. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=166 

 

Komunitní výsadba listnatých stromů na veřejných prostranstvích    

Na co lze získat dotaci 

Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Žadatel může 
podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost. Žadatel musí mít prokazatelný 
vztah k místu realizace projektu. Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí 
manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz. 

Kdo může žádat 

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran 
a hnutí. 

Výše a podíl dotace 

20 000 – 250 000 Kč, až 100 % ze způsobilých výdajů 

Termín výzvy 

Do 30. 4. 2021 nebo vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76 

 

Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody    

Na co lze získat dotaci 

Výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových), 
výstavba a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového 
přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na 
stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné 
vody pro zásobování obyvatelstva. 

Kdo může žádat 

Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní 
společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Výše a podíl dotace 

100 000 – 3 mil. Kč. Míra podpory 60 – 80 % dle zaměření projektu. 

Termín výzvy 

Do 18. 12. 2020. 



Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55 

 

Odstranění nelegálních skládek odpadů    

Na co lze získat dotaci 

Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů. Řešení ekologických zátěží, 
u kterých hrozí akutní ohrožení životního prostředí a lidského zdraví a u kterých není možno odvrátit 
havarijní stav jiným způsobem. Náklady na nezbytná nápravná opatření budou následně vymáhány 
po majiteli nebo původci tak, aby byl naplněn princip „znečišťovatel platí“. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce s rozšířenou působností, obce. 

Výše a podíl dotace 

100 tis. – 40 mil. Kč, max. 100 % z celkových způsobilých výdajů (z toho 80 % dotace, zbytek 
bezúročná půjčka). 

Termín výzvy 

Do 31. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=31 

 

Péče o přírodu a krajinu - biodiverzita    

Na co lze získat dotaci 

Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba. Speciální péče cílená na podporu vzácných druhů 
a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť, opatření na podporu vzácných druhů 
v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, interpretace hodnot PP a PR v podobě 
jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění 
(např. povalové chodníky) a/nebo naučné tabule. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj. 

Výše a podíl dotace 

Projekty od 250 000 Kč, dotace až 100 % dle náplně projektu. 

Termín výzvy 

Do 2. 11. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 



Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=158 

 

Revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně    

Na co lze získat dotaci 

Zakládání a obnova parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů a zlepšení jejich 
stavu výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či 
výsadbami keřů a propojení přírodních ploch a prvků. Součástí může být obnova a zakládání 
doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů a jiných 
terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.). 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj. 

Výše a podíl dotace 

Projekty od 250 000 Kč, dotace max. 60 %. 

Termín výzvy 

Do 2. 11. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=160 

 

Povodňová ochrana obcí a jejich hospodaření se srážkovými vodami    

Na co lze získat dotaci 

Hospodaření se srážkovými vodami a jejich další využití namísto odvedení do kanálu: povrchová 
vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení, dešťové zahrady (kombinace modré a zelené 
infrastruktury), podzemní vsakovací zařízení, akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových 
vod a jejich opětovné využití, výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné 
a propustné povrchy, budování propustných zpevněných povrchů, výstavba střech s akumulační 
schopností atd. Povodňová ochrana: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních 
toků, výstavba suchých nádrží (poldrů), vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů 
vodních nádrží. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj. 

Výše a podíl dotace 

Až 95 % dle obsahu projektu. 

Termín výzvy 

Do 11. 1. 2021. 



Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151 

 

Nadace ČEZ – dotace na oranžové hřiště    

Na co lze získat dotaci 

Výstavba s kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. 

Kdo může žádat 

Právnické osoby se sídlem v ČR. 

Výše a podíl dotace 

Příspěvek max. 2 mil. Kč. 

Termín výzvy 

Do 31. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Nadace ČEZ 

Odkaz 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 
 

Příprava projektů energeticky úsporných domů    

Na co lze získat dotaci 

Příprava komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace 
energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení. 

Kdo může žádat 

Vlastníci objektů ve veřejném sektoru a jejich nájemci, vlastníci rodinných domů a jejich nájemci, 
vlastníci bytových domů a jejich nájemci, vlastníci objektů pro podnikatelské účely a jejich nájemci 

Výše a podíl dotace 

Ve veřejném sektoru dotace max. 100 000 Kč, max. 70 %. 

Termín výzvy 

Do 16. 10. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-11-2020--
aktivita-2f--priprava-energeticky-uspornych-projektu-zasady-dobre-praxe--256040/ 
 



Sportovní hřiště a tělocvičny v obcích a městech do 10 000 obyvatel    

Na co lze získat dotaci 

Obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny 
tělesné výchovy, obnova školních tělocvičen. Sportoviště musí primárně sloužit pro hodiny tělesné 
výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. 

Kdo může žádat 

Obec s 3001 – 10 000 obyvateli, na jejímž katastru je zřízena základní škola. 

Výše a podíl dotace 

500 tis. – 5 mil. Kč, dotace až 60 %. 

Termín výzvy 

Do 28. 8. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora rozvoje regionů 2020. 

Odkaz 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-
2020/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli 
 

Energetické úspory v bytových domech    

Na co lze získat dotaci 

Zateplování, výměna oken a dveří nebo výměna zdroje tepla pro bytové domy. 

Kdo může žádat 

Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva. 

Výše a podíl dotace 

Až 40 % dle aktivit projektu. 

Termín výzvy 

Do 29. 11. 2020. 

Poskytovatel, program 

Integrovaný regionální operační program. 

Odkaz 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-78-energeticke-uspory-v-bytovych-domech-ii 
 

Sociální bydlení    

Na co lze získat dotaci 

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení 
a pořízení nezbytného základního vybavení. 

Kdo může žádat 

Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. 



Výše a podíl dotace 

Pro obce max. 15 mil. Kč, dotace až 90 %. 

Termín výzvy 

Do 31. 10. 2022. 

Poskytovatel, program 

Integrovaný regionální operační program 

Odkaz 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-83-socialni-bydleni-in-projekty-iti 
 

Akce k významným výročím obcí a měst    

Na co lze získat dotaci 

Kulturní aktivity spjaté s významnými výročími měst a obcí, s významnými výročími kulturně-
historických událostí, s významnými výročími význačných osobností českého původu působících 
v oblasti kultury. Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá ve smyslu 100., 200., 300. výročí 
atp., popř. výročí půlkulatá ve smyslu 150., 250., 350. výročí atp. Při výběrovém dotačním řízení jsou 
upřednostňovány projekty s jednoznačným přínosem pro oslavy či připomínky předmětných výročí. 
V případě projektů, které se vztahují k významným výročím obcí či měst, jsou při výběrovém 
dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. s vydáním výroční publikace 
(almanachu, sborníku) o historii obce či města. 

Kdo může žádat 

Fyzické i právnické osoby, které jsou pořadateli akcí, tedy i města a obce. 

Výše a podíl dotace 

Až 70 % celkových neinvestičních nákladů. 

Termín výzvy 

Do 30. 9. 2020 (druhé kolo do 30. 4. 2021). 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo kultury, Podpora regionálních kulturních tradic. 

Odkaz 

https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnich-tradic-2388.html 
 

 
  



Města a obce – připravované 
 

Stabilizování a sanace svahových nestabilit   

Na co lze získat dotaci 

Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou 
evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace aj. 

Termín výzvy 

15. 10. 2020 – 17. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

 

Preventivní protipovodňová opatření    

Na co lze získat dotaci 

Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Budování a modernizace 
systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, budování 
a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní 
úrovni (včetně např. modernizace / digitalizace obecního rozhlasu), tvorba digitálních povodňových 
plánů. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace aj. 

Termín výzvy 

15. 10. 2020 – 17. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

 

Projektová příprava vodohospodářských projektů    

Na co lze získat dotaci 

Financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské 
projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027. Projektová příprava kanalizací, 
čistíren odpadních vod, přivaděčů, úpraven a rozvodných sítí pitné vody. 

Kdo může žádat 

Obce/města, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy 
nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % 
obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty 



Výše a podíl dotace 

Až 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace. Max. výše podpory je 
5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP. 

Termín výzvy 

1. 9. 2020 – 29. 1. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83 

 

Veřejné osvětlení    

Na co lze získat dotaci 

Obnova osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizace řídicího systému VO v obcích. 

Kdo může žádat 

Obce a městské části, jejich příspěvkové organizace nebo jimi 100% vlastněné obchodní společnosti. 

Výše a podíl dotace 

Max. 2 mil. Kč, max. 50 %. 

Termín výzvy 

1. 9. 2020 – 31. 10. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT. 

Odkaz 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/119346 

 

 

 

 
  



Cestovní ruch apod. – aktuálně vyhlášené 

 

COVID - Kultura    

Na co lze získat dotaci 

Podpora podnikatelským subjektům v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly v 
rozhodném období od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které 
se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a byly v přímé souvislosti s 
mimořádnými opatřeními vlády přesunuty nebo zrušeny. 

Kdo může žádat 

Podnikatelské subjekty v oblasti kultury. 

Výše a podíl dotace 

Max. 5 mil. Kč na jeden subjekt, max. 50 % uznatelných výdajů. 

Termín výzvy 

Do 18. 9. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/kultura 

 

Fotovoltaická elektrárna na objektu    

Na co lze získat dotaci 

Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně možné akumulace 
elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku. 

Kdo může žádat 

Malé, střední i velké podniky včetně podniků s majetkovou účastí obcí a měst. 

Výše a podíl dotace 

2 mil. – 50 mil. Kč, 60-80 % podle velikosti žádajícího podniku. 

Termín výzvy 

Do 31. 8. 2020. 

Poskytovatel, program 

Agentura API, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Odkaz 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-
systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/ 

 



Odborné vzdělávání zaměstnanců    

Na co lze získat dotaci 

Profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání. Zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo 
změnu stávající kvalifikace zaměstnanců. Například jazykové kurzy, řidičská oprávnění, profesní 
průkazy atd. 

Kdo může žádat 

Firmy, OSVČ, neziskové organizace. 

Výše a podíl dotace 

500 tis. – 6 mil. Kč, dotace až 100 %. 

Termín výzvy 

Do 30. 11. 2020. 

Poskytovatel, program 

Úřad práce ČR, program POVEZ II. 

Odkaz 

https://www.uradprace.cz/povez-ii 

 
  



Cestovní ruch apod. – připravované 

 

Úspory energie v objektech    

Na co lze získat dotaci 

Zateplení budov vč. střechy, výměna oken. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu 
a tepla. Obnovitelné zdroje energie - fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní 
elektrárny, tepelná čerpadla apod. Zavedení a modernizace systémů měření, využití odpadní energie. 
Projektová dokumentace a energetické posudky. 

Kdo může žádat 

Malé, střední i velké podniky včetně podniků s majetkovou účastí obcí a měst. 

Výše a podíl dotace 

500 tis. – 50 mil. Kč, 30-50 % podle velikosti žádajícího podniku. Fotovoltaika až 80 %. 

Termín výzvy 

Listopad 2020. 

Poskytovatel, program 

Agentura API, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

 

 


