
Odpovědný 

rezort:
Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci

Alokace 

dotačního 

titulu 2021 

(mil. Kč)

Alokace 

dotačního 

titulu 2022 

(mil. Kč)

Sledované indikátory 

Územní 

dimenze 

ANO/NE

Popis územní 

dimenze

MSp
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti 

poskytovaných na základě zákona č. 

45/2013, o obětech trestných činů.

Poskytování právních informací, poskytování restorativních programů na základě zákona č. 45/2013 Sb., 

o obětech trestných činů.

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, dále PO a FO - s hlavním předmětem činnosti v 

poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, které 

mají činnost akreditovanou u MSP podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů a o změně některých zákonů.

12 12

Počet klientů. V případě programů poskytujících právní informace a 

poradenství nejméně 70 % klientů programu obdrží komplexní informace o 

právech obětí v průběhu trestního řízení. V případě restorativních programů 

nejméně 50 % klientů vnímá pozitivní posun ve své situaci. 

NE celá ČR

MSp
Rozvoj probačních a resocializačních 

programů pro dospělé pachatele.

Projekty / programy podporující abstinenci a zdravý životní styl, programy zvyšující rodičovskou 

zodpovědnost a výchovné kompetence, programy snižující agresivní projevy v chování, programy 

zvyšující odpovědnost pachatelů vůči obětem, programy zvyšující bezpečné chování řidičů, programy 

zajišťující resocializaci po propuštění z VTOS.

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, dále PO a FO - s hlavním předmětem činnosti v 

poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb.

2 2

Počet klientů. Nejméně 50 % klientů programu, kteří do něj vstoupili, jej 

úspěšně dokončí. Nejméně u 70 % klientů programu, kteří jej úspěšně 

dokončili, nastane pozitivní posun v jejich osobní situaci (např. zaměstnání, 

škola, osobní vztahy, zmírnění agresivity, léčba závislosti, zajištění bydlení, 

narovnání vztahů s poškozeným).

NE celá ČR

MSp
Rozvoj probačních a resocializačních 

programů pro mladistvé delikventy.

Programy v souladu s §17 zákona o soudnictví ve věcech mládeže působící v těchto oblastech činnosti:1) 

sociální výcvik, rozvoj sociálních dovedností.

2) psychologické poradenství, rozvoj osobnosti, terapeutický program

3) činnosti vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační

4) obecně prospěšné činnosti (tj. činnosti vykonávané v obecní prospěch)

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, dále PO a FO - s hlavním předmětem činnosti v 

poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb.

1,5 1,5

Počet klientů. Nejméně 50 % klientů programu, kteří do něj vstoupili, jej 

úspěšně dokončili. Nejméně u 70 % klientů programu, kteří jej úspěšně 

dokončili, nastal pozitivní posun v jejich osobní situaci (např. zaměstnání, škola, 

osobní vztahy, zmírnění agresivity, léčba závislosti, zajištění bydlení, narovnání 

vztahů s poškozeným). 

NE celá ČR

MSp
Program podpory práce s rodinami 

odsouzených k výkonu trestu odnětí 

svobody.

Projekty, které pomáhají udržet kontakt odsouzeného s rodinami před nástupem, během výkonu a po 

propuštění z VTOS. Programy zajišťující informační servis a poradenství, psychologickou, materiální a 

provozní podporu rodinám odsouzených, organizování společných aktivit odsouzených a jejich rodin, 

asistované návštěvy.

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, dále PO a FO - s hlavním předmětem činnosti v 

poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb. 

3 3

Počet klientů. Nejméně u 80 % klientů dojde k zintenzivnění kontaktu s 

rodinou. Nejméně u 30 % klientů dojde k posílení rodičovské odpovědnosti 

(navázání kontaktu s dítětem, zintenzivnění kontaktu s dítětem, prožití 

společné aktivity s dítětem).

NE celá ČR

MSp Program protidrogové politiky ve věznicích.

Programy, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby osob vazebně stíhaných a osob ve výkonu 

trestu odnětí svobody - uživatelů drog, a které mají návaznost do oblasti postpenitenciární péče 

(nabídka míst v síti služeb ambulantních doléčovacích programů, rezidenční péče v terapeutických 

komunitách apod.). 

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, dále PO a FO - s hlavním předmětem činnosti v 

poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb.

0 0

? NE celá ČR

MSp Prevence korupčního jednání.

Seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči 

korupčním praktikám; zvýšení informovanosti občanů – přímých nebo nepřímých obětí korupce – o 

možnostech právních nástrojů boje proti korupci včetně tvorby webových stránek; vytváření analytické 

a poradenské struktury včetně vlastního bezplatného poskytování tohoto poradenství a propagace 

těchto struktur; posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni; zvyšování právního vědomí v 

oblasti korupčního jednání u zaměstnanců státní správy a samosprávy a motivace v ohlašování 

korupčního jednání.

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, které mají v oblasti zaměření programu 

prokazatelnou zkušenost min. 1 rok.

4,4 4,8

Výstupy jednotlivých projektů. NE celá ČR

MF

Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálního školství v 

okolí velkých měst.

Navýšení kapacity základních devítiletých škol v působnosti a majetku obcí. Dotační program je určen 

pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi. Jedná se o pomoc obcím postižených rezidenční 

suburbanizací. Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další zázemí lze financovat pouze, pokud 

potřeba jejich rozšíření vyplývá  z nárůstu počtu dětí navštěvujících školu. Finanční prostředky státního 

rozpočtu jsou účelově určeny na úhradu nákladů stavební, příp. technologické části stavby. 

obce

200 0

? NE celá ČR

MF
Majetkové vypořádání pozemků pod 

stavbami silnic II. a III. Třídy.

Refundace nákladů krajů spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. 

Vláda svým usnesením č. 508/2016 schválila pokračování tohoto dotačního programu  do 31. 12. 2019, v 

červnu roku 2020 vláda rozhodne o pokračování dotačního titulu do roku 2023. V roce 2020 dotační 

výzva vypsána nebude. Pokud vláda pokračování dotačního titulu schválí, budou krajům refundovány 

výdaje na výkupy pozemků realizované v roce 2020 až v roce 2021.

kraje

40 40

? NE celá ČR

MF
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké 

sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně 

výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných 

svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť.

Obce do 3000 obyvatel nebo dobrovolné svazky obcí, kde průměr počtu 

obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000.

0 0

? NE celá ČR

MF
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké 

sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou 

sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou 

budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí 

vykoupené nemovitosti).

Obce do 3000 obyvatel.

0 0

? NE celá ČR

MK
Program státní podpory profesionálních 

divadel a stálých profesionálních 

symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Program je realizován na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září 2003. Program je systémovým 

řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a 

pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. 

PO, OPS,obce, kraje.

130 130

? ? ?

Příloha č. 3 SEZNAM NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MINISTERSTEV PLÁNOVANÝCH V LETECH 2021-2022 



MK Kulturní aktivity.
Aktivity se prolínají téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění 

státní kulturní politiky.

FO,PO,OPS, OS,CNS, ost.nezisk.org.,VR,obce, kraje,VRÚÚ, VŠ,VVI, cizí PO, 

stipendia, nepodnikající FO, transf. do zahraničí.

564,56 564,56

? ? ?

MK Veřejné informační služby knihoven.

Program je nástrojem podpory rozvoje oblasti knihoven, poskytujících veřejné knihovnické a informační 

služby dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách poskytování veřejných knihovnických a 

informačních služeb, v platném znění. Je určen na podporu činnosti více než 6 000 knihoven České 

republiky, zapsaných v evidenci Ministerstva kultury.

OPS,CNS, ost.nezisk.org., obce, kraje, VŠ, VVI, cizím PO.

38,21 38,21

? ? ?

MK Programy ochrany a péče o kulturní statky. ? obce, kraje , SPO

75 75

? ? ?

MK
Program záchrany architektonického 

dědictví.

Zachování a obnova ohrožených nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější  součást  

národního  kulturního  dědictví,  zejména  velkých  stavebních  objektů, národních kulturních památek a 

památek UNESCO.

obce, církev, jiné PO a FO, kraj, ČR

235 235

? ? ?

MK Havarijní program.
Stavební  práce  spojené  s  obnovou  kulturní  památky  včetně  restaurátorských  prací, zejména však 

statické zajištění objektu, oprava krovu a střechy.
obce, církev, jiné PO a FO, kraj

83 83

? ? ?

MK
Program restaurování movitých kulturních 

památek.

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 náboženské účely.

obce, církev, jiné PO a FO, kraj

33 33

? ? ?

MK
Program  regenerace  městských  

památkových  rezervací  a  městských  

památkových zón.

Obnova kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst 

prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny.
obce, církev, jiné PO a FO, kraj

168 168

? ? ?

MK
Program péče o vesnické památkové 

rezervace a zóny a krajinné památkové zóny.

Minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč. 

Vlastníkovi  lze  poskytnout  příspěvek  až  do  výše  80  %  celkových  nákladů  (včetně  DPH) v 

kalendářním roce.

obce, církev, jiné PO a FO, kraj

39 39

? ? ?

MK Program Podpora pro památky UNESCO.

Tvorba a překlad management plánů a nominačních dokumentací.

Vědecko-výzkumné projekty vztahující se k českým památkám zapsaným na Seznamu světového 

dědictví a Indikativním seznamu ČR.

Pezentace, osvěta a edukace ve stejné oblasti.

města, kraje, spolky, podnikatelské subjekty, AV ČR, NPÚ ?

6

? ? ?

MK

Program Podpora  obnovy  kulturních  

památek  prostřednictvím  obcí  s  

rozšířenou  působností.

Zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a 

zóny, popř. obnova movité kulturní památky pevně spojené se stavbou,  jako  jsou  např.  oltáře  nebo  

varhany  v  kostelech,  pokud  je  tato  stavba  kulturní  památkou, a obnova movitých kulturních 

památek v případě, že se nejedná o restaurování, např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.

obce, církev, jiné PO a FO, kraj

122 122

? ? ?

MK
Podpora projektů integrace příslušníků 

romské komunity.

Umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny, koncerty, přehlídky, festivaly), kulturně vzdělávací 

a výchovné aktivity (např. semináře, přednášky, besedy), odborné studie rozšiřující poznání 

a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii, dokumentace romské kultury, ediční činnost 

(neperiodické publikace, kulturní akce směřující k potírání negativních projevů extremismu, rasové a 

národnostní nesnášenlivosti a xenofobie).

PO, OPS, spolky, CNS, obce

2 2

? ? ?

MK
Podpora kulturních aktivit národnostních 

menšin a informací v jazycích národnostních 

menšin.

Umělecké aktivity, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity, studium a rozbory národnostní kultury a 

lidových tradic, multietnické kulturní akce, ediční činnost .Vydávání periodického tisku v jazycích 

národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, který není vydáván za 

účelem dosažení zisku a je veřejně šířen na území ČR. Na podporu výroby programů rozhlasového nebo 

televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, 

které není provozováno za účelem dosažení zisku a je šířeno na území ČR.

PO, OPS, spolky, CNS, obce

31 31

? ? ?

MK
Podpora regionálních kulturních tradic - 

Podpora 30 let demokracie a svobody, 20 let 

členství v NATO a 15 let členství ČR ve EU.

Podpora profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit, projekty s jednoznačným přáínosem k 

oslavám, projekty s širší geografickou působností.
obce/ města, právnické osoby, fyzické osoby

0 0

? ANO

Širší geografická 

působnost ve smyslu 

regionálního významu 

alespoň na úrovni kraje.

MK Podpora expozičních a výstavních projektů.
Instalace expozic a výstav, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace.

Vlastníky sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy 

Ministerstva kultury, mimo příspěvkových organizací zřizovaných 

Ministerstvem kultury.  

7 7

? ? ?



MK
Podpora projektů standardizovaných 

veřejných služeb muzeí a galerií.

Zhotovení digitální obrazové prezentaci souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textovýách 

informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění 

prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictví své vlastní internetové 

prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu), vydání odborného katalogu 

sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou.

Garanti standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení § 2 

odst. 9 zákona, zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeeb 

(muzeí a galerií).

2,5 2,5

? ? ?

MK
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v 

muzejnictví.

Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní 

povahy MK,  edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, 

celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu 

výchovy v oblasti kultury.

Vlastníci nebo správci muzejních sbírek zapsaných v zapsané v Centrální 

evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), mimo 

příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury, - školy, které jsou 

uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

- vysoké školy

- fyzické či právnické osoby, kterým lze poskytnout dotaci podle § 7 odst. 1 

písm. d), e), f), i) ZRP, mimo příspěvkových organizací zřizovaných 

ministerstvem

2,5 2,5

? ? ?

MK
Výkupy předmětů kulturní hodnoty 

mimořádného významu.

Předmětem nákupu mohou být: • předměty kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., o 

prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobné předměty 

mimořádného významu, 

• předměty navržené k prohlášení za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 

20/1987 Sb.,

• předměty prohlášené za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 

Sb., u nichž nedošlo k uplatnění předkupního práva státu podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., a jejichž 

získání je:

o reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného 

v restitučním řízení,

o zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti 

muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří,

o reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo 

rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího,

b) předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., které zároveň splňují kritéria předmětu 

kulturní hodnoty, jejichž získání je zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 

citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury.

c) objekty nebo jejich části, jejichž získání je zásadním přínosem do sbírek muzeí v přírodě nebo muzeí, 

které mají muzeum v přírodě jako svou  organizační složku. 

Subjekty, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. registrovanými v CES, Národní  památkový ústav, další subjekty, které hospodaří se soubory kulturních památek veřejně přístupnými v památkových objektech, a specializovaným archivům zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury v souladu s § 51 zákona č. 499/2000 Sb., které nejsou zároveň sbírkami muzejní povahy zapsanými v CES.

14,9 14,9

? ? ?

MK Akviziční fond. Nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi díla typickým způsobem přestavující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu a je: a. volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací a autorských záznamů performancí,   b. dokumentací architektonického návrhu, užitým uměním, d. průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací,e. originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem,f. autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu), nebo g. autorskou knihou.

Subjekty hospodařící se sbírkou/sbírkami muzejní povahy, u kterých 

Ministerstvo kultury neplní funkci zřizovatele, a který má v Centrální evidenci 

sbírek (dále jen „CES“), zapsánu/y sbírku/y (podsbírku/y) těchto oborů:

a. výtvarného umění a architektury

b. uměleckého řemesla

c. uměleckoprůmyslové práce

d. fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média nebo

e. jinou obdobnou. 

21 21

? ? ?

MPO TRIO.
Podpora průmylového výzkumu, experiment. Vývoje a inovací : mzdy pracovníků, užitý materiál, 

smluvní výzkum, odpisy, režijní náklady.

Podniky v účinné spolupráci s nezávislými VO, zaměření na KETs (klíčové 

technologie); 

příjemci z celé ČR vč. zahraničních (EHS + Svýcarsko)  a včetně Prahy.

741 344

? NE celá ČR

MPO The Country for the Future.

Vznik inovativních firem (high-tech start-upů), jejich následný rozvoj a internacionalizace; budování 

inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci; zavádění inovací do praxe 

(zejména využíváním existujících výsledků VaV).

Podnik – právnická osoba, která vykonává hospodářskou činnost, pokud 

zároveň splňuje definici malého a středního podniku podle Přílohy 1 Nařízení 

GBER.

200 250

? NE celá ČR

MPO Vadium.
Záruky za nabídky ve výběrových nebo zadávacích řízeních, navazuje na předchozí obdobný program 

Záruka.
Malé a střední podniky.

není předem 

stanoveno,

kontinuální 

příjem žádostí

není předem 

stanoveno,

kontinuání příjem 

žádostí

Počet realizovaných výběrových nebo zadávacích řízení. NE celá ČR

MPO
EFEKT - státní program na podporu úspor 

energie 2017 - 2021.

Realizaci energeticky úsporných opaření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické 

náročnosti, provoz středisek EKIS, vzdělávání, zpracování projektové i územní dokumentace (podpora 

úspor energie).

V závislosti na podpořené aktivitě podnikatelské i veřejné subjekty. 150 + NNV NNV Úspory energie, zvýšení energetické účinnosti, snížení energetické náročnosti. NE celá ČR

MPO ENERG.
Zvýhodněné úvěry sloužící ke snížení energetické náročnosti nebo využití OZE pro vlastní činnost 

příjemce za účelem dosažení úspor energie.
Malé a střední podniky pouze na území hl.m.Prahy.

není předem 

stanoveno, závisí 

na výnosu z 

prodeje emisních 

povolenek, 

odhadem max. 

150

není předem 

stanoveno, závisí 

na výnosu z 

prodeje emisních 

povolenek, 

odhadem max. 

150

Úspory ve spotřebě elektrické energie. ANO Pouze území hl.m. Prahy.



MPO
Regenerace a podnikatelské využití 

brownfieldů.

Revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměny na průmyslové plochy do 10 

ha, revitalizace objektů pro průmysl a podnikání.
kraje, města,obce

300 0

Výše následných investic, obsazenost, počet a plocha revitalizovaných 

podnikatelských nemovitostí.
ANO

Obce a kraje na území 

strukturálně postižených 

krajů (MSK, ÚSK, KRK) a 

hospod. problém. regionů.

MPO
Program na podporu podnikatelských 

nemovitostí a infrastruktury.

Podpora projektů výstavby, přípravy, rozvoje nebo regenerace v průmyslových zónách se zaměřením na 

zpracovatelský průmysl, a projektů vyvolaných investic.

Obce, svazky obcí, města, kraje, státní podniky, příspěvkové organizace státu a 

organizační složky státu.

242,8 222,5

Výše následných investic, počet a plocha podnik.nemovitostí, počet nových 

pracovních míst, obsazenost průmyslových zón.
NE celá ČR

MPO Smart Parks for the Future.

Regenerace brownfieldu (včetně odstranění ekologické zátěže), opatření pro Průmysl 4.0 (digitalizace, 

automatizace, moderní technická infrastruktura-vysokokapacitní internet včetně sítí 5G, elektrická 

energie se zabezpečeným napájením..), ekologická opatření (zavádění prvků modro-zelené 

infrastruktury - zadržování vody v krajině, cirkulární ekonomika), dopravní opatření (např. zvýšení 

kapacity parkoviště), výstavba nového podnikatelského parku nebo rozšíření stávající průmyslové zóny 

na území hospodářsky a sociálně ohrožených území.

obce, města, kraje, 

100 100

Obsazenost podpořených průmyslových zón, počet nových pracovních míst v 

high-tech a medium high-tech sektoru.
NE celá ČR

MPO
Program Czech Rise Up - Chytrá opatření 

proti COVID-19.

A) Výroba ochranných prostředků proti COVID 19; B) využití stávajících technologicí pro uvedení nových 

řešení do praxe; C) vývoj nových produktů pro vznik nových řešení proti COVID 19

1) podnikatel podle § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 2) 

výzkumná organizace v seznamu výzkumných organizací podle § 33a zákona č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků               

NE NE

Zkušenosti žadatele a jeho týmu, specifikace technologického postupu výroby 

nebo specifikace finálního produktu, rychlost dodání řešení s ohledem na 

aktuální stav epidemie, význam navrhovaného řešení  pro boj proti COVID 19.

NE celá ČR

MPSV

Dotace MPSV sociálním službám s 

nadregionální či celostátní působností (dle § 

104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách).

Podpora sociálních služeb. Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

998,2 998,2

Při finančních kontrolách je kontrolováno využití dotace v souladu s účelem 

dotace, tedy poskytování sociálních služeb.
ANO

Poskytování dotací 

sociálním službám, jejichž 

územní i věcná působnost 

přesahuje regiony, 

případně se jedná o 

celostátní aktivitu.

MPSV Dotace organizacím cvičícím asistenční psy.

Cílem dotačního programu je přispět ke zlepšení podmínek sociálního začleňování osob se zdravotním 

postižením a situace v oblasti zajištění financování pořízení, výcviku a přidělování psů se speciálním 

výcvikem osobám se zdravotním postižením, a to prostřednictvím dotací poskytnutých organizacím 

cvičícím asistenční psy.

Organizace zajišťující výcvik asistenčních psů, kterou je spolek, ústav nebo 

obecně prospěšná společnost podle zákona č. 89/2012 Sb., která má jako 

předmět činnosti výcvik asistenčních psů.

? ?
Při finančních kontrolách je kontrolováno využití dotace v souladu s účelem 

dotace.
NE celá ČR

MPSV
Podpora veřejně účelných aktivit 

seniorských a proseniorských organizací s 

celostátní působností.

Cílem dotačního programu je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací 

s celostátní působností, které spočívají zejména v hájení práv a zájmů seniorů. Z dotačního programu lze 

podpořit čtyři tematické okruhy činností: organizační, administrativní a technická podpora veřejně 

účelných aktivit; mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích hájících 

zájmy seniorů; informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů; poradenství 

a právní pomoc v oblasti ochrany práv seniorů.

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF.

18 18

Sledování využití dotace na podporované aktivity dotačního titulu. NE celá ČR

MPSV Rodina.

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. 

Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči 

o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině 

jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů). V dotačním řízení jsou podporovány dvě dotační 

oblasti: I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, II. Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany 

dětí.

SP, OPS, CPO, ÚS, NaNF.

96,5 96,5

Sledování využití dotace na podporované aktivity dotačního titulu. NE celá ČR

MPSV

Poskytování příspěvku MPSV na výkon 

sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-

právní ochrany dětí) formou dotace ze 

státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, 

obcím s rozšířenou působností a obcím s 

pověřeným obecním úřadem .

Dotace slouží k posílení sociální práce na obecní a krajských úřadech. Krajské úřady, obecní úřady ORP a obcí s pověřeným obecním úřadem.

400 400

Sledování využití dotace na podporované aktivity dotačního titulu. ANO

Jde o pokrytí potřeb 

sociální práce 

nejrůznějších území.

MPSV
Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb.

Programové financování - Investiční program pro rozvoj sociálních služeb, výstavbu nových kapacit, či 

modernizaci stávajících.

Sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů.

500 500

Využití dotace v souladu s cíli dokumentace programu, tedy nově zbudované 

kapacity, či modernizace stávajích kapacit sociálních služeb.
ANO

Podpora všech druhů 

sociálních služeb na 

nejrůznějších typech 

území.

MPSV
Neinvestiční nedávkové transfery na 

podporu rodiny.

§ 7 odst. 1c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - vítězná obec v soutěži "Obec přátelská 

rodině".
Obce

6 6

Počet podpořených obcí. ANO Obce

MPSV 

Dotace MPSV krajům a hl. městu Praze v 

oblasti podpory poskytování sociálních 

služeb (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách).

MPSV poskytuje krajům dotaci a kraje dále přerozdělují dotace sociálním službám ve své samostatné 

působnosti.

Z pohledu MPSV kraje a hl. město Praha. Koneční příjemci jsou poskytovaté 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

168,37 168,37

Kontrolováno je, zda kraj využil dotaci v souladu se zákonem, tedy na podporu 

sociálních služeb. To je vždy dodrženo.
ANO

Každý kraj má jiné území, 

geograficky i sociálně. Od 

toho se odvíjí plánování 

služeb, od kterého se 

odvíjí financování.



MPSV 

Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou 

působností v oblasti sociálně - právní 

ochrany dětí.

§ 58 odst. 1) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.  - 

náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.
Obce s rozšířenou působností prostřednictvím krajů.

15,3 15,3

? ANO
Obce s rozšířenou 

působností.

MPSV 

Transfery na státní příspěvek zřizovatelům 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc.

§ 42 g) až n) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí-na státní příspěvek zařízením pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc.
Kraje

200 200

? ANO Kraje

MPSV 
Dotace na podporu samosprávy v oblasti 

stárnutí.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, UV č. 218/2015 "Národní akční plán podporující 

pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017".
Kraje, obce s rozšířenou působností. ? ? Počet podpořených krajů/obcí. ANO

Kraje, obce s rozšířenou 

působností.

MPSV 
Neinvestiční nedávkové transfery na 

podporu seniorům.

§ 7 odst. 1c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - vítězná obec v soutěži "Obec přátelská 

seniorům".
Obce

6 6

Počet podpořených obcí. ANO Obce

MZČR
Program na podporu Center duševního 

zdraví I.

Jedná se o dotační program, u něhož je MZ ČR poskytovatelem dotace, ale v rámci projektu 

realizovaného z operačního programu Zaměstnanost. Dotační program je jedním ze základních kamenů 

strategie reformy psychiatrické péče schválené ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním 

záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že 

zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují 

člověka v jeho přirozeném prostředí. v případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s 

duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají 

doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. V tomto 

programu došlo k otevření 5 center duševního zdraví. Pilotní provoz je hrazen po dobu 18 měsíců. 

Poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb. ? ?

Celkový počet osob/účastníků - počet pracovníků a/nebo klientů/pacientů, 

kteří získali v rámci pilotního provozu CDZ podporu nad 40 hodin; využívání 

podpořených služeb; kapacita podpořených služeb.; Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své účasti - počet osob, které získaly potvrzení o 

kvalifikaci  po ukončení své účasti.; Počet nových podpořených informačních a 

destigmatizačních programů podpory duševního zdraví.; Počet oslovených 

zástupců cílových skupin při realizaci komunikačních opatření.; Podíl služeb 

poskytovaných pacientům/klientům služeb CDZ terénní formou (v přirozeném 

prostředí klienta a/nebo mimo sídlo CDZ).; Počet Zpráv z jednání Řídící rady. 

ANO

Cílem je, aby vznikla 

celonárodní síť 30 

pilotních CDZ. V prvním 

dotačním programu mohla 

být podpořena CDZ pouze 

z 5 nejpřipravenějších 

krajů (Praha, kraj 

Vysočina, Ústecký kraj, 

Jihomoravský kraj a 

Olomoucký kraj).

MZČR
Program na podporu Center duševního 

zdraví II.

Jedná se o dotační program, u něhož je MZ ČR poskytovatelem dotace, ale v rámci projektu 

realizovaného z operačního programu Zaměstnanost. Dotační program je jedním ze základních kamenů 

strategie reformy psychiatrické péče schválené ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním 

záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že 

zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují 

člověka v jeho přirozeném prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s 

duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají 

doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. V tomto 

programu došlo k otevření 5 center duševního zdraví. Pilotní provoz je hrazen po dobu 18 měsíců. 

Poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb. ? ?

Celkový počet osob/účastníků - počet pracovníků a/nebo klientů/pacientů, 

kteří získali v rámci pilotního provozu CDZ podporu nad 40 hodin.;Využívání 

podpořených služeb.; Kapacita podpořených služeb.; Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své účasti - počet osob, které získaly potvrzení o 

kvalifikaci  po ukončení své účasti.; Počet nových podpořených informačních a 

destigmatizačních programů podpory duševního zdraví.; Počet oslovených 

zástupců cílových skupin při realizaci komunikačních opatření.; Podíl služeb 

poskytovaných pacientům/klientům služeb CDZ terénní formou (v přirozeném 

prostředí klienta a/nebo mimo sídlo CDZ).; Počet Zpráv z jednání Řídící rady.

ANO

Jedná se o doplnění sítě - 

tj. místem realizace je celá 

ČR s výjimkou území, kde 

již vzniklo nějaké CDZ 

podpořené MZd.

MZČR
Program na podporu Center duševního 

zdraví II/2.

Jedná se o dotační program, u něhož je MZ ČR poskytovatelem dotace, ale v rámci projektu 

realizovaného z operačního programu Zaměstnanost. Dotační program je jedním ze základních kamenů 

strategie reformy psychiatrické péče schválené ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním 

záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že 

zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují 

člověka v jeho přirozeném prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s 

duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají 

doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. Podpořeno byly 

celkem 4 centra duševního zdraví. Pilotní provoz je hrazen po dobu 18 měsíců. 

Poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb.

Celkem za období 

2019 - 2021: 59,6 

mil. Kč

?

Celkový počet osob/účastníků - počet pracovníků a/nebo klientů/pacientů, 

kteří získali v rámci pilotního provozu CDZ podporu nad 40 hodin.; Využívání 

podpořených služeb.; Kapacita podpořených služeb.; Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své účasti - počet osob, které získaly potvrzení o 

kvalifikaci  po ukončení své účasti.; Počet nových podpořených informačních a 

destigmatizačních programů podpory duševního zdraví.; Počet oslovených 

zástupců cílových skupin při realizaci komunikačních opatření.; Podíl služeb 

poskytovaných pacientům/klientům služeb CDZ terénní formou (v přirozeném 

prostředí klienta a/nebo mimo sídlo CDZ).; Počet Zpráv z jednání Řídící rady. 

ANO

Jedná se o doplnění sítě - 

tj. místem realizace je celá 

ČR s výjimkou území, kde 

již vzniklo nějaké CDZ 

podpořené MZd.

MZČR
Program na podporu Center duševního 

zdraví III.

Jedná se o dotační program, u něhož je MZ ČR poskytovatelem dotace, ale v rámci projektu 

realizovaného z operačního programu Zaměstnanost. Dotační program je jedním ze základních kamenů 

strategie reformy psychiatrické péče schválené ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním 

záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že 

zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují 

člověka v jeho přirozeném prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s 

duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají 

doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. Podpořeno může 

být celkem 9 center duševního zdraví. Pilotní provoz je hrazen po dobu 18 měsíců. 

Poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb.

Celkem za období 

2020 - 2022: 

134,1 mil. Kč

Celkem za období 

2020 - 2022: 

134,1 mil. Kč

Celkový počet osob/účastníků - počet pracovníků a/nebo klientů/pacientů, 

kteří získali v rámci pilotního provozu CDZ podporu nad 40 hodin.; Využívání 

podpořených služeb.; Kapacita podpořených služeb.; Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své účasti - počet osob, které získaly potvrzení o 

kvalifikaci  po ukončení své účasti.; Počet nových podpořených informačních a 

destigmatizačních programů podpory duševního zdraví.; Počet oslovených 

zástupců cílových skupin při realizaci komunikačních opatření.; Podíl služeb 

poskytovaných pacientům/klientům služeb CDZ terénní formou (v přirozeném 

prostředí klienta a/nebo mimo sídlo CDZ).; Počet Zpráv z jednání Řídící rady.

ANO

Jedná se o doplnění sítě - 

tj. místem realizace je celá 

ČR s výjimkou území, kde 

již vzniklo nějaké CDZ 

podpořené MZd.



MZČR
Program poskytování zdravotně sociálních 

služeb osobám bez přístřeší I a II.

Jedná se o dotační program, u něhož je MZ ČR poskytovatelem dotace, ale v rámci projektu 

realizovaného z operačního programu Zaměstnanost. Jedná se o program, jehož cílem je zavedení nebo 

rozšíření zdravotních služeb pro cílovou skupinu. Aktivita je zaměřena na podporu ambulantní péče a 

terénních služeb osobám bez přístřeší a osobám ztrátou přístřeší ohrožených v oblastech nejvíce 

ohrožených bezdomovectvím (zajištění provozu ordinace, zvláště praktického lékaře a terénních 

služeb).

Účelem programu I a II je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se 

zvláštním důrazem na osoby bez přístřeší a osoby ztrátou přístřeší ohrožených - jedná se o zlepšení 

kvality a dostupnosti těchto segmentů zdravotní péče. Účelem programu I a II je systémová podpora 

organizací/poskytovatelů služeb cílové skupině. Celkem by mělo být podpořeno 6 ordinací. 

Poskytovatelé zdravotních služeb.

celkem za období 

2020- 2022: 44 

954 724, 00 Kč

celkem za období 

2020- 2022: 44 

954 724, 00 Kč

Kapacita podpořených služeb, využívání podpořených služeb. ANO

Program bude realizován 

v 6 lokalitách s 

předpokládaným 

nejvyšším počtem osob 

bez přístřeší: Praha, Brno, 

Ostrava, Liberec, 

Olomouc, Plzeň (Program 

I).  V lokalitách s menším 

počtem obyvatel, než 

100tis., s potvrzením 

krajského úřadu o 

potřebnosti služeb a 

dostatečné populaci osob 

cílové skupiny - Program II. 

MZČR
Program specializačního vzdělávání v oboru 

dětská neurologie.

Jedná se o dotační program, u něhož je MZ ČR poskytovatelem dotace, ale v rámci projektu 

realizovaného z operačního programu Zaměstnanost. Cílem dotačního programu je zvýšit počet 

dětských neurologů v české republice, a to prostřednictvím podpory specializačního vzdělávání 

vybraných lékařů (tj. účastníků projektu) v oboru dětská neurologie, které jim umožní přistoupit k 

atestační zkoušce. Konečným cílem programu je pak samotné složení atestační zkoušky účastníky a 

získání specializované způsobilosti v oboru dětská neurologie. Záměrem je proto poskytnout podporu 

minimálně šesti novým účastníkům, tj. vybrat k poskytnutí dotace minimálně šest žádostí. 

Poskytovatelé zdravotních služeb - zaměstnavatelé lékařů ve specializačním 

vzdělávání.

Celkem za období 

2020 - 2022: 

16.545.000,- Kč

Celkem za období 

2020 - 2022: 

16.545.000,- Kč

Celkový počet účastníků, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti v 

projektu (tj. lékaři, kteří úspěšně složí atestační zkoušky).
ANO

Cílem projektu 

financovaného z OPZ je 

zajištění péče, která není 

rovnoměrně regionálně 

zajišťována. V rámci 

hodnocení jsou 

bonifikováni uchazeči, 

jejichž místo poskytování 

zdravotní služby je v jiné 

obci, než kde je péče již 

zajišťována 

poskytovatelem 

zdravotních služeb , který 

je, nebo v minulosti byl, 

schopen zajišťovat celý 

vzdělávací program v 

oboru dětská neurologie 

na vlastních pracovištích 

(tj. Praha, Brno, Ostrava, 

Plzeň, Olomouc, Hradec 

Králové).

MZČR
Program podpory dobrovolnické činnosti u 

poskytovatelů zdravotních služeb.

Jedná se o dotační program, u něhož je MZ ČR poskytovatelem dotace, ale v rámci projektu 

realizovaného z operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je vytvoření a implementace 

funkčního systému profesionálně řízeného dobrovolnictví v českém zdravotnictví, který bude zapojen 

do systému kontinuálního zvyšování kvality a efektivity poskytovaných zs v ČR. Nově připravený systém 

efektivního národního dobrovolnického programu u PZS bude pacientům prokazatelně a měřitelně 

přispívat ke kvalitě, efektivitě péče a snižovat nákladovost u PZS.  Podpořeno by mělo být celkem 16 

organizací. 

Kvalitním řízením a vstupy (vedení PD, pracovníci PZS i NNO, dobrovolníci, pacienti, metodika, 

informační a finanční zdroje do PD) bude vytvořen předpoklad, že dojde k rozšíření dobrovolnictví a 

zvýšení jeho efektivity, což povede ke zvyšování kvality a efektivity ZS a tím i následně ke snižování 

nákladovosti péče.

Nástrojem k zefektivnění PD je vznik komplexního přístupu k tomuto programu, tj. řízení a koordinace 

na národní úrovni, speciální vzdělávací program pro KDZS, vytvoření pozice KDZS v katalogu prací, 

zavedení národní metodiky k dobrovolnictví u PZS a vznik celostátního systému informovanosti o 

programu a jeho podmínkách na úrovni MZ, krajů a zdravotních pojišťoven. 

Poskytovatelé zdravotních služeb.

celkem za období 

2020 - 2022: 13,7 

mil. Kč 

celkem za období 

2020 - 2022: 13,7 

mil. Kč 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti;, Celkový počet 

účastníků, Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních 

ověření nových nástrojů.

NE -

MZČR

Program podpory paliativní péče - zvýšení 

dostupnosti zdravotních služeb v oblasti 

paliativní péče v nemocnicích akutní a 

následné péče.

Jedná se o dotační program, u něhož je MZ ČR poskytovatelem dotace, ale v rámci projektu 

realizovaného z operačního programu Zaměstnanost. Cílem programu je vytvořit prostředí pro zvýšení 

dostupnosti paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče prostřednictvím 

vytvoření nového samostatného dotačního programu paliativní péče a nastavení a ověření metodik 

implementace paliativní péče. Program je rozdělen na dva podprogramy: podprogram I: pilotní provoz 

pro dospělé; podprogram II: pilotní provoz pro děti. Podpořeno bylo celkem 7 nemocnic. 

Poskytovatelé zdravotních služeb.

období celkem 

2019 - 2021: 34,5 

mil. Kč 

?
Kapacita podpořených služeb,  celkový počet účastníků, využívání podpořených 

služeb, účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti, počet seminářů 

pro zaměstnance nemocnice.

ANO

Územní dimenze se sice 

neprojevuje explicitně ani 

v nastavení územní 

způsobilosti či hodnotících 

kritériích. Nicméně 

hodnoty cílových 

indikátorů jsou nastaveny 

tak, že se do programu 

mohly přihlásit pouze 

velké nemocnice - tj. jedná 

se o úroveň Prahy a 

krajských měst. 



MZČR
Program podpory mobilní specializované 

paliativní péče.

Jedná se o dotační program, u něhož je MZ ČR poskytovatelem dotace, ale v rámci projektu 

realizovaného z operačního programu Zaměstnanost.

Cílem  projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí  paliativní 

péče. Předmětem programu je podpora rozvoje poskytovatelů mobilní specializované péče po dobu 36 

měsíců  za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování specializované paliativní péče ve vlastním 

sociálním prostředí pacienta a pilotního ověření v projektu vytovřených metodik. V programu bylo 

vybráno 9 organizací. Z dotace jsou financovány mzdové náklady zdravotníků a vzdělávání zaměstanců.

Poskytovatelé zdravotních služeb.
2019 - 2022: 

48,0 mil. Kč

2019 - 2022: 

48,0 mil. Kč

Celkový počet osob/účastníků - počet pracovníků a/nebo klientů/pacientů, 

kteří získali v rámci pilotního provozu CDZ podporu nad 40 hodin.; Využívání 

podpořených služeb.; Kapacita podpořených služeb.; Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své účasti - počet osob, které získaly potvrzení o 

kvalifikaci  po ukončení své účasti.

NE celá ČR

MZČR
Program podpora nových služeb v péči o 

duševně nemocné.

Dotační program je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče schválené 

Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým 

duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém 

zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují člověka v jeho přirozeném prostředí. V případě 

Nových služeb jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky 

podpoře ze strany multidisciplinárního týmu nemusí být hospitalizováni, pobývají doma, fungují pokud 

možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. V  Programu je plánováno podpořit tři 

multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a adolescenty (MTDZ-P) – první výzva k předkládání 

žádosti o dotaci vyhlášena dne 20.12.2019, druhá výzva vyhlášena 30.4.2020, dva multidisciplinární týmy 

duševního zdraví pro seniory (MTDZ-S) – plánované vyhlášení výzvy – květen 2020, tři multidisciplinární 

týmy duševního zdraví pro adiktologické pacienty (AMT) – plánované vyhlášení výzvy – březen 2020, 

čtyři ambulance s rozšířenou péčí (ARP) – výzva vyhlášena dne 25.10.2019, dvě ambulance s rozšířenou 

péčí se zaměřením na podporu duševního zdraví pro adiktologické pacienty (ARP-AD) – výzva byla 

bvyhlášena 7. května 2020 a dva multidisciplinární týmy duševního zdraví pro pacienty s nařízeným 

ochranným léčením (FMT) – výzva vyhlášena dne 31.1.2020.

Poskytovatelé zdravotních služeb, Poskytovatelé sociálních služeb. Fyzické 

nebo právnické osoby, které jsou registrovaným subjektem v ČR, mají aktivní 

datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů; a jsou 

poskytovateli sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  nebo zdravotních služeb v 

souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

V případě ambulancí s rozšířenou péčí se jedná pouze o poskytovatele 

zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách.

Celkem za období 

2020 - 2022: 

112,1 mil. Kč 

Celkem za období 

2020 - 2022: 

112,1 mil. Kč 

Celkový počet osob/účastníků - počet pracovníků a/nebo klientů/pacientů, 

kteří získali v rámci pilotního provozu MTDZ podporu nad 40 hodin, Využívání 

podpořených služeb, Kapacita podpořených služeb, Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své účasti,  počet osob, které získaly potvrzení o 

kvalifikaci  po ukončení své účasti. Závazné indikátory jsou stanoveny pro každý 

jednotlivý multidisciplinární tým (MTDZ) a jeho cílovou skupinu. V případě 

spolupráce více subjektů jsou tyto indikátory závazné pro celek MTDZ a 

Spolupracující subjekty odpovídají za jejich naplnění společně a nerozdílně.  V 

průběhu realizace pilotního provozu MTDZ musí Příjemce/Spolupracující 

subjekty hodnoty těchto indikátorů průběžně sledovat a vykazovat dosažené 

hodnoty v rámci Zpráv o realizaci pilotního provozu MTDZ. K datu ukončení 

realizace pilotního provozu MTDZ musí být naplněny tyto indikátory: celkový 

počet osob/účastníků - počet pracovníků a/nebo klientů/pacientů, kteří získali 

v rámci pilotního provozu MTDZ podporu nad 40 hodin; využívání 

podpořených služeb; kapacita podpořených služeb; účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své účasti - počet osob, které získaly potvrzení o 

kvalifikaci  po ukončení své účasti.

ANO

Místo realizace celá ČR, 

ale místem provozovny 

pouze Praha, či obec s 

rozšířenou působností. V 

rámci odborného 

hodnocení jsou u 

některých dílčích 

dotačních programů 

bonifikovány kraje, kde 

nevzniklo žádné CDZ I 

nebo II. 

MZČR
Program na podporu nestátních neziskových 

organizací pečujících o pacienty 

v terminálním stádiu onemocnění.

Cílem dotačního programu je vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu nestátních 

neziskových organizací působících v oblasti péče o terminálně nemocné.

Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, účelová zařízení registrovaných 

církví a náboženských společností.

6 mil. Kč (+ 

investice 15 mil. 

Kč)

6 mil. Kč (+ 

investice 22 mil. 

Kč)

Každá z podporovaných aktivit má metodikou určené měřitelné indikátory 

(počet zakoupeného vybavení, počet vydaných edukačních materiálů, počet 

účastníků semináře či konference, počet proškolených zaměstnanců).

ANO
(celorepubliková, krajská, 

okresní, ostatní)

MZČR

Vyrovnávání příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením.

(v roce 2020 došlo ke sloučeních programů 

PVP a PGP,

v roce 2019 a 2018 byly samostatně 

programy PVP a PGP)

Vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb .

Zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním 

specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením 

hybnosti. (Žadatelé mohou žádat i o investiční projekty).  

Vznik informačních a edukačních materiálů, podpora vzdělávacích aktivit (včetně docházkových akcí - 

kurzů a výcviků) a osvětové činnosti v oblasti problematiky zdravotního postižení a chronického 

onemocnění. 

Podpora center rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním 

postižením (Podpora se nevztahuje na hiporehabilitace). 

Podpora tuzemských rehabilitačních a edukačních pobytů.  

Podpora investičních projektů, které jsou součástí budování komplexních bezbariérových tras ve 

městech a obcích v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

SP, OPS, US, CPO, VŠ, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je USC (kraj, 

obec nebo Magistrát hl. města Prahy), organizace v přímé působnosti MZ- jen 

u investic.

50 mil. Kč

( +investice 10 

mil. Kč)

52 mil. Kč

( +investice 10 

mil. Kč)

Indikátory musí být jasně stanoveny pro každou aktivitu projektu. Pokud bude 

priorita projektu obsahovat více aktivit, musí mít každá tato aktivita alespoň 

jeden definovaný indikátor, který musí být měřitelný. Pokud nelze zvolit ani 

jeden z vyjmenovaných indikátorů, musí žadatel definovat indikátor vlastní. Ke 

každému vydefinovanému indikátoru je nutné stanovit jednotku (např. počet 

proškolených dobrovolníků).

ANO

Celorepubliková, 

mezikrajské či krajské 

úrovni



MZČR Rezidenční místa. Specializační vzdělávání nelékařských zdr.  Povolání. Poskytovatelé zdravotních služeb.

75 75

? ANO

Celorepubliková, 

mezikrajské či krajské 

úrovni.

10

Specifické indikátory - projekt musí mít navržen minimálně 3 specifické 

indikátory pro vyhodnocení efektu splňující následující podmínky, a to:

musí být  jsou objektivní, realistické, měřitelné,

a musí zachycovat  změnu sledovaného parametru vůči výchozímu stavu.

Obecné indikátory - Komise MZ ČR dále posuzuje vhodnost a reálnost 

navrženého způsobu hodnocení efektu projektu (posouzení navržených 

indikátorů pro vyhodnocení efektu projektu). V návaznosti na vyhodnocení 

této části projektu Komise MZ ČR stanoví pro budoucí vyhodnocení efektu 

projektu minimálně 2 specifické indikátory, a to s přihlédnutím ke specifickým 

indikátorům navržených žadatelem, a dále 1 – 2 obecné indikátory výběrem ze 

seznamu, a to počet účastníků a absolventů kurzu, počet realizovaných kurzů a 

rozsah těchto kurzů a jejich náročnost (počet hodin teorie, e-learning),  počet 

edukovaných hodin,  QALY, DALY, vliv na redukaci zdravotních, sociálních nebo 

jiných nákladů v systému díky provedené intervenci, zlepšení zdravotního 

stavu intervenované populace (nutno specificky definovat u daného projektu) 

či dalších pozitivních dopadů,   Compliance, % záchytu případů, prevalence, 

Incidence, zlepšení nutričního stavu populace, zvýšení míry zdravotní 

gramotnosti.  K hlavním indikátorům patří:

- incidence nových případů HIV pozitivní osob v ČR - cílem je alespoň zmírnit 

dosavadní narůstající trend nebo ho zastavit

- zvýšit počet osob z tzv. klíčových skupin obyvatel, kteří si dobrovolně nechají 

vyšetřit HIV protilátky

- zvýšit počet všech osob,kteří si dobrovolně nechají vyšetřit HIV protilátky

- zvýšení zdravotní gramotnosti - měřitelnost pomocí standardizované 

dotazníkové metody

- počet institucí, škol atd. a osob zapojených do aktivní realizace projektů

ANO

Celorepubliková, 

mezikrajské či krajské 

úrovni.

MZČR
Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality 

zdravotní péče.

A Prevence kriminality.; A1 Příprava a realizace vzdělávacích kurzů pro lékaře a další pracovníky ve 

zdravotnictví se zaměřením na dovednost identifikovat oběť násilí.; B Zvyšování zdravotní gramotnosti.; 

B1 Edukace zaměřená na zvýšení informovanosti mladých dospělých týkající se reprodukčního zdraví se 

zaměřením na včasné rodičovství.; B2 Edukace v oblasti prevence sebepoškozování u dětí a mladých 

dospělých a podpora výzkumných aktivit zaměřených na důvody vysokého množství sebepoškozování 

včetně sebevražedných pokusů mezi dětmi a mladými dospělými vytvořených výzkumných programů.; 

B3 Zvyšování povědomí o bezpečné farmakoterapii mezi seniorskou populací.; C Zefektivnění a podpora 

elektronizace tísňového volání zdravotnické záchranné služby.; C1 Aktivity zaměřené na provoz systému 

(což zahrnuje provoz mobilních aplikací, serverové části a možnou implementaci do stávajících 

systémů), na podporu uživatelů a záchranných složek a na edukaci a osvětu odborné i laické veřejnosti.; 

C2 Aktivity zaměřené na další vývoj a optimalizaci systému směřující ke zvýšení jeho efektivity a rozsahu 

nabízených modalit.; D Zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním.; D1 Podpora činnosti 

pacientských a rodičovských  organizací v zajištění právního  a jiného poradenství pro potřebu své 

organizace, v realizaci informačních a podpůrných aktivit pro osoby s duševním onemocněním a v 

metodické podpoře při žádání finančních prostředků z grantů/dotačních programů (např. Fondy 

Evropské unie, dotace krajů na provoz organizací atd.). D2 Aktivity mající preventivní a osvětový 

charakter v oblasti duševního zdraví, včetně edukace osob blízkých a rodinných příslušníků (včetně 

zlepšení informovanosti osob, kteří pečují o seniory; edukace pečujících, rodinných příslušníků a 

veřejnosti ohledně výskytu psychických onemocnění u seniorů).; D3 Zapojení peer konzultantů v oblasti 

duševního zdraví.; E Zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním.; E1 Zajištění 

včasné a správné diagnózy a postdiagnostické péče neurodegenerativních onemocnění.; E2 Podpora 

vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti neuropsychiatrického pomezí, rizik 

neurodegenerativních onemocnění a informovanosti o síti dostupných služeb.; E3 Podpora 

psychoterapie a aktivit přispívajících ke zlepšení kognitivních funkcí pacientů s diagnostikovaným 

neurodegenerativním onemocněním.; E4 Podpora setrvání pacienta v domácím prostředí včetně využití 

nových technologií.; E5 Zjišťování kvality života v závislosti na progresi nemoci u pacientů s 

diagnostikovaným neurodegenerativním onemocněním.; F Podpora dárcovství krve, orgánů a tkání.; F1 

Edukace lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného 

dohledu především o medicínských kritériích indikací dárců orgánů, diagnostiky smrti mozku a právních 

normách.; F2 Podpora informovanosti široké veřejnosti o dárcovství tkání, orgánů a krve, včetně 

krvetvorných buněk.; G Národní akční plán pro vzácná onemocnění.; G1 Podpora stávajících registrů 

vzácných onemocnění (rozvoj a aktualizace webových portálů, on-line komunikace a poraden pro 

vzácná onemocnění).; G2 Podpora činnosti pacientských organizací v realizaci seminářů a konferencí.; 

Pozn. Aktivity se budou pro rok 2021 měnit, jejich konečné znění není zatím schlálené vládou ČR.

Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných 

církví a náboženských společností, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem 

je územně samosprávný celek (kraj, obec nebo Magistrát hl. města Prahy), 

vysoké školy.

11,5 11,5

A1 Počet realizovaných kurzů, počet proškolených zdravotníků, počet 

vytvořených edukačních materiálů.; B1 Počet podpořených osob, počet 

vytvořených edukačních materiálů/programů.; B2 Počet podpořených osob, 

počet vytvořených edukačních materiálů/programů, počet vytvořených 

výzkumných programů.; B3 Počet podpořených osob, počet proškolených 

odborníků, počet vytvořených edukačních materiálů/programů.; C1 Počet 

uživatelů systému na základě stažení aplikace, počet tísňových volání 

prostřednictvím aplikace, počet vytvořených edukačních materiálů, počet 

proškolených odborníků/osob, počet podpořených osob.; C2 Realizace 

vytyčených cílů a vývojových a rozvojových aktivit.; D1 Počet podpořených 

osob, počet vytvořených materiálů, počet zpracovaných žádostí o finanční 

podporu (mimo vlastní žádost o dotaci Ministerstva zdravotnictví).; D2 Počet 

podpořených osob, počet proškolených osob, počet vytvořených edukačních 

materiálů/programů.; D3 Počet podpořených osob, počet proškolených osob.; 

E1 Počet podpořených/vyšetřených osob, počet proškolených odborníků, 

počet vytvořených materiálů/programů.; E2 Počet proškolených osob, počet 

vytvořených edukačních materiálů/programů, počet míst nabízejících 

informace o síti dostupných služeb.; E3 Počet klientů/pacientů čerpajících 

službu, počet vytvořených edukačních materiálů/programů.; E4 Počet 

podpořených klientů/pacientů.; E5 Počet podpořených osob, existence 

metodiky a nástrojů zjišťování kvality života (QALY) a progrese nemoci (např. 

MMSE) pro pacienty s diagnostikovaným neurodegenerativním onemocněním 

, počet pacientů, u kterých byla zjišťována kvalita života (nejlépe opakovaně a v 

závislosti na progresi nemoci).; F1 Počet proškolených zdravotnických 

pracovníků, počet účastníků kurzů.; F2 Počet osvětových akcí pro laickou 

veřejnost, zvýšení počtu dárců krve, orgánů a tkání oproti roku 2019, Zvýšení 

počtu  dárců krvetvorných buněk nově zapsaných do registrů dárců kostní 

dřeně a krvetvorných buněk oproti roku 2019.; G1 Počet podpořených 

registrů, aktualizace webového portálu, návštěvnost webového portálu, počet 

online komunikací, počet zodpovězených dotazů.; G2 Počet realizovaných 

seminářů/konferencí, počet účastníků semináře/konference, počet 

podpořených osob.

NE celá ČR

MZČR
Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS (NPŘP HIV/AIDS).

Dotační program NPŘP HIV/AIDS je důležitým nástrojem MZ ČR pro naplňování cílů dokumentu Národní 

program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2018  – 2022 a rovněž vybraných 

cílů a priorit dokumentu Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a 

jeho akčních plánů, a to

• AP pro omezování zdravotně rizikového chování 

• AP pro zvládání infekčních nemocí.

 Dotační program NPŘP HIV/AIDS je rovněž nástrojem pro naplňování dokumentu Koncepce hygienické 

služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (MZ ČR, 2013).

Pro dotační rok 2018 a 2019 - Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských 

společností, příspěvkové organizace v přímé působnosti MZ ČR,  příspěvkové 

organizace a organizační složky řízené územním samosprávním celkem (obec, 

kraj),  organizace dle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 2018/2000 Sb., i další 

právnické osoby a fyzické osoby, Právnické osoby v působnosti jiných rezortů. 

Pro dotační rok 2020 -  Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, účelová 

zařízení registrovaných církví a náboženských společností, příspěvkové 

organizace a organizační složky řízené územním samosprávním celkem (obec, 

kraj),  organizace dle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 2018/2000 Sb., i další 

právnické osoby a fyzické osoby, Právnické osoby v působnosti jiných rezortů.                                                                                  
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MZČR Rezidenční místa - lékařská povolání. Specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Poskytovatelé zdr. Služeb.
aktuálně nelze 

určit 

aktuálně nelze 

určit 
? ANO

Při hodnocení žádostí o 

dotaco na celé 

specializační vzdělávání je 

zohledňováno kritérium 

regionální potřebnosti.

MZČR
Program na podporu dostupnosti 

zdravotních služeb praktických lékařů.

Zajištění dostatečné dostupnosti primární péče, zajištění dostatečného personálního zabezpečení a 

věcného a technického vybavení v nových ordinacích praktických lékařů.

Praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost (dle prováděcí vyhláška 

ministerstva zdravotnictví k zákonu č. 95/2004 Sb., t.č. je aktuální vyhláška č. 

361/2010 Sb).

14

nebude 

pokračovat
Rozšíření dostupností zdravotní péče do míst s ohroženou dostupností. ANO

Místa s ohroženou 

dostupností zdravotních 

služeb vyplývající z potřeb 

zdravotních pojišťoven.

MZČR

Program na podporu zubních lékařů v 

oblastech s omezenou dostupností 

zdravotních služeb v letech 2018 - 2021.

Zajištění dostatečné dostupnosti primární péče, zajištění dostatečného personálního zabezpečení.
Zubní lékař (dle prováděcí vyhláška ministerstva zdravotnictví k zákonu č. 

95/2004 Sb., t.č. je aktuální vyhláška č. 361/2010 Sb).

16 25

Do 1 roku (12 měsíců) od začátku poskytování zdravotních služeb bude mít 

minimálně 500 registrovaných pojištěnců, do 2 let (24 měsíců) od začátku 

poskytování zdravotních služeb bude mít minimálně 1 000 registrovaných 

pojištěnců a do 3 let (36 měsíců) od začátku poskytování zdravotních služeb 

bude mít minimálně 1 500 registrovaných pojištěnců.

ANO

Místa s ohroženou 

dostupností zdravotních 

služeb vyplývající z potřeb 

zdravotních pojišťoven.

MŽP Program péče o krajinu.

PPK A - Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. a souvisejících 

předpisů a ze schválených plánů péče pro zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, včetně 

navrhovaných.
AOPK ČR, správy národních parků, Správa jeskyní ČR. není stanoveno není stanoveno Aktuálně nejsou sledovány. NE celá ČR

MŽP Program péče o krajinu.

PPK B- B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených v červených seznamech 

ve volné krajině. B.2 Péče o krajinné prvky.
Fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu. není stanoveno není stanoveno Aktuálně nejsou sledovány. NE celá ČR

MŽP Program péče o krajinu.
PPK C - Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy.

Fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé 

ČR prostřednictvím záchranných stanic povolených podle § 5 odst. 8 zákona č. 

114/1992 Sb. (akreditovaná záchranná stanice).

není stanoveno není stanoveno Aktuálně nejsou sledovány. NE celá ČR

MŽP
Program na podporu projektů nestátních 

neziskových organizací.
Podprogram B na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny. NNO

5 5

Aktuálně nejsou sledovány. NE celá ČR

MZČR
Národní program zdraví - projekty podpory 

zdraví (NPZ-PPZ).

Dotační program NPZ – PPZ je důležitým nástrojem MZ ČR pro naplňování vybraných cílů a priorit 

dokumentu Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a jeho akčních 

plánů. Bližší informace k dokumentu Zdraví 2020 a jeho akčním plánům, a to:

• AP pro podporu pohybové aktivity

• AP pro správnou výživu a stravovací návyky populace 

• AP pro omezování zdravotně rizikového chování

• AP pro rozvoj zdravotní gramotnosti

• AP pro zvládání infekčních nemocí

• Provakcinační APOD.

Rovněž je důležitým nástrojem pro naplňování cílů dokumentu Koncepce hygienické služby a primární 

prevence v ochraně veřejného zdraví (MZ ČR, 2013), dokumentu Národní strategie protidrogové politiky 

na období 2010 - 2018, dokumentu Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 - 2020 a dále pro 

naplňování dalších dlouhodobých anebo aktuálních priorit MZ ČR v oblasti podpory zdraví a primární 

prevence. 

Pro dotační rok 2018 a 2019 - Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských 

společností, příspěvkové organizace v přímé působnosti MZ ČR,  příspěvkové 

organizace a organizační složky řízené územním samosprávním celkem (obec, 

kraj),  organizace dle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 2018/2000 Sb., i další 

právnické osoby a fyzické osoby, Právnické osoby v působnosti jiných rezortů. 

Dotační rok 2020 nebyl vyhlášen.

0 0

Specifické indikátory - projekt musí mít navržen minimálně 3 specifické 

indikátory pro vyhodnocení efektu splňující následující podmínky, a to:

musí být  jsou objektivní, realistické, měřitelné,

a musí zachycovat  změnu sledovaného parametru vůči výchozímu stavu.

Obecné indikátory - Komise MZ ČR dále posuzuje vhodnost a reálnost 

navrženého způsobu hodnocení efektu projektu (posouzení navržených 

indikátorů pro vyhodnocení efektu projektu). V návaznosti na vyhodnocení 

této části projektu Komise MZ ČR stanoví pro budoucí vyhodnocení efektu 

projektu minimálně 2 specifické indikátory, a to s přihlédnutím ke specifickým 

indikátorům navržených žadatelem, a dále 1 – 2 obecné indikátory výběrem ze 

seznamu, a to počet účastníků a absolventů kurzu, počet realizovaných kurzů a 

rozsah těchto kurzů a jejich náročnost (počet hodin teorie, e-learning),  počet 

edukovaných hodin,  QALY, DALY, vliv na redukaci zdravotních, sociálních nebo 

jiných nákladů v systému díky provedené intervenci, zlepšení zdravotního 

stavu intervenované populace (nutno specificky definovat u daného projektu) 

či dalších pozitivních dopadů,   Compliance, prevalence, Incidence, zlepšení 

nutričního stavu populace, zvýšení míry zdravotní gramotnosti.  Globální 

zlepšování nebo alespoň snížení doposud negativního vývoje vybraných 

indikátorů - nejdůležitějších ukazatelů zdravotního stavu a rizikových faktorů 

nemocí, ke kterým patří např. úmrtnost celková i specifická, incidence 

zhoubných nádorů, prevalence kuřáctví, prevalence nadměrného užívání 

alkoholu, incidence úrazů, otrav, výskyt zubního kazu atd.

Zvyšování indexu zdravotní gramotnosti.

Regionálně z pohledu jednotlivých projektů:

- zlepšování nebo alespoň snížení doposud negativního vývoje vybraných 

indikátorů - nejdůležitějších ukazatelů zdravotního stavu a rizikových faktorů 

nemocí v daném regionu

- počet podpořených komunitní programů (školy podporující zdraví, zdravá 

města...) 

- počet institucí, škol atd. a osob zapojených do aktivní realizace projektů  

ANO

Celorepubliková, 

mezikrajské či krajské 

úrovni.



MŽP
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

115 17 (na nové období 2019 - 2023), minulý 

program 115 16 (v letech 2009 - 2018).

Podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní 

ekosystémy.

Fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní 

samosprávné celky, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, OSS, státní 

podniky, státní organizace.
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cca 12 - 15
Celková plocha, na které je realizováno opatření ke zmírnění dopadů změny 

klimatu na vodní, lesní a nelesní ekosystémy.
NE celá ČR

MŽP Nová zelená úsporám.

Rodinné domy 

- Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

- Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

- Efektivní využití zdrojů energie

- Instalace stínící techniky 

- Výstavba zelených střech 

- Využití tepla z odpadní vody

Bytové domy      

- Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

- Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností       

- Efektivní vyžití zdrojů energie

- Využití tepla z odpadní vody  

- Výstavba zelených střech 

- Využití tepla z odpadní vody

Rodinné domy 

- vlastník nebo stavebník rodinného domu                                                                                  

Bytové domy  

- vlastník bytového domu (jak fyzická osoba, tak právnická osoba),   

- pověřený spoluvlastník bytového domu (na základě souhlasného prohlášení 

ostatních spoluvlastníků),

 - pověřený vlastník jednotky (na základě souhlasného prohlášení ostatních 

vlastníků jednotek)

 - společenství vlastníků jednotek (tam kde

bylo ustanoveno).

4000

4 000           

alokace  

dotačního titulu 

je v jednání s MF. 

Ze strany MF je 

snaha uvedenou 

alokaci krátit.

Snížení množství vyprodukovaného CO2 (kt/rok); úspora energie v konečné 

spotřěbě (TJ/rok).
ANO

Rodinné domy - dotační 

bonus 10% pro 

Karlovarský, Ústecký a 

Moravskoslezský kraj. 

Bytové domy - Snižování 

energetické náročnosti 

stávajících bytových domů - 

podpora se poskytuje 

pouze na opatření 

realizovaná na území 

hlavního města Prahy. 

Výstavba bytových domů s 

velmi nízkou energetickou 

účinností na celém území 

ČR.

MŽP Národní program Životní prostředí. Celkem. ?

Výše alokace  pro 

rok 2021 dosud 

není známa, 

Rámec NPŽP pro 

budoucí období 

bude vytvořen do 

konce roku 2020.

Výše alokace  pro 

rok 2022 dosud 

není známa, 

Rámec NPŽP pro 

budoucí období 

bude vytvořen do 

konce roku 2020.

? NE celá ČR

MŽP Národní program Životní prostředí. Prioritní oblast 1: Voda. Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. ? ? Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. NE celá ČR

MŽP Národní program Životní prostředí.
Prioritní oblast 2: Ovzduší.

Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. ? ? Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. NE celá ČR

MŽP Národní program Životní prostředí. Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika. Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. ? ? Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. NE celá ČR

MŽP Národní program Životní prostředí. Prioritní oblast 4: Příroda a krajina. Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. ? ? Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. NE celá ČR

MŽP Národní program Životní prostředí. Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích. Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. ? ? Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. NE celá ČR

MŽP Národní program Životní prostředí. Prioritní oblast 6: Environmentální prevence. Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. ? ? Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. NE celá ČR

MŽP Národní program Životní prostředí. Prioritní oblast 7: Inovativní a demonstrační projekty. Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. ? ? Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí. NE celá ČR



MŠMT 

(finanční 

prostředky od 

roku 2020 

poskytuje z 

části MV na 

základě 

usnesení 

vlády č. 

26/2015)

Podpora vzdělávání v regionálním školství a 

podpora aktivit integrace cizinců na území 

ČR.

Podpora projektových dnů a tvorby výukových materiálů s přidanou didaktickou hodnotou k aktuálním 

společenskovědním nebo přírodovědným tématům. Preferovaným tematickým zaměřením 

společenskovědních didaktických materiálů jsou významná výročí v roce 2020 (např. 1. ústava ČSR, Jiří z 

Poděbrad, J. A. Komenský, sv. Ludmila). Preferovaným tematickým zaměřením přírodovědných 

didaktických materiálů jsou nové poznatky z oblasti přírodních věd a environmentální témata (např. 

klimatické změny, Mezinárodní rok zdraví rostlin). Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, 

preferovány jsou letní školy a další méně obvyklé formy vzdělávání pedagogických pracovníků, jež jsou 

zaměřeny zejména na oblast nadaných dětí a žáků a na didaktiku technických, přírodovědných a 

společenskovědních oborů (např. vědecké experimenty ve výuce, přírodovědné expedice, poskytování 

první pomoci, historické dílny, projektové dny a výuka v terénu). Prezentace výsledků práce dětí a žáků 

nebo pedagogických pracovníků pro účastníky alespoň 2 krajů (přehlídky, festivaly), včetně akcí 

soutěžního charakteru (netýká se soutěží a přehlídek vyhlašovaných ministerstvem podle vyhlášky č. 

55/2005 Sb.). Do prezentace musí být přímo zapojeni vítězové či vybraní účastníci akce z řad dětí a žáků 

nebo pedagogických pracovníků. Prezentace musí být zaměřena na motivaci stávajících i budoucích 

účastníků a na propagaci akce mezi školami. Rozvoj vhodných projektových aktivit pro děti a žáky-

cizince, včetně personálního zajištění, metodické podpory pedagogických pracovníků a materiálního 

vybavení, které přispívají k naplnění cílů výzvy. Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních 

pomůcek. Integrační volnočasové (např. sportovní, kulturní, umělecké či společenské) a vzdělávací 

aktivity. Odstraňování kulturních bariér a zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti 

vzdělávání dětí a žáků-cizinců a podpora spolupráce rodiny a školy. Dotaci nelze žádat na aktivity, které 

jsou součástí běžné vzdělávací činnosti školy, ani na přímou výuku českého jazyka v mateřské a základní 

škole.

Spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, účelová zařízení 

registrovaných církví a náboženských společností založené církví 

a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, veřejné 

výzkumné instituce, nadace a nadační fondy a právnické osoby vykonávající 

činnost vysoké školy bez ohledu na její právní formu či na jejího zřizovatele.

6,3 6,3

? NE celá ČR

MŠMT
Rozvojový program "Vybavení školských 

poradenských zařízení diagnostickými 

nástroji".

Cílem tohoto rozvojového programu je poskytnout neinvestiční finanční prostředky účelově určené na 

nákup diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku dětí, žáků a studentů využitelných při 

stanovení podpůrných opatření, specifikaci vzdělávacích potřeb žáka, vymezení adekvátní podpory ve 

vzdělávání, což povede ke zkvalitnění služeb školských poradenských zařízení. 

Právnické osoby všech zřizovatelů zapsaných v rejstříku škol a školských 

zařízení, vyjma škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem. 

10 10

Aktuálně nejsou sledovány. NE celá ČR

MŠMT

Rozvojový program "Financování asistentů 

pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů".

Cílem tohoto rozvojového programu bylo zajistit školám možnost využití asistenta pedagoga nad rámec 

posyktovaných podpůrných opatření, při splnění podmínek ustanovení § 17 a 18 vyhlášky č. 27/2016 

Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Školy zřizované územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí, 

soukromým zřizovatelem nebo registrovanými církvemi a náboženskými 

společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva 

zřizovat církevní školy. 

0 0

Aktuálně nejsou sledovány. NE celá ČR

MŠMT

Rozvojový program "Finanční zajištění 

překrývání přímé pedagogické činnosti 

učitelů se zohledněním provozu mateřských 

škol".

Cílem programu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické 

činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly „7. Podmínky předškolního vzdělávání“, jenž je 

dána Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Kraje, které přidělí finanční prostředky příslušným právnickým osobám 

vykonávajícím činnost mateřských škol.

0 0

Poskytnutí dotace na pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním 

překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu v 

mateřských školách.

NE celá ČR

MŠMT
Podpora ústředních a mezinárodních kol 

soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Podpoření uskutečnění ústředních, mezinárodních kol soutěží a účast na mezinárodních soutěžích pro 

žáky, které navazují na školní vzdělávací proce.
Všechny právnicé osoby.

25 27

Počet soutěží, počet účastníků. NE celá ČR

MŠMT
Podpora okresních a krajských kol soutěží 

ma přehlídek v zájmovém vzdělávání.
Podpoření postupových kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, které jsou ve Věstníku MŠMT. kraje

47 50

Počet soutěží, počet účastníků. NE celá ČR

MŠMT
Podpora nadaných žáků základních a 

středních škol.

Podpoření systémových pravidelných aktivit pro nadané s kvalitně zajištěnými personálními a 

materiálními podmínkymi. 
Vysoké školy, školská zařízení, veřejné výzkumné istituce, zapsané spolky.

15 18

Počet podpořených akcí a účastníků. NE celá ČR



MŠMT

Rozvojový program "Excelence středních 

škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v 

soutěžích ve školním roce 20XX/20XX".

Na zkvalitnění vzdělávání talentovaných žáků SŠ s  důrazem na technické a přírodovědné obory, k 

podpoře nejlepších pedagogů za kvalitní vzdělávání nadaných žáků a přispívání k diferenciaci škol podle 

kvality vzdělávání talentovaných žáků v návaznosti na jejich výsledky v soutěžích garantovaných MŠMT. 

Program umožňuje středním školám získat na základě podané žádosti finanční prostředky ze státního 

rozpočtu podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných 

MŠMT ve školním roce 20XX/XX ve věkové kategorii nad 15 let. 

a) kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost 

středních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na její 

právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným celkem, 

dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tyto školy, 

b) právnická osoba vykonávající činnost střední školy zapsaná v rejstříku škol 

a školských zařízení, která byla zřízena registrovanou církví nebo náboženskou 

společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 

církevní školy (dále jen „církevní škola“) bez ohledu na její právní formu, 

c) právnická osoba vykonávající činnost střední školy zapsaná v rejstříku škol 

a školských zařízení, která byla zřízena ministerstvem nebo dalšími ministerstvy 

a ostatními organizačními složkami státu.

28 0

Počet podpořených škol; počet podpořených pedagogů. NE celá ČR

MŠMT

Rozvojový program "Excelence základních 

škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v 

soutěžích ve školním roce 20XX/20XX".

Na zkvalitnění vzdělávání talentovaných žáků ZŠ (a nižšího stupně gymnázií) s  důrazem na technické a 

přírodovědné obory, k podpoře nejlepších pedagogů za kvalitní vzdělávání nadaných žáků a přispívání k 

diferenciaci škol podle kvality vzdělávání talentovaných žáků v návaznosti na jejich výsledky v soutěžích 

garantovaných MŠMT. Program umožňuje základním (a výše uvedeným středním školám) získat na 

základě podané žádosti finanční prostředky ze státního rozpočtu podle výsledků, kterých jejich žáci 

dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve školním roce 20XX/XX ve věkové 

kategorii do 15 let. 

a) kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost 

základních a středních škol (nižšího stupně gymnázií) zapsaných v rejstříku škol 

a školských zařízení bez ohledu na její právní formu, pokud byly zřízeny 

územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo 

soukromým zřizovatelem, za tyto školy, 

b) právnická osoba vykonávající činnost základní a střední školy zapsaná v 

rejstříku škol 

a školských zařízení, která byla zřízena registrovanou církví nebo náboženskou 

společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 

církevní školy (dále jen „církevní škola“) bez ohledu na její právní formu, 

c) právnická osoba vykonávající činnost základní a střední školy zapsaná v 

rejstříku škol 

a školských zařízení, která byla zřízena ministerstvem nebo dalšími ministerstvy 

a ostatními organizačními složkami státu.

0 0

Počet podpořených škol; počet podpořených pedagogů. NE celá ČR

MŠMT Podpora mládeže na krajské úrovni.

Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020, podpora rozvoje práce s 

mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni, podpora dialogu mezi mládeží se zástupci krajů, 

rozvoj kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží, podpora tvorby nabídky volnočasových a 

dalších vybraných aktivit, zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a 

mládeží, rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží, podpora výchovy dětí a mládeže v 

dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému 

životnímu stylu, podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže, podpora poskytování informací pro 

mládež, podpora pořádání Olympiády dětí a mládeže.

Program je určen pouze krajům. Kraje následně vyhlásí a realizují jednotlivé 

krajské výzvy podle kritérií uvedených v programu. 

0 0

Naplňování Koncepce podpory mládeže (SC), počet zapojených dětí a mládeže, 

počet vedoucích, počet dobrovolníků.
NE celá ČR

MŠMT
Dotační program na podporu integrace 

romské komunity.

Podpora předškolní přípravy a včasná péče romských dětí pro jejich úspěšný vstup do základního 

vzdělávání; podpora rodiny a školy v oblasti předškolního a základního vzdělávání, včetně aktivit v 

jazykové komunikaci romské menšiny; podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na základní a střední 

škole; podpora vytváření nabídky pravidelných volnočasových aktivit pro cílovou skupinu a integrace 

dětí a mládeže ze sociálně vyloučených romských komunit.

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., 

VŠ, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků romské 

komunity alespoň jeden rok.

12,875 12,875

Aktuálně nejsou sledovány. NE celá ČR

MŠMT

Dotační program na podporu sociálně 

znevýhodněných romských žáků středních 

škol a studentů VOŠ.

Zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, 

vyšších odborných školách a konzervatořích,jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo 

vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže.

Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.

7 7

Aktuálně nejsou sledovány. NE celá ČR

MŠMT

Dotační program  na podporu vzdělávání 

v jazycích národnostních menšin a 

multikulturní výchovy.

Rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace, projekty). 

Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti, žáky a mládež, včetně vydávání 

publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky a mládež v menšinových jazycích, jako součást širšího 

projektu zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání dětí, žáků a mládeže z národnostních 

menšin. Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní tradice 

a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR pro pedagogické pracovníky (především bude 

upřednostňována e-learningová forma). Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových 

materiálů pro děti, žáky, mládež a pedagogické pracovníky, směřující k rozvoji humanismu a potírání 

xenofobie, rasové národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu, a dále projekty 

zaměřené k tématu holocaustu. Objevujeme Evropu a svět (kulturní zvyklosti a historické bariéry, práce 

s příběhy dětí a rodin z jiných zemí a kultur, vzájemné poznání a porozumění - co máme společného a 

čím se odlišujeme) – projektové vyučování. Využití podpůrných metod jako je např. biografická práce, 

Sokratovský dialog, multikulturní kalendář.

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., 

VŠ, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků 

národnostních menšin alespoň jeden rok.

15,039 15,039

Aktuálně nejsou sledovány. NE celá ČR



MŠMT
Rozvojový program Podpora vzdělávání 

cizinců ve školách.

Program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání 

uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost 

mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku 

škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s 

poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a 

vzdělávacího systému České republiky. Účelem programu je podpora výuky českého jazyka 

přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy 

mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci 

dětí a žáků-cizinců. 

Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy nebo 

víceletého gymnázia (v odpovídajících ročnících).

0 0

Počet podpořených dětí a žáků. NE celá ČR

MŠMT 

(finanční 

prostředky 

poskytuje MV 

na základě 

usnesení 

vlády č. 

26/2015)

Dotační program Podpora aktivit v oblasti 

integrace cizinců na území ČR.

Dotaci lze žádat na některou z níže uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně prolínat: 

a.Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím 

potřebám dětí a žáků-cizinců, b.Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro 

pedagogické pracovníky, c.Zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním 

vzdělávání, d.Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či 

společenské, e.Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti 

vzdělávání dětí a žáků-cizinců, f.Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků-

cizinců.

Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy 

zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na její právní formu, 

která byla zřízena územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem 

obcí, soukromým zřizovatelem, registrovanou církví nebo náboženskou 

společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 

církevní školy; právnická osoba vykonávající činnost vysoké školy bez ohledu na 

její právní formu či na jejího zřizovatele; nestátní nezisková organizace, která 

se prokazatelně věnuje práci s dětmi či žáky – cizinci nejméně 1 rok.

? ? Aktuálně nejsou sledovány. NE celá ČR

MŠMT

Rozvojový program s názvem Podpora 

odborného vzdělávání v roce 2020 pro školy 

zřizované soukromými fyzickými či 

právnickými osobami a registovanými 

církvemi a náboženskými společnostmi na 

rok 2020.

Podpora vzdělávání ve víceoborových třídách.
Školy zřizované soukromými fyzickými či právnickými osobami a registovanými 

církvemi a náboženskými společnostmi.

15 15

Žáci oborů vzdělání podle Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a 

vzdělávací soustavy a v souladu s potřebami trhu práce.
NE

Podle žadatelů - škol z  

území ČR.

MŠMT

Rozvojový program s názvem Podpora 

odborného vzdělávání v roce 2019 (období 

1. - 8. měsíc školního roku 2018/2019) pro 

školy zřizované krajem, obcí, soukromými 

fyzickými či právnickými osobami a 

registovanými církvemi a náboženskými 

společnostmi.

Podpora vzdělávání ve víceoborových třídách a ve třídách s nižšším počtem žáků než stanoví příslušný 

předpis.

Školy zřizované krajem, obcí, soukromými fyzickými či právnickými osobami a 

registovanými církvemi a náboženskými společnostmi.

0 0

Žáci oborů vzdělání podle Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a 

vzdělávací soustavy a v souladu s potřebami trhu práce.
ANO

Všechny kraje včetně HM 

Prahy.

MŠMT

Výzva Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy k podávání žádostí o poskytnutí 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 

poskytování aktivit v oblasti primární 

prevence rizikového chování ve školách a 

školských zařízeních v období 2019 – 2021.

Podpora efektivních aktivit vedoucích ke snižování hrozby vzniku rizikového chování ve školním 

prostředí a k vytváření dobrého klimatu školy. 

 Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů mimo státní příspěvkové organizace (školy a školská 

zařízení zřizovaná státem), právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, 

právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 

a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 

(dále jen „zákon o církvích a náboženských společnostech“), ve znění 

pozdějších předpisů, obecně prospěšná společnost podle občanského 

zákoníku, v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 

orgány státní správy také jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem 

činnosti je poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která takové 

služby poskytuje a kraje.

Požadavek dle 

akčního plánu 

2019-2021 je 

navýšení o 15 mil. 

Kč, na 27 mil. Kč 

(26.829.000Kč).

27

Naplnění rozsahu a účelu projektu. ANO celá ČR

MŠMT
Programy státní podpory práce s dětmi a 

mládeží pro nestátní neziskové organizace.

Zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže, zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního vzdělávání, 

zkvalitňování podmínek pro organizace pracující s dětmi a mládeží.

Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, účelová zařízení církví - Nestátní 

neziskové organizace (NNO).

 265

(předpoklad dle 

Střednědobého 

výhledu)

273

(předpoklad dle 

Střednědobého 

výhledu)

Počet podpořených organizací, počet dětí podpořených v pravidelné činnosti, 

počet vedoucích, počet zapojených dobrovolníků apod. 
ANO celá ČR

MŠMT
Systémový rozvoj Česko-německé 

spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže na 

období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa a podpora budoucí spolupráce. Jedná se zejména o 

mladé lidi ve věku od 3 do 26 let. Dále také další vzdělávání tzv. multiplikátorů (zároveň se vztahuje i na 

osoby, které s těmito mladými lidmi pracují, tj. na vedoucí skupin mládeže, učitele a další pracovníky 

s mládeží) v oblasti česko-německé spolupráce; podpora výuky německého a českého jazyka a 

spolupráce škol a zaměstnavatelů.

a) nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné 

společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností), 

které musí mít ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a 

mládeží nebo vzdělávání jako jednu ze stěžejních činností,  b) veřejné vysoké 

školy; žadatel musí existovat min. 3 roky ke dni podání žádosti (platné pro a) i 

b).

8

(předpoklad dle 

Střednědobého 

výhledu)

9

(předpoklad dle 

Střednědobého 

výhledu)

a) počet zapojených mladých lidí ve věku od 3 do 26 let, b) počet vedoucích 

skupin mládeže, učitelů a dalších pracovníků s mládeží ve věku 3-26 let
ANO celá ČR

MŠMT REPRE.
Podpora přípravy reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů a jejich účast na vrcholných 

mezinárodních soutěžích organizovaných mezinárodními sportovními federacemi , Mezinárodním 

olympijským výborem.

Sportovní svazy (spolky).

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

Úspěšnost sportovní reprezentace. NE celá ČR



MŠMT TALENT.
Podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 

19 let s možností rozšíření až do 23 let.
Sportovní svazy (spolky).

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

? NE celá ČR

MŠMT Organizace sportu.

Podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora celoživotního aktivního způsobu života, podpora 

pravidelné sportovní činnosti, podpora organizace sportovních organizací. Dále podpora žáků, studentů 

škol, vysokoškoláků a soutěží školních a studentských sportovních organizací a podpora specializovaných 

sportovních sdružení s celorepublikovou působností, podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora 

celoživotního aktivního způsobu života, podpora pravidelné sportovní činnosti, podpora organizace 

sportovních svazů. Dále podpora zdravotního zabezpečení sportovců a organizace sportu u jednotlivých 

NNO, která navazuje na podporu poskytovanou v minulém období, podpora udržování a provozování 

sportovních zařízení, podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke 

sportovní činnosti a podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících k přípravě 

reprezentantů a sportovních talentů.

Sportovní organizace (spolky).

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

? NE celá ČR

MŠMT Můj klub.

Podpora činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot pracujících s mládeží, podpora udržování a 

provozování sportovních zařízení, podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících 

ke sportovní činnosti.

SK a TJ (spolky)

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

? NE celá ČR

MŠMT VSA. Podpora významných sportovních akcí mezinárodního charakteru. Sportovní organizace (spolky).

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

? NE celá ČR

MŠMT Sportování bez bariér.
Podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora celoživotního aktivního způsobu života, podpora 

pravidelné sportovní činnosti, podpora organizace spolků v oblasti zdravotně postižených sportovců.
SK, TJ, sportovní svazy, další sportovní organizace ZPS (spolky).

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

kompetence 

Národní sportovní 

agentury

? NE celá ČR

MŠMT odbor 

31
Velké výzkumné infrastruktury.

Velká výzkumná infrastruktura je jedinečným zařízením o vysoké znalostní a technologické náročnosti. 

Jedná se o experimentální přístroje ve smyslu laboratorního vybavení; zdroje znalostí, jimiž jsou archivy 

a sbírky; a informační a komunikační technologie nezbytné k realizaci znalostně náročného výzkumu, 

vývoje a inovací. Současně musí kumulativně naplňovat i kritérium tzv. „otevřeného přístupu“ k jejím 

kapacitám.

Výzkumná organizace = tzv. "organizace pro výzkum a šíření znalostí", jak je 

definována Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 

198/01).

1890 1890

Specifické pro každou velkou výzkumnou infrastrukturu v závislosti na její 

znalostní a technologické expertíze a charakteru výzkumných, vývojových a 

inovačních služeb, které poskytuje své uživatelské komunitě.

NE celá ČR

MŠMT 

odd.321

Institucionální podpora na dlouhodobý 

koncepční rozvoj výzkumných organizací.
Podpora výzkumu, vývoje a inovací. Výzkumné organizace.

8015,117566 8015,117566

Výsledky výzkumu, vývoje a inovací evidované v RIV. NE celá ČR

MŠMT 

odd.321
Specifický vysokoškolský výzkum.

Podpora výzkumu, vývoje a inovací prováděného studenty vysokých škol při uskutečnování 

akreditovaných studijních programů.
Vysoké školy.

1165,31 1165,31

Počet podpořených studentských projektů, výsledky výzkumu, vývoje a inovací 

evidované v RIV.
NE celá ČR

MŠMT 

odd.321
Národní program udržitelnosti I.

Podpora rozvoje a udržitelnosti projektů nových evropských center excelence, regionálních a dalších 

typů výzkumných center vybudovaných v ČR v letech 2007-2013/15 za finanční spoluúčasti Evropského 

fondu regionálního rozvoje.

Výzkumné organizace.

0 0

Počet nových výsledků, počet nových unikátních výsledků, mezinárodní 

spolupráce a spolupráce s veřejným a soukromým sektorem ve VaVaI.
NE celá ČR

MŠMT 

odd.321
Národní program udržitelnosti II.

Určen na zajištění udržitelnosti projektů center výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

obsahujících značný podíl velké infrastruktury podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., 

vybudovaných realizací projektů operačních programů strukturálních fondů s náklady na vybudování 

převyšujícími 50 mil. EUR, která současně přesahují individuální prahové hodnoty oznamovací 

povinnosti.

Výzkumné organizace.

0 0

Počet nových výsledků, počet nových unikátních výsledků, mezinárodní 

spolupráce a spolupráce s veřejným a soukromým sektorem ve VaVaI.
NE celá ČR

MŠMT 

odd.321
Program ERC CZ.

Podpora vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech 

hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový 

program, aktivita “IDEAS“), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a 

zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR.

Výzkumné organizace.

148 98,75

Výsledky výzkumu, vývoje a inovací evidované v RIV. NE celá ČR

MŠMT              

odbor 30

Centralizovaný rozvojový program pro 

veřejné vysoké školy.

Ministerstvo poskytuje vysokým školám dotaci na realizaci projektů úspěšných ve výběrovém řízení 

vyhlášeném ministerstvem na centralizované rozvojové projekty. Cílem poskytovaných finančních 

prostředků je přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů Strategického záměru ministerstva pro 

oblast vysokých škol (včetně každoročního Plánu realizace Strategického záměru, který jej aktualizuje) a 

na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol.

Veřejné vysoké školy.

115 115

Soulad projektu s prioritami ministerstva a samotné vysoké školy, udržitelnost 

a přiměřenost výstupů. 
NE celá ČR



MŠMT           

odd.320
Dotace na ubytování a stravování VVŠ. Podpora stravování na veřejných vysokých školách dle zák 111/1998 Sb. o vysokých školách. Veřejné vysoké školy.

120 120

Dodržení účelu poskytnutí prostředků. NE celá ČR

MŠMT           

odd.320
Program CEEPUS - příspěvek. Podpora programů internacinalizace v terciárním vzdělávání. Veřejné i soukromé vysoké školy.

10 10

Dodržení účelu poskytnutí prostředků. NE celá ČR

MŠMT           

odd.320
Dotace na ubytovací a sociální stipendia SVŠ. Podpora poskytování stipendií studentům soukromých vysokých škol v úrovni podpory VVŠ. Soukromé vysoké školy.

25 25

Dodržení účelu poskytnutí prostředků. NE celá ČR

MŠMT           

odd.320

Centralizovaný rozvojový program pro 

veřejné vysoké školy.

Ministerstvo poskytuje vysokým školám dotaci na realizaci projektů úspěšných ve výběrovém řízení 

vyhlášeném ministerstvem na centralizované rozvojové projekty. Cílem poskytovaných finančních 

prostředků je přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů Dlouhodobého záměru ministerstva 

(včetně každoročního Plán realizace Dlouhodobého záměru, který jej aktualizuje) a na ně navazujících 

cílů jednotlivých vysokých škol.

Veřejné vysoké školy.

160 160

Dodržení účelu poskytnutí prostředků. NE celá ČR

MŠMT           

odd.320
Digitalizace veřejného vysokého školství. Podpora digitalizace administrativních činností veřejných vysokých škol. Veřejné vysoké školy.

0 0

Dodržení účelu poskytnutí prostředků. NE celá ČR

MŠMT           

odd.320
Podpora SSP - příspěvek. Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami. Veřejné vysoké školy.

90 90

Počet podpořených studentů v členění po typech zdravotního handicapu. NE celá ČR

MŠMT           

odd.320
Podpora U3V - příspěvek. Podpora vzdělávání seniorů prostřednictvím tzv. Univerzit třetího věku. Veřejné vysoké školy.

22 22

Počet podpořených účastníků. NE celá ČR

MŠMT           

odd.320

Podpora pedagog. SP v defifictních 

aprobacích - přísp.

Podpora pedagogických fakult s akcentací podpory motivace studentů pro práci ve vzdělávání po 

absolvování studia.
Veřejné vysoké školy.

30 30

Dodržení účelu poskytnutí prostředků. NE celá ČR

MŠMT 

odd.320

Vyrovnávací platba za pověření výkonem 

veřejné služby.
vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích. Soukromé vysoké školy.

10 10

Počty vzdělávaných studentů. ANO Praha

MŠMT 

odd.320

Podpora navýšení počtů studentů na LF - 

příspěvek.
Počty studentů. Veřejné vysoké školy.

500 600

Počty přijímaných studentů. NE celá ČR

MŠMT 

odd.320

Podpora vzdělávání budoucích pedagogů - 

příspěvek.
Vzdělávání budoucích učitelů. Veřejné vysoké školy.

200 200

Dodržení stanoveného účelu. NE celá ČR

MŠMT  sekce 

VI

Podpora zahraničních studentů studujících 

na veřejných vysokých školách.

Poskytnutí dotací na náklady spojené se vzděláváním zahraničních studentů přijatých mna veřejné 

vysoké školy na základě bileterálnísch smluv nebo usneseí vlády.
Veřejné vysoké školy. ? ? ? ? ?

MŠMT  sekce 

VI
Podpora dostudování nigerijských studentů. Poskytnutí dotace na stipendia zahraničních studentů dle usnesení vlády ze dne 24. srpna 2016 č. 755. Veřejné vysoké školy. ? ? ? ? ?

MŠMT  sekce 

VI

Podpora projektů spolupráce českých a 

rakouských vzdělávacích institucí terciárního 

sektoru.

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě 

Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, 

vědy, mládeže a sportu.

Veřejné vysoké školy. ? ? ? ? ?

MŠMT  sekce 

VI

Zajištění tzv. Tranzitu pro zahraniční 

studenty  přijaté ke studiu na veřejných 

vysokých školách.

Poskytnutí dotace na náklady spojené se zajištěním tzv. Tranzitu pro zahraniční studenty přijaté v rámci 

zahraniční rozvojové spolupráce.
Veřejné vysoké školy. ? ? ? ? ?



MŠMT             

odd.33
Eurostars-2.

Program Eurostars-2 je určen na podporu malých a středních podniků s vlastní činností výzkumu a 

vývoje formou úspěšných mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, na jejichž řešení se mohou podílet 

vedle malých a středních podniků také další české řešitelské organizace a jejichž cílem je nový inovační 

výrobek, nová technologie, nebo nová služba s uplatněním na trhu.

Malé a střední podniky, výzkumné organizace.

32,78 0

Výsledky podle platné metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a 

ukončených programů pro aplikovaný výzkum.
NE celá ČR

MŠMT             

odd.33
Aktivita MOBILITY. Výměnné pobyty spolupracujících organizací VaV na bázi bilaterality v zákadním výzkumu. Výzkumné organizace, vysoké školy.

9,12 0

Výsledky podle platné metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a 

ukončených programů pro základní výzkum.
? ?

MŠMT             

odd.33

Česko – bavorská spolupráce ve výzkumu a 

vývoji.

Projekty česko-bavorské spolupráce základního a průmyslového výzkumu  s cílem další účasti v 

projetech EU, zejména HORIZON 2020.
Výzkumné organizace, vysoké školy.

0 0

Výsledky podle platné metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a 

ukončených programů pro základní  a průmyslový výzkum.
? ?

MŠMT             

odd.33
Program Inter-Excellence.

Program významnou měrou přispívá k rozvoji a posilování kvality českého výzkumu a vývoje 

prostřednictvím mezinárodní spolupráce v podobě bilaterálních a multilaterálních projektů základního a 

aplikovaného výzkumu s partnerskými pracovišti VaV v zahraničí. Program je zaměřen na iniciaci a další 

rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských a 

světových výzkumných struktur. Program zprostředkovává účast českých týmů v projektech evropské 

spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii, zpřístupňuje mezinárodní 

výsledky, poznatky a dovednosti a umožňuje podílet se na jejich tvorbě. Program je směrován na 

zvýšení kvality výsledků výzkumu a vývoje a zajištění vazeb výzkumu v prioritních oblastech ČR na 

mezinárodní aktivity.

Malé, střední a velké podniky, VVŠ, VVI, výzkumné organizace.

0 0

Výsledky podle platné metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a 

ukončených programů pro základní  a aplikovaný výzkum.
? ?

MŠMT             

odd.33
Podunajská strategie.

Hlavním cílem této spolupráce je podpora multilaterálních projektů mezi následujícími zúčastněnými 

podunajskými zeměmi: Rakousko, Česká republika, Srbská republika a Slovenská republika a přispění k 

vědeckému pokroku ve výše uvedených zemích formou financování mobility výzkumných pracovníků v 

rámci společných výzkumných projektů.  Od roku 2018 se aktivity účastní také Francie.

Výzkumné organizace, vysoké školy.

0 0

Úspěšná realizace projektu. NE celá ČR

MŠMT             

odd.33
EIG Japan.

EIG Japan - multilaterální projekty s účastí japonských a evropských výzkumných organizací a podniků. 

KOREANET - bilaterální spolupráce ve VaVaI mezi Koreou a Českou republikou. INDIGO - bilaterální 

spolupráce ve VaVaI mezi Indií a Českou republikou.

Malé a střední podniky, výzkumné organizace, vysoké školy.

0 0

Úspěšná realizace projektu. NE celá ČR

MŠMT
Rozvoj a obnova  materiálně technické 

základny speciálních škol a systému náhradní 

výchovné péče na období 2019 až 2025.

Investiční výdaje. Státní příspěvkové organizace.

65 65

Počet rekonstruovaných objektů, realizované jmenovité projekty, realizované 

projekty EU, počet projektů s realizovaným opatřením vedoucím k 

energetickým úsporám.

NE celá ČR

MŠMT
Rozvoj a obnova  materiálně technické 

základny veřejných vysokých škol.
Investiční výdaje. Veřejné vysoké školy.

368,8 0

? NE celá ČR

MŠMT
Rozvoj a obnova  materiálně technické 

základny veřejných vysokých škol.
Investiční výdaje. Veřejné vysoké školy.

2081,83 1961,53

Stavba: Počet nově vybudovaných/rekonstruovaných objektů.; Počet objektů s 

realizovaným opatřením vedoucím k energetickým úsporám.; Počet 

nových/rekonstruovaných učeben v budově vč. laboratoří výukových i 

výzkumných celkem.; Počet nově vybudovaných/rekonstruovaných míst pro 

studenty v učebnách v budově, která je předmětem dané investice.; Počet 

nově vybudovaných/rekonstruovaných kanceláří akademických a výzkumných 

a vývojových pracovníků vč. kanceláří PhD studentů v budově.; Počet nově 

vybudovaných/rekonstruovaných kanceláří technicko-hospodářských a 

administrativních pracovníků v budově.; Ubytování: Počet lůžek v nově 

vybudované/rekonstruované kapacitě, která je předmětem IZ.; Počet nově 

vybudovaných/rekonstruovaných objektů.; Počet objektů s realizovaným 

opatřením vedoucím k energetickým úsporám.; Stravování: Počet vydaných 

hlavních jídel za rok ve vybudovaném/rekonstruovaném stravovacím provozu 

celkem, z toho. Počet nově vybudovaných/rekonstruovaných objektů.; Počet 

objektů s realizovaným opatřením vedoucím k energetickým úsporám.

NE celá ČR



MŠMT
Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny lékařských a pedagogických fakult 

veřejných vysokých škol.

Investiční výdaje. Veřejné vysoké školy.

500 500

Počet nově vybudovaných/rekonstruovaných objektů.; Počet objektů s 

realizovaným opatřením vedoucím k energetickým úsporám.; Počet 

nových/rekonstruovaných učeben v budově vč. laboratoří výukových i 

výzkumných celkem.; Počet nově vybudovaných/rekonstruovaných míst pro 

studenty v učebnách v budově, která je předmětem dané investice.; Počet 

nově vybudovaných/rekonstruovaných kanceláří akademických a výzkumných 

a vývojových pracovníků vč. kanceláří PhD studentů v budově.; Počet nově 

vybudovaných/rekonstruovaných kanceláří technicko-hospodářských a 

administrativních pracovníků v budově.     

NE celá ČR

MŠMT

Podpora zajištění vybraných investičních 

podpůrných opatření při vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími.

Investiční výdaje.

Obec, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávných celkem, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část, městský 

obvod, školská právnická osoba, církve a náboženské společnosti, akciová 

společnost, obecně prospěšná společnost, evidované církovní právnické osoby, 

společnost s ručením omezením, ústav, veřejná obchodní společnost.

0 0

Předpokládaný počet dětí, žáků nebo studentů využívajících kompenzační 

pomůcku a speciální učební pomůcku investičního charakteru jako podpůrné 

opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení;

Předpokládaný počet dětí, žáků, studentů nebo klientů využívajících 

bezbariérové úpravy objektu školy nebo školského zařízení. 

NE celá ČR

MŠMT

Podpora vybraných projektů rozvoje 

výukových kapacit základního vzdělávání 

zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky 

obcí.

Investiční výdaje.
Obec, městská část, městský obvod, dobrovolný svazek obcí, školská právnická 

osoba.

1187,74 792,91

Počet kmenových učeben (výchozí hodnotou počtu kmenových tříd se rozumí 

počet kmenových tříd ve školním roce předcházejícím podání žádosti o 

podporu, cílovou hodnotou počet kmenových tříd k 1. 9. následujícímu po 

termínu ukončení akce), počet žáků (výchozí hodnotou se rozumí rejstříková 

kapacita v obci k 1. 9. ve školním roce předcházejícímu podání žádosti a cílovou 

hodnotou předpokládaná rejstříková kapacita v obci k 1. 9. školního roku 

následujícímu po termínu ukončení akce).

NE celá ČR

MŠMT

Rozšíření strategické průmyslové zóny 

Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné 

infrastruktury v Královéhradeckém regionu 

– vzdělávací a sportovní infrastruktura.

Investiční výdaje. obec

0 0

Kmenové učebny;

počet žáků (rejstříková kapacita);

počet dětí (rejstříková kapacita);

třídy mateřské školy (pouze obec Kvasiny);    podpoření sportovci kategorie 

děti a mládež

podpoření organizovaní sportovci celkem;

podpoření sportovci celkem.

ANO

Královéhradecký kraj - 

strategická průmyslová 

zóna Solnice - Kvasiny.

MŠMT
Rozvoj materiálně technické základny 

mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
Investiční výdaje. Spolek, ústav, obecně prospěšná společnost.

38,22 0

- NE celá ČR

MŠMT

Rozvojový program s názvem Podpora 

odborného vzdělávání v roce 2020 pro školy 

zřizované soukromými fyzickými či 

právnickými osobami a registovanými 

církvemi a náboženskými společnostmi na 

rok 2020.

Podpora vzdělávání ve víceoborových třídách.
Školy zřizované soukromými fyzickými či právnickými osobami a registovanými 

církvemi a náboženskými společnostmi.

15 15

Žáci oborů vzdělání podle Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a 

vzdělávací soustavy a v souladu s potřebami trhu práce.
NE

Podle žadatelů - škol z  

území ČR.

MŠMT

Rozvojový program s názvem Podpora 

odborného vzdělávání v roce 2019 (období 

1. - 8. měsíc školního roku 2018/2019) pro 

školy zřizované krajem, obcí, soukromými 

fyzickými či právnickými osobami a 

registovanými církvemi a náboženskými 

společnostmi.

Podpora vzdělávání ve víceoborových třídách a ve třídách s nižšším počtem žáků než stanoví příslušný 

předpis.

Školy zřizované krajem, obcí, soukromými fyzickými či právnickými osobami a 

registovanými církvemi a náboženskými společnostmi.

0 0

Žáci oborů vzdělání podle Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a 

vzdělávací soustavy a v souladu s potřebami trhu práce.
ANO

Všechny kraje včetně HM 

Prahy.

MŠMT

Výzva Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy k podávání žádostí o poskytnutí 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 

poskytování aktivit v oblasti primární 

prevence rizikového chování ve školách a 

školských zařízeních v období 2019 – 2021.

Podpora efektivních aktivit vedoucích ke snižování hrozby vzniku rizikového chování ve školním 

prostředí a k vytváření dobrého klimatu školy. 

 Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů mimo státní příspěvkové organizace (školy a školská 

zařízení zřizovaná státem), právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, 

právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 

a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 

(dále jen „zákon o církvích a náboženských společnostech“), ve znění 

pozdějších předpisů, obecně prospěšná společnost podle občanského 

zákoníku, v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 

orgány státní správy také jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem 

činnosti je poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která takové 

služby poskytuje a kraje.

Požadavek dle 

akčního plánu 

2019-2021 je 

navýšení o 15 mil. 

Kč, na 27 mil. Kč 

(26.829.000Kč).

27 mil. Kč Naplnění rozsahu a účelu projektu. ANO ?



MMR Podpora obnovy místních komunikací.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: (a) všechny 

konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přidané pruhy, parkovací zálivy včetně 

zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, (b) místní komunikace vedené na mostních objektech 

(nadjezdy), včetně těchto objektů, (c) napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci, 

je-li tato v majetku obce, (d) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 

obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových 

vod z této komunikace) a obnovu propustlů, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, 

opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, teras, násypů a svahů, dělících pásů, příkopů. 

Obce do 3 000 obyvatel

750

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty 

dopravní infrastruktury (mosty), objekty dopravní infrastruktury (propustky), 

objekty dopravní infrastruktury (dešťová kanalizace), veřejné osvětlení (délka 

trasy), veřejné osvětlení (sloupy)

ANO Obce do 3 000 obyvatel

MMR Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Podporovány budou akce zaměřené na: (a) obnovu školních hrišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a 

sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, (b) na obnovu školních tělocvičen.
Obce do 3 000 obyvatel

200

parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), 

veřejné osvětlení (sloupy), plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z 

obecních rozpočtů (plochy sportoviště), plochy k poskytování veřejných služeb 

hrazených z obecních rozpočtů (objekt sportovního charakteru a využití), 

plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů (objekt 

občanské vybavenosti), stroje a zařízení, městský mobiliář, chodníky, stezka   

ANO Obce do 3 000 obyvatel

MMR 
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní 

infrastruktury.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: (a) mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní 

nerovnosti, (b) parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí. Podporovány 

budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně 

přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k 

provozování ekonomické činnosti účastníka programu. 

Obce do 3 000 obyvatel

350

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty 

dopravní infrastruktury (mosty), objekty dopravní infrastruktury (propustky), 

objekty dopravní infrastruktury (dešťová kanalizace), objekty dopravní 

infrastruktury (zastávky), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení 

(sloupy), inženýrské sítě, chodníky, stezka

ANO Obce do 3 000 obyvatel

MMR Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.

Budou podporovány akce zaměřené na: (a) obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového 

fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské 

zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.), (b) komplexní úpravu veřejných prostranství, 

obnovu a zřizování veřejné zeleně, (c) rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, stezek a 

veřejného osvětlení, (d) obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení, (e) přípravu a realizaci 

propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Obce do 3 000 obyvatel

4,5

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty 

dopravní infrastruktury (mosty), objekty dopravní infrastruktury (propustky), 

objekty dopravní infrastruktury (dešťová kanalizace), objekty dopravní 

infrastruktury (zastávky), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení 

(sloupy), inženýrské sítě, plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z 

obecníxh rozpočtů (revitalizované vodní plochy, revitalizované plochy zelěně, 

revitalizované plochy smíšené, plochy sportoviště, plochy místa AP odpočinku, 

obecní dům, objekt kulturního charakteru a využití, objekt sportovního 

charakteru a využití, objekt občanské vybavenosti, objekt sloužící AP 

ANO Obce do 3 000 obyvatel

MMR Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) 

veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o: (a) 

kulturní domy, (b) budovy se sídlem obecních úřadů, (c) multifunkční domy, (d) školní budovy (cílem 

projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu.

Obce do 3 000 obyvatel

1000

inženýrské sítě, plocha k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních 

rozpočtů (plochy místa AP odpočinku, obecní dům, objekt kulturního 

charakteru a využití, objekt sportovního charakteru a využití, objekt občanské 

vybavenosti, objekt sloužící AP odpočinku)

ANO Obce do 3 000 obyvatel

MMR 
Revitalizace veřejných ploch v zastavěném 

území obce.

Cílem DT je podpořit kompletní revitalizaci/obnovu veřejného prostranství – návsí a náměstí včetně 

veřejné zeleně a dalších prostor, které jsou přístupné široké veřejnosti bez omezení. Podporovány 

budou akce komplexního charakteru, nikoliv jednotlivé součásti revitalizace, které lze financovat z jiných 

DT podprogramu, nebo OPŽP.

Obce do 3 000 obyvatel nevyhlášen

parkovací místa  (počet), objekty dopravní infrastruktury (propustky, dešťová 

kanalizace, zastávka), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení 

(sloupy), inženýrské sítě, plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z 

obecníxh rozpočtů (revitalizované vodní plochy, revitalizované plochy zeleně, 

revitalizované plochy smíšené, plochy místa AP odpočinku), trasa (zážitková), 

stroje a zařízení, městský mobiliář, trasa (naučná), stezka

ANO Obce do 3 000 obyvatel

MMR 
Obnova drobných sakrálních staveb a 

hřbitovů.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v 

katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka 

podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: (a) kaple, kaplička, márnice, (b) socha, (c) boží 

muka, kříž. Dále pak na obnovu: (a) prostoru hřbitovů, (b) hřbitovní zdi.

Obce do 3 000 obyvatel nevyhlášen

parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení 

(sloupy), inženýrské sítě, plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z 

obecníxh rozpočtů (revitalizované plochy zeleně, revitalizované plochy 

smíšené), objekt sakrální stavby, hřbitovní zeď, městský mobiliář, stezka

ANO Obce do 3 000 obyvatel

MMR 
Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku.

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního 

rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné.

Jde především o: (a) obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť. 

Obce do 3 000 obyvatel

170

parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), 

veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sítě, plochy k poskytování veřejných 

služeb hrazených z obecníxh rozpočtů (revitalizované vodní plochy, 

revitalizované plochy zeleně, revitalizované plochy smíšené, plochy 

sportoviště, plochy místa AP odpočinku, objekty kulturního charakteru a 

využití, objekt sloužící AP odpočinku), trasa zážitková, stroje a zařízení, městský 

mobiliář, trasa (naučná)

ANO Obce do 3 000 obyvatel

MMR Podpora dostupnosti služeb.

Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní 

obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci a přístavbu objektů nebo jejich částí, 

které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek.

Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, 

praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta 

partner“).

Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti 

je, že ve správním obvodu žadatele o dotaci není v době podání žádosti provozována činnost stejného 

charakteru žadatelem ani soukromým subjektem.

Obce do 1 000 obyvatel, DSO

10

objekty k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů (objekt 

kulturního charakteru a využití, objekt občanské vybavenosti), stroje a zařízení
ANO Obce do 3 000 obyvatel

MMR Sdílené vybavení komunální technikou.

Podpora je určena na nákup komunální techniky, která bude sdílená v rámci DSO. Podpora je určena na 

pořízení: (a) traktorů včetně doplňků sloužících k údržbě komunikací, trávníků, veřejných prostranství, 

(b) nákladních automobilů, (b) žacích strojů, (c) mulčovačů, (d) štěpkovačů apod. Pořízená technika musí 

být poskytována členům DSO bezúplatně a nesmí být komerčně využívána za účelem ekonomického 

zisku.

DSO nevyhlášen komunální technika, stroje a zařízení ANO DSO

MMR 
Podpora venkovské pospolitosti a 

spolupráce na rozvoji obcí.

Podporovány budou akce zaměřené na: (a) prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a 

rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, (b) výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na 

obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, (c) odborné vzdělávání starostů související s 

výkonem jejich funkce

Obce do 3 000 obyvatel, DSO

5

stroje a zařízení, akce výukové a osvětové povahy, akce kulturní povahy, 

proškolené osoby, akce zaměřené na propagaci dobré praxe
ANO Obce do 3 000 obyvatel



MMR Podpora obnovy místních komunikací.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: (a) všechny 

konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně 

zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; (b) místní komunikace vedené na mostních objektech 

(nadjezdy), včetně těchto objektů; (c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní 

komunikace: 1) obnovu kanalizace, vč. úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouži-li výlučně k odvádění 

povrchových vod z této kanalizace), 2) obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích 

zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, 

příkopů.

Obce s 3 001-10 000 obyvateli

220

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty 

dopravní infrastruktury (mosty), objekty dopravní infrastruktury (propustky), 

objekty dopravní infrastruktury (dešťová kanalizace), veřejné osvětlení (délka 

trasy), veřejné osvětlení (sloupy)

ANO
Obce s 3001 - 10 000 

obyvateli

MMR Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Podporovány budou akce zaměřené na: (a) obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a 

sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, (b) obnovu školních tělocvičen.
Obce s 3 001-10 000 obyvateli

150

parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), 

veřejné osvětlení (sloupy), objekty k poskytování veřejných služeb hrazených z 

obecních rozpočtů (objekt sportovního charakteru a využití, objekt občanské 

vybavenosti), stroje a zařízení, městský mobiliář, chodníky, stezka

ANO
Obce s 3 001 - 10 000 

obyvateli

MMR 
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní 

infrastruktury.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: (a) propustků, (b) mostů a lávek přes místní vodoteče a 

terénní nerovnosti, (c) parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí, (d) 

zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti. Výstupy nesmí být budovány pro 

konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka 

podprogramu.

Obce s 3 001-10 000 obyvateli nevyhlášen

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty 

dopravní infrastruktury (mostky, propustky, dešťová kanalizace, zastávka), 

veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sátě, 

chodníky, stezka

ANO
Obce s 3 001 - 10 000 

obyvateli

MMR Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: (a) mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní 

nerovnosti, (b) parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí. Podporovány 

budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně 

přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k 

provozování ekonomické činnosti účastníka programu. 

Obce s 3 001-10 000 obyvateli
nevyhlášen, nový 

podprogram

inženýrské sítě, plocha k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních 

rozpočtů (plochy místa AP odpočinku, obecní dům, objekt kulturního 

charakteru a využití, objekt sportovního charakteru a využití, objekt občanské 

vybavenosti, objekt sloužící AP odpočinku)

ANO
Obce s 3 001 - 10 000 

obyvateli

MMR 
Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku.

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního 

rozpočtu. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. 

Podporovány budou akce zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury, která primárně slouží pro 

volnočasové aktivity sportovních organizací. Podporovány budou akce zaměřené na: (a) obnovu 

(modernizace, rekonstrukce, přestavba, přístavba) či výstavbu sportovní infrastruktury typu sportoviště 

(viceúčelové, multifunkční, fotbalové hříště apod.), (b)  obnovu (modernizace, rekonstrukce, přestavba, 

přístavba) či výstavbu sportovní infrastruktury typu tělocvična (sportovní hala, samostatní stavba, 

určená pro sportovní účely, multifunkční nebo kulturní dům využívaný pro sportovní účely.

Obce s 3 001-10 000 obyvateli nevyhlášen

parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), 

veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sítě, plochy k poskytování veřejných 

služeb hrazených z obecníxh rozpočtů (revitalizované vodní plochy, 

revitalizované plochy zeleně, revitalizované plochy smíšené, plochy 

sportoviště, plochy místa AP odpočinku, objekty kulturního charakteru a 

využití, objekt sloužící AP odpočinku), trasa zážitková, stroje a zařízení, městský 

mobiliář, trasa (naučná)

ANO
Obce s 3 001 - 10 000 

obyvateli

MMR Podpora obnovy místních komunikací.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: (a) všechny 

konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně 

zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; (b) místní komunikace vedené na mostních objektech 

(nadjezdy), včetně těchto objektů; (c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní 

komunikace: 1) obnovu kanalizace, vč. úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouži-li výlučně k odvádění 

povrchových vod z této kanalizace), 2) obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích 

zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, 

příkopů.

Obce s více než 10 000 obyvateli (mimo statutární města a obce součástí ITI a 

IPRŮ)

151,5

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty 

dopravní infrastruktury (propustky, deš´tová kanalizace), veřejné osvětlení 

(délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy)

ANO

Obce s více než 10 000 

obyvateli (mimo statutární 

města a obce součástí ITI a 

IPRŮ)

MMR Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Podporovány budou akce zaměřené na: (a) na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a 

sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, (b) na obnovu školních tělocvičen.

Obce s více než 10 000 obyvateli (mimo statutární města a obce součástí ITI a 

IPRŮ)
nevyhlášen

parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), 

veřejné osvětlení (sloupy), plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z 

obecních rozpočtů (plochy sportoviště, objekt sportovního charakteru a 

využití, objekt občanské vybavenosti), stroje a zařízení, městský mobiliář, 

chodníky, stezka 

ANO

Obce s více než 10 000 

obyvateli (mimo statutární 

města a obce součástí ITI a 

IPRŮ)

MMR 
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní 

infrastruktury.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: (a) propustků, (b) mostů a lávek přes místní vodoteče a 

terénní nerovnosti, (c) parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí. 

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou 

veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí 

sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

Obce s více než 10 000 obyvateli (mimo statutární města a obce součástí ITI a 

IPRŮ)
nevyhlášen

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekt 

dopravní infrastruktury (mostky, propustky, deš´tová kanalizace, zastávka), 

veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sítě, 

městský mobiliář, chodníky, stezka

ANO

Obce s více než 10 000 

obyvateli (mimo statutární 

města a obce součástí ITI a 

IPRŮ)

MMR Veřejné osvětlení.
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) veřejného osvětlení a jeho 

součástí. Podprogram je koncipován jako navazující na program EFEKT vyhlašovaný MPO.
Obec, která požádala o dotaci z programu EFEKT nevyhlášen

místní komunikace, veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), 

inženýrské sítě
NE celá ČR

MMR 
Program podpory vládou doporučených 

projektů v oblasti rozvoje regionů.
Podpogram a podporované projekty budou vyhlášeny v závislosti na konkrétním usnesení vlády. Obec nevyhlášen není známo

místní komunikace, chodník, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), 

objekty dopravní infrastruktury (mosty, propustky, dešťová kanalizace, 

zastávka), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvetlení (sloupy),  

inženýrské sitě, plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních 

rozpočtů (revitalizované vodní plochy, revitalizované plochy zeleně, 

ANO 
dle konkrétního usnesení 

vlády

MMR 
Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách.

Program je zaměřen na podporu demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v 

obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu 

plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

Obce s návaznosti na SVL, kraj.

100

není známo

odstraněný objekt určený k rekreaci (ks), obestavěný prostor odstraněné 

stavby (m3), odstraněná bytová jednotka (ks), odstraněný objekt určený k 

bydlení (ks), odstraněný objekt (občanská vybavenost) (ks), odstraněný objekt 

(ostatní využití) (ks), odstraněný objekt určený k ubytování (ks), revitalizovaná 

plocha (m2)

ANO

obec se SVL na území  

Moravskoslezsého, 

Ústeckého a 

Karlovarského kraje

MMR 
Podpora regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití.

Program je zaměřen na podporu regenerace území na němž se nachází objekty nevyužívané a 

zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v 

dalším rozvoji obce. Podprogram je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude 

nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Obec, kraj 

500 396

obestavěný prostor odstraněné stavby (m3), odstraněný objekt občanská 

vybavenost (ks), odstraněný objekt (ostatní využití) (ks), parkoviště – plocha 

(m2), rekonstruovaný objekt – občanská vybavenost (ks), obecní dům (ks), 

sportovního charakteru a využití (ks), vzdělávání (ks), kulturního charakteru a 

využití (ks), revitalizovaná plocha – celková (m2), pro volnočasové aktivity (m2), 

zeleň (m2), výstavba – objekt – kulturního charakteru a využití (ks), občanská 

vybavenost (ks), obecní dům (ks), sportovního charakteru a využití (ks), 

ANO

obec na území 

Moravskoslezsého, 

Ústeckého a 

Karlovarského kraje

2,025



MMR 
Studie využití vládou doporučených 

brownfieldů.

Program je zaměřen podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo 

rozsáhlých brownfieldů, které jsou  doporučeny k financování usnesením vlády ČR č. 430/2019, ze dne 

17. června 2019. 

Obec, kraj

6

není známo studie (počet) NE celá ČR

MMR 

Odstraňování bariér v budovách domů s 

pečovatelskou služebou a v budovách 

městských a obecních úřadů.

Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: (a) odstraňování bariér při vstupu do budov a 

výstupu z budov, (b) odstraňování bariér uvnitř budov, (c) bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení 

ve veřejných prostorách, (d)pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.
Obce

bezbariérový vstup do budovy (ks), bezbariérové úpravy uvnitř budovy - 

bezbariérové přechody (ks), výtah (ks), zvedací zařízení (ks), bezbariérové 

sociální zařízení (ks)

NE celá ČR

MMR Euroklíč.

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a 

zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu 

udržitelnosti akce. Dále na označení míst opatřených Eurozámkem, návrh a  tisk průvodců po místech 

osazených Eurozámky

NNO

eurozámek (ks), euroklíč (ks), bezbariérový vstup do budovy (ks), bezbariérové 

úpravy uvnitř budovy - bezbariérové přechody (ks), výtah (ks), zvedací zařízení 

(ks), bezbariérové sociální zařízení (ks)

NE celá ČR

MMR 
Obnova obecního a krajského majetku po 

živelních pohromách.

Podprogram je určen k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územnch 

samosprávných celků. Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s 

pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, jako např. při obnově celého 

kanalizačního řadu, rekonstrukci celého oplocení nebo při obnově komunikace spočívající ve výměně 

povrchu (např. dlážděný za živičný) bez zvyšování únosnosti, případně i s náklady na údržbu a opravu 

majetku, pokud jsou součástí investiční akce. Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž 

náklady jsou spojené s údržbou a opravou majetku (např. obnova části kanalizace, části oplocení, oprava 

Obce, kraje postižené živelní pohromou, pokud pro jejich území v jejím 

důsledku podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území: (a) 

byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 1, (b) nebyl 

vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 2.

500 50

počet a celková suna na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů 

poškozeného živelní pohromou, popř. pořízení nového majektu plnící tutéž 

funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený

NE celá ČR

MMR 
Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny Horské služby ČR, o.p.s.

Program je zaměřen na zajištění zkvalitnění materiálového vybavení HS ČR, zkvalitnění pokrytí 

zajišťovaného území a tím zvýšení úrovně poskytovaných služeb, zlepšení dosažitelnosti a zkrácení doby 

před poskytnutím pomoci, zlepšení koordinace a provázannosti s IZS, zvýšení bezpečnosti, zvýšení 

bezpečnosti zasahujících záchranářů a zraněných, zkvalitnění doprovodné infrastruktury a služeb 

cestovního ruchu v destinacích (hosrské oblasti), podpora zaměstnanosti v regionech.

Horská služba ČR, o.p.s.

64,49 33

výstavba záchranářských stanic vč. příslušenství (počet, obestavěný prostor, 

plocha užitková celkem), rekonstrukce záchranářských stanic vč. příslušenství 

(počet, obestavěný prostor, plocha užitková celkem), nákup pozemku za 

účelem zajištění vlastnictví a výstavby záchranářských stanic (počet, 

obestavěný prostor, plocha užitková celkem), nová vozidla a technické doplňky 

(počet)

ANO
Dle rozmístění horských 

služeb

MMR 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu - DT č. 1: Podpora 

nadregionálních aktivit.

Podprogram je zaměřen na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, 

hippo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí 

být realizovány min. na území 2 krajů. Budou podporovány i aktivity na zajištění provázanosti dálkových 

tras na již existující lokální trasy (možnost vytváření okružních tras různé délky i alternativních tras pro 

rozprostření návštěvnosti v území).

ÚSC (kraje, obce), mikroregiony/DSO, oblastní organizace destinančního 

managementu, geoparky, NNO působící v cestovním ruchu, resp. provozující 

atraktivity cestovního ruchu, podnikatelské subjekty (podnikající PO, FO), 

církve a náboženské společnosti

NE celá ČR

MMR 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu - DT č. 2: Rozvoj základní a 

doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu.

Podprogram je zaměřen na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v 

destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu 

poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně 

přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Podporovány budou i podnikatelské 

aktivity navazující na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu.

Podnikatelské subjekty (FO, PO) NE celá ČR

MMR 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu - DT č. 3: Rozvoj veřejné 

infrastruktury.

Podprogram je zaměřen na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, respektive podporu vzniku 

nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury. V rámci této oblasti podpory bude také 

podporováno i zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení stávající veřejné 

infrastruktury novým cílovým skupinám. oblast podpory navazuje na oblast podpory rozvoj základní a 

doprovodné infrastruktury. Reflektuje to skutečnost, že podnikatelské služby tvoří pouze dílčí část 

nabídky cestovního ruchu, která umožňuje ekonomické využití nepodnikatelské nabídky, respektive 

nabídky veřejného a neziskového sektoru.

ÚSC (kraje, obce), provozovatelé certifikovaných TIC, mikroregiony/DSO, 

organizace destinančního managementu, geoparky, NNO působící v cestovním 

ruchu, resp. provozující atraktivity cestovního ruchu, církve a náboženské 

společnosti

NE celá ČR

MMR 

Marketingové aktivity v cestovním ruchu - 

DT č. 1: Marketingové aktivity na úrovni 

krajů.

Podprogram je zaměřen na podporu aktivit krajských organizací destinančního managementu (není 

podorován provoz). 

Krajské destinační společnosti / útvar krajského úřadu pokud není zřízena 

krajská organizace destinačního managementu (v r. 2018)
NE celá ČR

MMR 

Marketingové aktivity v cestovním ruchu - 

DT č. 2: Marketingové aktivity na oblastí a 

lokální úrovni.

Podprogram je zaměřen na podporu oblastních DMO. Podpora bude zaměřena převážně na řízení 

rozvoje destinace, tvorba produktu cestovního ruchu, definování cílových skupin, realizace 

marketingových aktivit, propagace destinace, řízení toku návštěvnosti v destinaci, výzkumné aktivity, 

vyhodnocování efektivity realizovaných aktivit a další aktivity realizované DMO.

Registrované / certifikované oblastní a lokální destinační společnosti (od výzvy 

pro r. 2019 už jen certifikované)
NE celá ČR

MMR 

Marketingové aktivity v cestovním ruchu - 

DT č. 3: Marketingové aktivity na národní a 

nadregionální úrovni.

Podprogram je zaměřen na podporu tvorby národních a nadregionálních produktů3 cestovního ruchu 

(společné / jednotící téma), realizaci zastřešujících marketingových kampaní na průřezové aktivity 

(formy cestovního ruchu) dle zaměření žadatele (napříč kraji a územím ČR). Podporované aktivity musí 

mít vazbu na Marketingovou koncepci cestovního ruchu 2013 – 2020, marketingový plán případně 

produktové řady České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Zastřešující organizace s celorepublikovou působností, organizace destinačního 

managementu
NE celá ČR

MMR 
Výstavba podporovaných bytů - 

Pečovatelské byty.

Podprogram je zaměřen na vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního 

bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k 

bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní 

stav nebo sociální okolnosti jejich života

Právnické osoby včetně obcí nově vzniklé pečovatelské byty (počet) NE celá ČR

MMR 
Výstavba podporovaných bytů - Komunitní 

domy seniorů.

Podprogram je zaměřen na vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního 

bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k 

bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní 

stav nebo sociální okolnosti jejich života

Právnické osoby včetně obcí nově vzniklé komunitní domy seniorů (počet) NE celá ČR

10 15

marketingové aktivity realizovaných ve spolupráci s oblastními organizacemi 

destinačního managementu (počet), marketingové aktivity realizovaných ve 

spolupráci s CzT (počet), nová/udržovaná pracovní místa (počet), přírůstek 

návštěvníků a přenocování (počet), podpořené strategické dokumenty (počet), 

podpořené dopadové studie (počet), úspěšné proškolené osoby v cestovním 

ruchu (počet), podpořené marketingové výzkumy (počet), podpořené 

marketingové výzkumy realizovaných v rámci kooperace s dalšími DS (počet), 

podpořené produkty cestovního ruchu (počet), podpořené akce cestovního 

ruchu (počet), tematické a regionální produkty (počet), podpořené turistické 

karty (počet), podořené značky/branding (počet), projekty distribuce (počet), 

komunikační aktivity (počet), partnerské smlouvy (počet), podpořené krajské 

organizace destinančního managementu (počet) podořené oblastní organizace 

destinančního managementu (počet) 

projekty přesahující administrativní hranice krajů (počet), podpořené prvky 

udržitelné dopravy (počet), nově vytvořené upravované lyžařské běžecké trasy 

(délka), nově vytvořené prvky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

(počet), nové/udržované pracovní místa (počet), nové elektrické sčítače na 

sledování návštěvníků v atraktivních turistických cílech a trasích regionů 

(počet), nové nebo modernizované navigační/informační systémy v 

turistických destinacích (počet), Nové navigační a informační systémy pro 

senzoricky postižené návštěvníky (počet), nové prvky doprovodné 

infrastruktury pro běžkařskou turistiku (počet), nové prvky doprovodné 

infrastruktury pro cykloturistiku (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury 

pro pěší turistiku a ostatní formy udržitelné turistiky (počet), nová/inovovaná 

nástupní/odpočinková místa pro vodní turistiku (počet), inovované prostředky 

a zařízení pro přepravu jízdních kol/lyží (počet), nově pořízené stroje pro 

úpravu běžeckých tras (počet), nově pořízené / modernizované přívozy pro 

návštěvníky (počet), nové celoročně zpřístupněné expozice (počet), nové prvky 

doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. 

vyhlídková místa, rozhledny, odpočivadla, sociální zázemí, aj.) (počet), nové 

prvky doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky (počet), 

nová/rekonstruovaná sportovně-rekreační zařízení v kempech (počet)

250 200

100 za  DT1, DT2 

a DT3

100 za  DT1, DT2 

a DT3

150 za DT1, DT2, 

DT3

150 za DT1, DT2, 

DT3



MMR Výstavba technické infrastruktury.
Podprogram je zaměřen na rozšíření nabídky zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu 

bytových domů nebo rodinných domů
Obec

50 50

zainvestované stavební pozemky určené pro následnou výstavbu bytových 

nebo rodinných domů (počet)
NE celá ČR

MMR 
Podpora výstavby výtahů a bezbariérových 

vstupů do bytových domů.

Podprogram je zaměřen na zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do 

výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých 

jsou k tomu stavebně technické předpoklady

Vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nebo společenství vlastníků 

bytových jednotek (včetně obcí)

200 200

bytové domy, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do bytu a k výtahu 

(počet), bytové domy, ve kterých byl instalován nových výtah (počet), bytové 

jednotky s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem (počet)

NE celá ČR

MMR 
Výstavba nájemních bytů v oblastech se 

strategickou průmyslovou zónou.

(1) novostavba bytového domu; (2) stavební úpravy, kterými vznikne nový nájemní byt z prostorů 

určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě; (3) nástavba nebo 

přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě; (4) stavební 

úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy; (5) 

stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k 

bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům

Obce do 40 tisíc obyvatel v dojezdové vzdálenosti 30 km od zóny není plánováno není plánováno přírůstek trvale žijících obyvatel. ANO

Obce do 40 tisíc obyvatel v 

dojezdové vzdálenosti 30 

km od zóny

MMR 

Výstavba technické infrastruktury v 

oblastech se strategickou průmyslovou 

zónou.

Výstavba dopravní a technické infrastruktury (místní komunikace, vodovod, kanalizace). Obce do 40 tisíc obyvatel v dojezdové vzdálenosti 30 km od zóny není plánováno není plánováno přírůstek trvale žijících obyvatel. ANO

Obce do 40 tisíc obyvatel v 

dojezdové vzdálenosti 30 

km od zóny

MMR 
Podpora územně plánovaních činností obcí - 

Územní plán.

Program je zaměřen na podporu koncepčního rozvoje území prostřednictvím zpracováním územního 

plánu.

Obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které 

pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu 

územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), která nemá 

žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního 

útvaru, schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce.
0 20

územní plány (počet) NE celá ČR

MMR Změna územního plánu - jednotný standard

Program je zaměřen na podporu koncepčního rozvoje území prostřednictvím zpracováním změny 

územního plánu podle jednotného standardu. V rámci změny územního plánu je možné pořizovat 

věcnou změnu (např. nové zastavitelné plochy), která už není předmětem dotace (uznatelný náklad).

Obec, , která nemá dosud zpracovaný územní plán v jednotném standardu a 

změna územního plánu je realizována k územnímu plánu, který byl vydán po 1. 

1. 2007 

0

není stanoveno územní plány (změna) NE celá ČR

MMR Architektonické a urbanistické soutěže obcí.
Program je zaměřen na podporu kvality staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím 

zpracováním architektonických a urbanistických souteží.
Obce

0 5

architektonické a urbanistické soutěže obcí - veřejná prostranství (ks), 

Architektonické a urbanistické soutěže obcí - občanské vybavení (ks), 

Architektonické a urbanistické soutěže obcí - koncepce pro následnou tvorbu 

územních nebo regulačních plánů či územních studií (ks), Architektonické a 

urbanistické soutěže obcí - ostatní (ks)

NE celá ČR

MMR 

Neodkladné odstranění stavby podle § 135 

odst. 1 stavebního zákona a nutné 

zabezpečovací práce podle § 135 odst. 2 

stavebního zákona, včetně případného 

nařízení vyklizení stavby podle § 140 

stavebního zákona.

Program je zaměřen na podporu výkonů rozhodnutí provedených náhradním výkonem v případě 

zajištění neodkladného odstranění stavby nařízeného podle § 135 odst. 1 stavebního zákona, podporu 

výkonů rozhodnutí provedených náhradním výkonem v případě zajištění nutných zabezpečovacích prací 

na stavbě nařízených podle § 135 odst. 2 stavebního zákona, podpora výkonů rozhodnutí provedených 

přímým vynucením v případě zajištění neodkladného vyklizení stavby nařízeného podle § 140 odst. 1 

stavebního zákona, ale pouze současně s  jedním z dotačních titulů č. 1 a č. 2.

Kraje

0 60

odstraněná stavba - objekt, nemovitost (ks), stavebně zabezpečený objekt (ks) NE celá ČR

MZe
Program 129 260 "Podpora prevence před 

povodněmi III".

Podpora realizace preventivních protipovodňových opatření s retencí a opatření podél vodních toků 

včetně podpory projektových dokumentací na tato opatření.
Státní podniky Povodí, Lesy České republiky, obce.

143,576 70,028

nejsou NE celá ČR

MZe
Program 129 360 "Podpora prevence před 

povodněmi IV".

Podpora realizace preventivních protipovodňových opatření s retencí a opatření podél vodních toků 

včetně podpory projektových dokumentací na tato opatření, podpora předprojektové přípravy vodních 

děl, podpora vyvolaných investic a přípravných prací nezbytných pro realizaci vodního díla Nové 

Heřminovy.

Státní podniky Povodí, Lesy České republiky, obce, správci drobných vodních 

toků určených dle § 48 vodního zákona.

1454,804 1418,107

Zvýšení míry ochrany před povodněmi, zvýšení bezpečnosti vodního díla při 

povodních.
NE celá ČR

MZe Školní závody. Spolupráce firem a škol-odborný výcvik. PO,FO

15 15

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe Regionální přenos informací.

Podpora v oblasti zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci 

společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami. Přenos informací mikro, malým a 

středním podnikům, působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů 

a jejich uvádění na trh formou vstupních konzultací (telefonické, e-mailové, osobní), webových stránek, 

odborných/výukových materiálů, seminářů, workshopů, kurzů a webinářů.

a) Agrární nevládní neziskové organizace s plošnou působností (sdružení 

FO/PO, zájmové sdružení, spolek, svaz, obecně prospěšná společnost atd.),  s 

počet evidovaných členů členské základny 400 a více, jejichž činnost se týká 

aktivit v zemědělství a které mají v předmětu činnosti vzdělávání nebo 

informační činnost či konzultační služby. b) Komora zemědělských poradců 

České republiky, z.s.
23 23

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR



MZe Odborné konzultace.
Podpora poradenství v zemědělství a lesnictví zaměřená na odborné konzultace formou telefonického, 

elektronického, písemného či osobního kontaktu na pracovišti konzultanta.

Resortně orientované výzkumné ústavy, které mají v předmětu činnosti 

poradenství a jejichž zaměření na výzkum v oblasti resortní působnosti je 

převažující činností. Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a 

farmaceutická univerzita Brno.

7 7

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe
Podpora České technologické platformy pro 

zemědělství.

Podpora činnosti technologické platformy, uvedená v Implementačním akčním plánu (IAP), zaměřená 

na šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení 

komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého 

partnerství v naplnění potřeb zemědělských podnikatelů v České republice a navazujícího 

zpracovatelského průmyslu.

Odpovědný koordinátor a sekretariát České technologické platformy pro 

zemědělství uvedený ve stanovách platformy.

5 5

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe Centra odborné přípravy.
Vybavení Center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům 

osvojit si základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání.

Střední školy a vyšší odborné školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení, 

která připravují žáky a studenty ve skupinách oborů vzdělání 41 - Zemědělství a 

lesnictví,43 - Veterinářství a veterinární prevence a 29 - Potravinářství a 

potravinářská chemie a která byly jmenovany COP národní Komisí pro výběr 

Center odborné přípravy, celkem 42 příjemů.

70

 0, dotační titul 

bude v roce 2021 

ukončen

Učební pomůcky, počet, cena. NE celá ČR

Mze
Zájmová a další volnočasová činnost pro děti 

a mládež.

Podpora zabezpečování široké nabídky volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované děti a 

mládež. Podpora rozvoje mobility a mezinárodní spolupráce dětí a mládeže včetně účasti dětí a mládeže 

v mezinárodních soutěžích – YPEF (Mladí lidé v evropských lesích), IMYB ( International Meeting of 

Young Beekeepers - Mezinárodní setkání včelařské mládeže). Zlepšení vztahu dětí k lesnictví, rybářství a 

včelařství a dalších oblastech.

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, ZSPO, dále PO a FO

1,47 1,47

Splnění cílů podpořeného projektu a cílů konkrétní oblasti. NE celá ČR

Mze
Podpora zdraví, včetně péče a pomoci 

zdravotné postiženým.
Podpora rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením a pro venkovské seniory. SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, ZSPO, dále PO a FO

6,79 6,79

Splnění cílů podpořeného projektu a cílů konkrétní oblasti. NE celá ČR

MZe Vzdělávání a propagace.

Podpora vzdělávacích aktivit a propagace. Podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvality.  Podpora 

vzdělávacích aktivit a propagace v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin, bezpečnosti potravin, 

potravinářství, lesnictví,myslivosti, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství,zdravé výživy a 

podpora obnovitelných zdrojů energie založené na udržitelné produkci biomasy.  Zvýšení pozitivního 

vnímání a propagace zemědělství a lesnictví. Zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti rybářství.

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, ZSPO, dále PO a FO

56 56

Splnění cílů podpořeného projektu a cílů konkrétní oblasti. NE celá ČR

MZe Zapojení do zahraničních programů a aktivit.
Podpora prezentace rezortu zemědělství v zahraničí, podpora účasti na zahraničních výstavách, 

kongresech a výzkumech.
SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, ZSPO, dále PO a FO

Nebude se 

vyhlašovat

Nebude se 

vyhlašovat
Splnění cílů podpořeného projektu a cílů konkrétní oblasti. NE celá ČR

MZe
Ochrana životního prostředí, udržitelný 

rozvoj.

Podpora péče o přírodu, krajinu a udržitelný rozvoj, podpora zemědělské produkce šetrné k životnímu 

prostředí včetně podpory integrovaných způsobů rostlinné produkce. Podpora udržitelného rozvoje 

obcí a měst, regionálního a nadregionálního rozvoje. Podpora spolkové činnosti a neekonomických 

služeb poskytovaných neziskovými organizacemi v resortu zemědělství.  Podpora systémových či 

jednorázových aktivit s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru.

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, ZSPO, dále PO a FO

5,74 5,74

Splnění cílů podpořeného projektu a cílů konkrétní oblasti. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora včelařství.
Chovatel včel na území ČR, uznané chovatelské sdružení včely medonosné 

kraňské.

105 105

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora vybudování kapkové závlahy. Zemědělský podnikatel v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. 

35 35

Počet ha vybudované kapkové závlahy. ANO ČR kromě Prahy

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora restrukturalizace ovocných sadů. Zemědělský podnikatel v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. 

95 95

Počet ha vysazeného ovocného sadu. ANO ČR kromě Prahy

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat  .
Oprávněná osoba, uznaná chovatelská sdružení, chovatel, chovatelské podniky 

prasat.

220 220

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR



MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin - 3.a. biologická ochrana. Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.

14 14

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin - 3.b. izoláty. Dodavatel rozmnožovacího materiálu, výzkumná pracoviště a vysoké školy.

2 2

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR.

a) Zemědělský podnikatel ve smyslu zákona  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů b) výzkumné pracoviště, provádějící testování 

polních  a speciálních plodin c) Mendelova universita v Brně

8 8

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin - 3.d. šlechtění.
Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě, 

výzkumná pracoviště.

105 105

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených pěstebních oblastech vymezených 

zákonem č. 219/2013 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších přepisů.

Zemědělský podnikatel ve smyslu zákona  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů.

30 30

Splnění předmětu dotace. ANO

Uzavřené pěstební oblasti  

vymezené zákonem č. 

219/2013 Sb., o o uvádění 

do oběhu osiva asadby  

pěstovaných rostlin.

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele. Zemědělský podnikatel v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. 

18 18

Počet ks podpořené ozdravené sadby v  zdravotní třídě VT nebo VF. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou.
Zemědělský podnikatel ve smyslu zákona  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů.

200 200

Splnění předmětu dotace. ? ?

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Použité uznané osivo lnu, uznané konopí setého a použité uznané nebo zkoušené osivo vyjmenovaných 

pícnin.
Zemědělský podnikatel v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. 

4 4

Množství tun použitého osiva. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Nákazový fond.

Chovatel prasat, prasnic a drůbeže (dle §420 zákona č. 89/2012 Sb., a dle §2e 

odst. 3 zákona č. 252/1997 sb., o zemědělství), který provedl ozdravení nebo 

preventivní činnosti.

763,1 763,1

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění a 

plemenitbě.

Pořádající nebo zabezpečující organizace, uznané chovatelské sdružení se 

souhlasem MZe.

31,3 31,3

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu (publikace, semináře, výstavy, školení). Pěstitelský svaz, vystavovatel a pořadatel se souhlasem MZe.

14,8 14,8

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR



MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek 9.A.b.4. Subjekt, který zajistí provedení samostatných odrůdových zkoušek.

10,5 10,5

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora technologické platformy pro rostlinné biotechnologie. Platforma ? ? Splnění předmětu dotace. ? ?

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ. Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.

300 300

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro předmětné roky.

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.

352 352

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe Zemědělec.

Nákup techniky do zemědělské prvovýroby, investice na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého 

majetku v zemědělských závodech, nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty 

stáda.

Zemědělský podnikatel - prvovýrobce.

685,5 685,5

Výše poskytnuté podpory. ? ?

Mze Podpora pojištění. Zemědělské pojištění.
Zemědělský podnikatel - prvovýrobce, který je mikropodnikem, malým nebo 

středním podnikem.

588 588

Výše poskytnuté podpory. ? ?

MZe Pojištění lesních porostů. Pojistná ochrana lesních porostů proti nepředvídatelným škodám.
Vlastníci (nájemci, pachtýři, vypůjčitelé) lesů, kteří jsou zároveň podnikateli, 

obce nebo dobrovolné svazky obcí.

0,5 0,5

Výše poskytnuté podpory. ? ?

Mze Podpora pojištění produkce lesních školek. Pojistná ochrana sadebního materiálu ve školkách lesních dřevin proti nepředvídatelným škodám.
Zemědělský podnikatel - prvovýrobce, který je veden v ústřední evidenci 

držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3 3

Výše poskytnuté podpory. ? ?

MZe Podpora nákupu půdy. Nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. Zemědělský podnikatel - prvovýrobce.

121,53 121,53

Výše poskytnuté podpory. ? ?

Mze Zpracovatel. Pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělských produktů. Podnikatel zabývající se zpracováním zemědělských produktů.

0 0

Výše poskytnuté podpory. ? ?

MZe Lesní hospodář. Investice do strojů, technologií a zařízení pro hospodaření v lesích.

Podnikatel, obec nebo dobrovolný svazek obcí, který se zabývá hospodařením 

v lesích nebo pokud je vlastníkem (nájemcem, pachtýřem, vypůjčitelem) lesa a 

hospodaří podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

35 35

Výše poskytnuté podpory. ? ?

Mze Zpracovatel dřeva.
Investice do strojů, technologií a zařízení pro zpracování dřeva a dřevního odpadu ve dřevozpracujících 

provozovnách.

Podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace či právnická 

osoba, jejíž zakladatelem je obec, kteří se zabývají zpracováním dřeva.

1 1

Výše poskytnuté podpory. ? ?

MZe Investiční úvěry Zemědělec. Pořízení investičního majetku.
Zemědělský podnikatel - prvovýrobce, který je mikropodnikem, malým nebo 

středním podnikem.

384 384

Výše poskytnutého úvěru a podpory. ? ?



Mze Investiční úvěry Lesnictví. Pořízení investičního majetku.

Podnikatel v odvětví lesního hospodářství; podnikatel, obec, dobrovolný svazek 

obcí, příspěvková organizace či právnická osoba, jejíž zakladatelem je obec, 

kteří  jsou vlastníky, nájemci (pachtýři)  či  vypůjčiteli lesa, podnikatelé 

provozjující lesní školkařskou činnost v lesních školkách, kteří jsou vedeni  v 

ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu 

lesních dřevin.

257,5 257,5

Výše poskytnutého úvěru a podpory. ? ?

MZe Provoz 2020 - snížení jistiny úvěru. Provozní financování.
Zemědělský podnikatel - prvovýrobce, který je mikropodnikem, malým nebo 

středním podnikem.

500 500

Výše poskytnuté podpory. ? ?

Mze
Dotace na ochranu a reprodukci genofondu 

lesních dřevin.

Podpora genových základen, podpora uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu (rodičů 

rodiny, ortetů a klonů, semenných sadů a směsí klonů.
Vlastník/nájemce/pachtýř genetických zdrojů lesních dřevin.

20 20

Počet zařazených genetických zdrojů do Národního programu, počet účastníků 

Národního progamu, počet uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a 

vyhlášených genových základen, zvýšení podílu sběru osiva šetrnými 

technologiemi sběru.

NE celá ČR

MZe

Náhrady podle lesního zákona - částečná 

úhrada zvýšených nákladů na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a 

zpevňujících dřevin při obnově porostu (§ 24 

lesního zákona).

Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

Vlastník lesa (o výměře větší než 3 ha), který hospodaří podle lesního 

hospodářského plánu nebo podle protokolárně převzatého vlastnického 

separátu lesní hospodářské osnovy.

15 15

Plocha melioračních a zpevňujících dřevin, na jejichž výsadbu byla v 

jednotlivých letech poskytnuta částečná úhrada zvýšených nákladů.
ANO Lesy v působnosti Mze.

MZe

Náhrady podle lesního zákona - úhrada 

nákladů na zpracování lesních 

hospodářských osnov (§ 26 lesního zákona).

Zařízení lesních majetků, pro které není zpracován lesní hospodářský plán, na období 10 let lesní 

hospodářskou osnovou.

Vlastník lesa formou možnosti bezplatného převzetí vlastnického separátu 

lesní hospodářské osnovy.

25 25

Výměra lesů zařízených lesními hospodářskými osnovami v jednotlivých letech. ANO Lesy v působnosti Mze.

MZe

Náhrady podle lesního zákona - úhrada 

nákladů na opatření meliorací a hrazení 

bystřin v lesích, prováděných ve veřejném 

zájmu (§ 35 lesního zákona).

Provádění technických a biologických opatření pro zvýšení ochrany lesní půdy a podporu péče o 

vodohospodářské poměry (hrazení bystřin a strží aj.).
Vlastník lesa, správce vodního toku.

50 50

Technické jednotky (plocha meliorací, délka úpravy vodních toků, objem 

retenčních nádrží) o opatřeních dokončených v jednotlivých letech.
ANO Lesy v působnosti Mze.

MZe

Náhrady podle lesního zákona - úhrada 

nákladů na činnost odborného lesního 

hospodáře v případech, kdy jeho činnost 

hradí stát (§ 37 lesního zákona).

Bezplatné poskytování služeb odborného lesního hospodáře drobným vlastníkům lesů pro zajištění 

odborné úrovně hospodaření v lesích.

Vlastník lesa formou možnosti bezplatného využití služeb odborného lesního 

hospodáře.

150 150

Celková výše poskytnutých úhrad. ANO Lesy v působnosti Mze.

MZe

Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě 

šetrné technologie při hospodaření v lese 

(část druhá hlava I NV č. 30/2014 Sb.).

Soustřeďování dříví lanovkou, soustřeďování dříví koněm, soustřeďování dříví vyvážením, štěpkování 

klestu za podmínky ponechání štěpky v porostu, soustřeďování dříví železným koněm.

Vlastníci lesů (mimo pásma imisního ohrožení A a B), které nejsou ve vlastnictví 

státu, a jejich spolky a společnosti.

80 80

Počet realizovaných technických jednotek. ANO Lesy v působnosti Mze.

MZe

Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a 

výchovu lesních porostů do 40 let věku (část 

druhá hlava II NV č. 30/2014 Sb.).

Přirozená a umělá obnova lesních porostů, zajištění lesních porostů, přeměny a rekonstrukce lesních 

porostů, výchova lesních porostů.
Vlastníci lesů, které nejsou ve vlastnictví státu, a jejich spolky a společnosti.

515 515

Počet realizovaných technických jednotek. ANO Lesy v působnosti Mze.

MZe

Finanční příspěvek na opatření k obnově 

lesů poškozených imisemi a lesů 

chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 

(část druhá hlava IV NV č. 30/2014 Sb.).

Přirozená a umělá obnova lesních porostů, jejich ochrana do stádia zajištění, zřizování oplocenek, 

hnojení půdy při výsadbě sazenic. 

Vlastníci lesů (v pásmech imisního ohrožení A a B), které nejsou ve vlastnictví 

státu, a jejich spolky a společnosti.

35 35

Počet realizovaných technických jednotek. ANO Lesy v působnosti Mze.

MZe

Finanční příspěvek na vyhotovení lesních 

hospodářských plánů za podmínky 

poskytnutí dat lesních hospodářských plánů 

v digitální formě pro potřeby státní správy 

lesů (část druhá hlava VII NV č. 30/2014 Sb.).

Zařízení lesního majetku (lesního hospodářského celku) na období 10 let lesním hospodářským plánem 

a následné poskytnutí digitálních dat do datového skladu státní správy lesů.
Vlastníci lesů, které nejsou ve vlastnictví státu, a jejich spolky a společnosti.

30 30

Výše poskytnutého finančního příspěvku. ANO Lesy v působnosti Mze.



MZe
Finanční příspěvek na ochranu lesa (část 

druhá hlava IX NV č. 30/2014 Sb.).

Asanace kůrovcového dříví pomocí insekticidních sítí, insekticidních postřiků nebo odkornění. 

Seštěpkování porostů poškozených kůrovci nebo václavkou.
Vlastnícilesů, které nejsou ve vlastnictví státu, a jejich spolky a společnosti.

200 200

Počet realizovaných technických jednotek. ANO Lesy v působnosti Mze.

MZe
Finanční příspěvek poskytovaný uživatelům 

honiteb (část třetí hlava I NV č. 30/2014 Sb.).

Zlepšování životního prostředí zvěře, podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, oborní chovy 

zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy, preventivní veterinárně léčebné akce a zdovlávání nákaz v 

chovech zvěře, snižován početních stavů kormorána velkého nebo prasete divokého, ozeleňování 

krajiny včetně oplocování dřevin.

Uživatel honitby (držitel honitby nebo její nájemce).

135 135

Počet realizovaných technických jednotek. NE celá ČR

MZe

Finanční příspěvek na chov a výcvik 

národních plemen loveckých psů a loveckých 

dravců (část třetí hlava II NV č. 30/2014 Sb.).

Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu, úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého 

chovu.
Vlastník loveckého psa nebo umělého chovu loveckých dravců.

5 5

Počet realizovaných technických jednotek. NE celá ČR

MZe
Finanční příspěvek na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity.
Škoda vzníklá v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví v lesích. Vlastníci lesů, které nejsou ve vlastnictví státu, a jejich spolky a společnosti.

bude se 

projednávat

bude se 

projednávat
Celková výše poskytnutých úhrad. ANO

Lesy v působnosti MZe 

mimo organizační složky 

státu, státní podnik.

MZe
Podpora akreditované poradenské činnosti v 

lesním hospodářství.
Úhrada části výdajů na poradenskou činnost a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesa.

Vlastník/nájemce/pachtýř lesa, který si vybral svého odborného lesního 

hospodáře.

5 5

Výše poskytnuté podpory. NE celá ČR

Mze
Podpora retence vody v krajině - rybníky a 

vodní nádrže (129 280).
Opravy, rekonstrukce, odbahnění a výstavba nových rybníků. FO a PO podnikající zv zemědělství, rybářská sdružení, školská zařízení.

200 0

? NE celá ČR

Mze
Podpora retence vody v krajině - rybníky a 

vodní nádrže 2. etapa (129 380).
Opravy, rekonstrukce, odbahnění a výstavba nových rybníků. FO a PO podnikající zv zemědělství, rybářská sdružení, školská zařízení.

0 100

? NE celá ČR

Mze

Podpora konkurenceschopnosti 

agropotravinářského komplexu – závlahy – 

II.

Pořízení páteřního závláhového rozvodu a závlahového detailu pro účely zemědělských závlah. FO a PO podnikající zv zemědělství.

80 80

? NE celá ČR

Mze
Podpora opatření na drobných vodních 

tocích a malých vodních nádržích.
Výstavba/rekonstrukce/odbahnění malých vodních nádržích a drobných vodních toků. obce, svazky obcí, státní podniky povodí, LČR s.p.

116

? ? NE celá ČR

MZe
Podpora opatření na drobných vodních 

tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa.
Výstavba/rekonstrukce/odbahnění malých vodních nádržích a drobných vodních toků. obce, svazky obcí, státní podniky povodí, LČR s.p.

320 430

Počet odbahněných a zrekonstruovaných MVN, Počet obnovených nebo nově 

vybudovaných MVN, Nově vzniklá vodní plocha v případě výstavby/obnovy 

MVN, Retenční kapacita MVN/DVT, Délka úpravy DVT.

NE celá ČR

MZe 
Podpora účasti na mezinárodních veletrzích 

a výstavách v zahraničí.

Proexportní aktivity - účast českých firem na mezinárodních veletrzích a výstavách ve vztahu k 

zěmědělství v zahraničí (částečná úhrada některých nákladů na realizaci účasti na veletrzích).
Malé, střední a velké podniky a další organizace podnikající na území ČR v odvětví zemědělství, potravinářství, krmivářství, zemědělské techniky, rybolovu a akvakultury, výrobci závlahových zařízení, výrobci strojů pro potravinářskou výrobu, výrobci lesnické techniky, fyzické a právnické osoby a organizace působící v odvětví loveckých zbraní, střeliva a optiky a firmy zprostředkovávající poplatkové lovy na území ČR.

20 20

Splnění předmětu dotace. ANO zahraničí

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů.

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o hospodářská zvířata umístěná do náhradní péče. Obce s rozšířenou působností.

3 3

Splnění předmětu dotace. NE celá ČR

MZe
Podpora výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

a) Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování 

a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody 

pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, b) Výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. 

souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel., c) Výstavbu a modernizaci 

zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo 

dostupnosti pitné vody v obcích., d) Výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních 

vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 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)., e) Výstavbu 

hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle 

předchozího bodu., f) Dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně 

pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, 

kapacitní a vyhovující ČOV., g) Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího 

odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) toho článku 

nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a 

vyhovující ČOV.

Obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% 

většinou kapitálové účasti měst a obcí.

650 650

Počet obyvatel bydlících v domech nově připojených na vodovod pro veřejnou 

potřebu; počet obyvatel bydlících v domech nově připojených na kanalizaci pro 

veřejnou potřebu.
NE celá ČR



MZe
Podpora opatření pro zmírnění negativních 

dopadů sucha a nedostatku vody.

a)  Výstavby a rekonstrukce, modernizace a obnovy vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí 

zasažených suchem na skupinové vodovody a  na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné 

vody.,  b)  Zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a předcházení možným 

dopadům nedostatku pitné vody.

Obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% 

většinou kapitálové účasti měst a obcí.

340

?

Počet obyvatel napojených na zlepšené zabezpečení nebo zásobování pitnou 

vodou; počet obyvatel bydlících v domech nově připojených na kanalizaci pro 

veřejnou potřebu.
NE celá ČR

MZe
Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů.

Podpora poradenství v zemědělství z toho: Demonstrační farmy.

Pořádající nebo zabezpečující organizace, uznané chovatelské sdružení, 

pěstitelský svaz, vydavatel, pořadatel,osoba zajišťující samostatné zkoušky 

odrůd, "Školní závody", "Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a 

venkova", výzkumné ústavy, odborná sdružení, univerzity aj.

15 15

Počet farem. NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů.

Podpora technologických platforem v působ. Mze. Odpovědný koordinátor a sekretariát platformy uvedený ve stanovách.

13 13

nesledovány NE celá ČR

MZe
Podpora mimoprodukčních funkcí 

rybářských revírů.

Podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských 

revírů.

Uživatelé rybářských revírů (§ 21 odst. 1) a 2) a § 22 odst. 2) a 3) zákona č. 

99/2004 Sb. o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Kromě fyzických a 

právnických osob uvedených v § 6 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářsví ve znění 

pozdějších předpisů, mohou být příjemcem také Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a 

statky s. p. a podniky povodí.

předpoklad 22 předpoklad 22 

V rámci DT 17. Podpora mimoprudkčních funkcí rybářských revírů nejsou 

nastaveny indikátory dotace, jedná se o dotaci se sazbou na jeden hektar 

rybářského revíru.

NE celá ČR

MZe Zlepšování praktické výuky ve včelařství.
Podpora praktické výuky ve včelařství spojená s prezentací různých včelařských technologií v 

podmínkách velkoprovozu a maloprovozu.

Subjekt, který soustavně vyučuje studijní obor včelař (41-51-H/02) podle 

nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a který 

je zároveň autorizovanou osobou pro udělení certifikátu profesní kvalifikace 

"Chovatel včel" a "Zpracovatel včelích produktů" podle § 17 odst. 3 zákona č. 

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 

pozdějších předpisů.

předpoklad 3 předpoklad 3 

V rámci DT 9.J. Podpora praktické výuky ve včelařství nejsou nastaveny 

indikátory dotace, jedná se o dotaci se sazbou na jedno včelstvo/na provoz a 

údržbu jednoho stanoviště/provoz jednoho doplňkového včelařského provozu.

NE celá ČR

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů.

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství.

Podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě 

podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a který je zároveň 

registrovaný jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle § 6 

zákona č. 242/2000 Sb., který spadá do kategorie mikropodniků, malých a 

středních podniků ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 

15

? Splnění předmětu dotace. ? ?

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů.

Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu (odrůdové zkoušky v režimu ekologického zemědělství).

Osoba zajišťující samostatné zkoušky odrůd, která vykonává tuto činnost na 

základě smlouvy s  ÚKZÚZ podle § 38 odst. 3 zákona č.219/2003 Sb., o uvádění 

do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů 

(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, pro účely 

poskytování informací zemědělské veřejnosti.

1,2

? Splnění předmětu dotace. ? ?

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů.

Podpora evropské integrace nevládních organizací. Česká stavovská agrární nevládní organizace.

20

? Splnění předmětu dotace. ? ?

MZe

Dotace v zemědělství a potravinářství podle 

§1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství 

ve znění pozdějších předpisů.

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků. Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.

84

? Splnění předmětu dotace. ? ?

MZe
Údržba a obnova.

kulturních a venkovských prvků
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

Obce, spolky (sdružení), nadace, zájmová sdružení právnických osob, o. p. s., 

vlastník objektu nebo pozemku na němž objekt stojí, uživatel pozemku na 

němž objekt stojí, muzea.

0 0

Splnění předmětu dotace. ANO

Obce do 2 000 obyvatel, 

nebo obce  od 2 001 do 5 

000 obyvatel, přičemž se 

předmět dotace nachází v 

místní části do 500 

obyvatel.

MZe
Údržba a obnova.

kulturních a venkovských prvků
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení. ? ? ? ? ? ?

MZe
Údržba a obnova.

kulturních a venkovských prvků
Údržba a oprava polních cest. ? ? ? ? ? ?



MV

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné 

a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a 

jejich dalších sportovních aktivit včetně 

rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců 

MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR.

Příklady podporovaných aktivit:

1. Zajištění zvýhodněného vstupu pro příslušníky, zaměstnance MV a Policie ČR či Veterány Policie ČR či 

zvýhodněného používání sportovního náčiní či umožnění vstupu na sportoviště ve zvýhodněné časy, 

úhrada odměn pro trenéry apod.

2. Organizační zajištění sportovních soutěží a akcí, včetně např. úhrady za rozhodčí, zajištění pitného 

režimu, výroby pohárů, propagačních materiálů apod.

3. Cestovné a startovné, popř. ubytování pro příslušníky, zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie ČR a 

Veterány Policie ČR účastnících se soutěží na všech úrovních, zejména však mezinárodních a národních.

4. Organizace konferencí, setkání apod. a účast na nich, zejména v rámci členství v USPE a USIP.

5. Pořízení sportovního náčiní, sportovního vybavení a sportovních pomůcek pro umožnění sportovních 

aktivit na různých úrovních (rekreační, sportovně tréninková, reprezentační úroveň), příslušníkům, 

zaměstnancům MV a Policie ČR či Veteránům Policie ČR.

Zapsané spolky, včetně pobočných spolků, zapsané ústavy, obecně prospěšné 

spolky, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, které ve svých 

stanovách deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost jako hlavní náplň, 

podporují ve své činnosti tělovýchovné a sportovní aktivity příslušníků, 

zaměstnanců a veteránů, které mají dostatečně početnou členskou základnu s 

výrazným zastoupením příslušníků, zaměstnanců a veteránů, odpovídající 

organizačně úrovni sportovního svazu (SP) či střešního sdružení s 

celorepublikovou a nejlépe i mezinárodní působností.

není známo není známo ? NE celá ČR

MV
Projekty obcí na podporu integrace cizinců 

na lokální úrovni 2021.

Pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání 

pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře 

sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní,

školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro 

cizince i veřejnost, výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a 

mateřských školách či v mateřských centrech.

Obce či městské části.
Bude nastavena 

dle usnesení vlády

Bude nastavena 

dle usnesení vlády
? NE celá ČR

MV

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch 

obcí na úhradu pobytu osob s udělenou 

mezinárodní ochranou v zařízení sociálních 

služeb (ZSS) a na rozvoj infrastruktury obce v 

roce 2020 a v letech následujících.

Dotace na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v ZSS.

Dotace na rozvoj infrastruktury obce – na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech 

dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

obce   

1,5 1,5

? NE celá ČR

MV

Program bezpečnostního výzkumu pro 

potřeby.

státu 2016 - 2021

Výzkum, experimentální vývoj a inovace.
Výzkumné organizace, malé, střední nebo velké

podniky.

800

(průběžné 

čerpání během 

trvání programu) 

? ? NE ČR, EU

MV
Program bezpečnostního výzkumu České.

republiky 2015 – 2022
Výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Výzkumné organizace, malé, střední nebo velké

podniky.

2800

(průběžné 

čerpání během 

trvání programu)

2800

(průběžné 

čerpání během 

trvání programu)

? NE ČR, EU

NE celá ČRMV Integrace cizinců 2021.

Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či

samosprávy,

Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačněintegračních

kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP,

Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP,

Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,

Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,

Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace

cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,

Aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové

skupiny.

• podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. spolky vyvíjející činnost 

podle zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

• podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšné 

společnosti (zřízené

podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně 

a

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), ústavy, nadace a 

nadační

fondy vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů,

• podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelová zařízení 

registrovaných církví a

náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o 

změně

některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost 

vyjmenovanou v tomto ustanovení,

• podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné instituce, 

zřízené na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

• podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i další právnické osoby, 

jejichž hlavním

předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, 

vzdělávacích a

sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Bude nastavena 

dle usnesení vlády

Bude nastavena 

dle usnesení vlády
?



MV
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního 

výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1).
Výzkum, experimentální vývoj a inovace. Výzkumné organizace.

1 230

(průběžné 

čerpání během 

trvání programu)

1 230

(průběžné 

čerpání během 

trvání programu)

- NE ČR, EU

MV Rozvoj dobrovolnické služby.
Dle §11 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě: pojistné, které je uzavřeno dle podmínek 

daných zákonem o dobrovolnické službě, část výdajů spojených s výkonem dobrovolnické služby 

(evidence, příprava dobrovolníků a realizace dobrovolnické služby), pojistné na důchodové pojištění.

Organizace dle § 6 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě: spolky, 

ústavy, sociální družstva, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné 

společnosti, právnické osoby církve nebo náboženské společnosti, evidované 

osoby církve nebo náboženské společnosti, církve a náboženské společnosti.

15 15

? NE celá ČR

MV

Dotační program pro nestátní neziskové 

organizace provozující evropské krizové či 

asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v 

České republice.

Zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro 

jejich koncové uživatele.

Bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně 

prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle 

zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů) a které prokazatelně jsou provozovatelem alespoň jedné z 

evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006 na území 

České republiky.

2 2

? NE celá ČR

MV

Prevence sociálně patologických jevů se 

zaměřením na prevenci a eliminaci 

domácího násilí prostřednictvím.

práce s násilnými osobami a osobami 

nezvládajícími

agresi ve vztazích

Realizace terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby nezvládající svoji agresi 

v mezilidských vztazích, v přípravě systémového rámce programů pro práci s těmito osobami, ve 

vzdělávacích aktivitách dotčených subjektů a v propagaci a osvětě těchto aktivit.

Bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně 

prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle 

zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů).

2 2

? NE celá ČR

MV Program prevence kriminality na místní úrovni.

Investiční (MKDS, osvětlení rizikových míst, mříže, oplocení, plácky a hřiště) a neinvestiční projekty 

(APK, Domovník-preventista, FIZ, vzdělávací a informační projekty, pobyty pro problémovou a rizikovou 

mládež a děti, SVM a pomoc obětem TČ, resocializace a prevence recidivy, bezpečnostní dobrovolník 

aj.).

obce, kraje a DSO

51,9

? ? NE ČR/ obce, kraje a DSO

MV

Účelová neinvestiční dotace na výdaje 

jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcícposkytovaná obcím prostřednictvím 

krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS 

ČR.

Není známo (nejsou ještě otevřeny výzvy k podávání žádostí). Není známo (nejsou ještě otevřeny výzvy k podávání žádostí). není známo není známo ? ? ?

Nutné doplnit


