Národní dotační zdroje pro obce

Cestovní ruch

Dopravní infrastruktura

Oblast

Téma

Místní
komunikace
a přidružená
infrastruktura

Národní dotační titul

Typy podporovaných aktivit

Křížení komunikací

výstavba, modernizace a oprava místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v
místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou včetně stavebních objektů (mosty, lávky,
podchody a podjezdy)

Podpora obnovy místních komunikací

obnova místních komunikací, konstrukčních vrstev vozovek a krajnic, odpočívek, přidružených pruhů,

(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova; Podpora parkovacích zálivů včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, obnova kanalizace, propustků,
obcí s 3 001–10 000 obyvateli)

dělicích pásů, příkopů, apod.

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

obnova propustků, mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti, parkovacích a odstavných

Poskytovatel
dotace

Web

SFDI

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/

MMR

(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova; Podpora ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí, zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné
obcí s 3 001–10 000 obyvateli)
dopravy

MMR

Čistá mobilita

podpora nákupu vozidel (el., H2) a neveřejné dobíjecí infrastruktury ve veřejném sektoru

SFŽP

Chodníky a jiné
Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků
prvky
bezpečnosti

výstavba, rekonstrukce a oprava chodníků, přechodů pro chodce, lávek a podchodů, které navazují na
chodníky, výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné
hromadné dopravy podél autobusových zastávek, nasvětlení přechodů

SFDI

Cyklistické
stezky

výstavba a oprava cyklistické stezky včetně sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty,

Vozidla

Cyklistické stezky, cyklopruhy
Podpora nadregionálních aktivit (Národní program

Turistické trasy

podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu)

zřizování jízdních pruhů na místních komunikacích nebo na silnicích II. a III. tříd
zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní
turistiku a další udržitelné formy turistiky (sociální zázemí, úschovny kol, lavičky, odpočívadla,

Doplňující informace k dotaci
v místech, kde pozemní komunikace mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní
infrastrukturu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů

obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový

2022 (mmr.cz)

dokument

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů

obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový

2022 (mmr.cz)

dokument

Předpokládaný
termín vyhlášení
10/2022

12/2022

12/2022

2.Q 2022

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-plan-obnovy/

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-

v místech podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikací schválených

bezpecnosti/

v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny

10/2022

SFDI

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/

10/2022

MMR

výstupy musí být realizovány minimálně na území dvou krajů; dotace není
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Rok 2022 - Rozvoj základní
poskytována na výstavbu nových ani rozšíření stávajících ubytovacích a
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (mmr.cz)
stravovacích zařízení, lanovek, vleků, zajištění zasněžování

10/2022

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Rok 2022 - Rozvoj základní dotace není poskytována na výstavbu nových ani rozšíření stávajících
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (mmr.cz)
ubytovacích a stravovacích zařízení, lanovek, vleků, zajištění zasněžování

10/2022

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnichzdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822

pro obce od 3 000 do 10 000 obyvatel

aktuálně nespecifikováno

MPSV

Výzvy (mpsv.cz)

dotace až 100 % z celkových způsobilých výdajů

otevřená výzvy do 11/2022

SFŽP

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/

SFPI

https://sfpi.cz/program-regenerace-sidlist/

informační panely, značení tras)

Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu (Národní

Veřejná
infrastruktura

program podpory cestovního ruchu v regionech,
podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury

podpora vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury cestovního ruchu, monitoring
návštěvníků

cestovního ruchu)

Životní prostředí

Vzdělávání

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny

Rekonstrukce
MŠ a ZŠ

regionálního školství v působnosti obcí (program Podpora
rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské

obnova, modernizace, rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v
majetku v působnosti obcí

MF

vybavenosti)

Dětské skupiny

Budování dětských skupin

Zahrady MŠ, ZŠ
Přírodní zahrady
a SŠ

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích

budování nových dětských skupin - nová výstavba, nákup či rekonstrukce budov
vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti,
vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících

výstavba nebo rekonstrukce dopravní infrastruktury (chodníků, místních komunikací a cyklistických
stezek), výstavba protihlukových stěn, odstavných a parkovacích stání, výstavba, oprava nebo doplnění
veřejného osvětlení, dětských hřišť, odpočinkových zón, veřejných sportovních a rekreačních ploch

Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Výsadba stromů

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Voda, ČOV a
kanalizace

kompletní revitalizace a obnova veřejného prostranství, návsí a náměstí včetně veřejné zeleně a
dalších prostor, které jsou přístupné široké veřejnosti bez omezení

výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v
uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání
rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí včetně doplnění
světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení

sídliště = ucelená část území obce zastavěná bytovými domy o celkovém počtu
nejméně 100 bytů; pozemek, na kterém má být provedena regenerace, je ve
10/2022
vlastnictví obce

s příslušným mobiliářem, zvýšení bezpečnosti sídliště, veřejná zeleň (výsadba stromů, zatravnění)

Veřejná
prostranství,
zeleň a
přidružená
infrastruktura

3.Q 2022

v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora obnovy a rozvoje
venkova (mmr.cz)

pro obce do 3 000 obyvatel; obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem
schválený strategický rozvojový dokument

MŽP

Detail výzvy – NPŽP (narodniprogramzp.cz)

realizace musí být provedena na veřejně přístupných místech, případně v
uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu

10/2022

otevřená výzva do 12/2023

setkávání
MPO

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022rekonstrukce-verejneho-osvetleni

není možné podpořit výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení

2.Q 2022

pro obce v národních parcích

5/2022

Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

modernizace veřejného osvětlení včetně instalace doprovodných smart prvků

SFŽP

Modernizační fond – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Popdora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích

zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní
režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích

Mze

2.6.2. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích (Dotace, eAGRI)

2.Q 2022

Zdroje pitné vody

výstavba nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či
výstavba a rekonstrukce přivaděčů pitné vody, zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů
pitné vody pro zásobování obyvatelstva

MŽP

Detail výzvy – NPŽP (narodniprogramzp.cz)

otevřená výzva do 12/2023

Hospodaření s vodou v obcích

efektivní hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a zajištění povodňové ochrany
intravilánu

MŽP

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?id=100

MZE

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-planobnovy/x2-6-1-protipovodnova-ochrana/

zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem,
Protipovodňová ochrana

Voda, ČOV a
kanalizace

opatření k rozlivům povodní, výstavba a rekonstrukce poldrů a suchých nádrží, výstavba ochranných
hrází

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury výstavba vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, výstavba, dostavba,
vodovodů a kanalizací
modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a
kanalizací

podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a
snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací
a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí

výstavba nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení
oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji
Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a
pitné vody; rekonstrukce, modernizace a obnova vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí
nedostatku vody
zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné

Kultura

Komunitní
energetika

Odstranění černých skládek

odstranění nezákonně soustředěného odpadu a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě
energetického managementu

zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření
nezbytných pro snižování energetické náročnosti - tvorbu dokumentů, organizaci, přípravu systémů
pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického

instalace fotovoltaických elektráren včetně podpory elektrolyzéru, chytrých elektroměrů a vynucených
investic do zpevnění střech pro instalaci FVE a modernizaci elektrických rozvodů

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

obnova kaple, kapličky, márnice, soch, božích muk, křížů, obnova prostoru hřbitovů, hřbitovní zdi,

(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

včetně úpravy nejbližšího prostranství

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

obnova a údržba objektů typu kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže,
exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi

Sakrální stavby,
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
významné
s rozšířenou působností
památky a
tradice
Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické
památkové zóny a krajinné památkové zóny

MŽP

Program regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova; Podpora

Zařízení pro
volnočasové a
společenské
aktivity

obnova nemovitých kulturních památek (příp. movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech), které stojí na území městské památkové rezervace nebo

tělesné výchovy, školních tělocvičen, vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního

obnova nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, vybudování,

odpočinku (podprogram Podpora obnovy a rozvoje

rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky),

venkova; Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli)

osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše)

SFŽP

MMR

MZE

MK

dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-akanalizace/x129-403-podpora-opatreni-pro-zmirneni/vyzva-

5/2022

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-

otevřená výzva do 12/2023

vyzvy/?id=97
pro obce s rozšířenou působností
vyjma „černých skládek“ tvořených pouze stavebním a demoličním odpadem

otevřená výzva do 6/2023

dotace až 90 % celkových způsobilých nákladů

otevřená výzva do 8/2022

https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detailtiskove-zpravy/?id=184

pro obce do 3 000 obyvatel

5/2022

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora obnovy a rozvoje

pro obce do 3 000 obyvatel; obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem

venkova (mmr.cz)

schválený strategický rozvojový dokument

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/

v obci do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž
předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-

z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů (např. zateplování,

prostrednictvim-obci-s-rozsi renou-pusobnosti-274.html

vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, nové typy oken/dveří)

Detail výzvy – NPŽP (narodniprogramzp.cz)

zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobeenergetickeho-managementu

10/2022

11/2022

12/2022

https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkoveMK

MK

rezervace-vesnicke-pamatko%20ve-zony-a-krajinnepamatkove-zony-284.html
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskychpamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon282.html

MMR

MMR

technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně
jejich zázemí, výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí, vybudování bezbariérových přístupů
do sportovních zařízení
technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně
jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku, výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
vybudování bezbariérových přístupů

Podpora dostupnosti služeb (podprogram Podpora obnovy příprava prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti (včetně

ská vybavenost

otevřená výzva do 9/2022

12/2022

příslušné město musí mít zpracovaný vlastní program regenerace a finančně se
11/2022
podílet společně s vlastníkem na obnově kulturní památky

obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), která slouží pro hodiny
infrastruktury, sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky, nářaďovna), osvětlení školního
hřiště, výměna kotle včetně otopné soustavy

Regionální sportovní infrastruktura

dotace až 90 % stavebních nákladů

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022MPO

městské památkové zóny

obcí s 3 001–10 000 obyvateli)

Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina

Dostupnost
služeb

MŽP

stavební obnova a restaurování kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR, podpora obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury
(zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, které se nacházejí na území prohlášených
vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón)

dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-akanalizace/x129-420-podpora-odkupu-a-scelovani/vyzvaministerstva-zemedelstvi-k.html

ministerstva-zemedelstvi-k-1.html

zachování a obnova nemovitých kulturních památek (nalézající se mimo památkové rezervace a zóny,
nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví ČR), obnova movitých kulturních
památek (oltáře, varhany v kostelech)

5/2022

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodniMZE

managementu do praxe
Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-ahttps://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-

MZE

finančně náročné

Odpady

otevřená výzva do 2023

kanalizace/

vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v
lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo

otevřená výzva do 8/2022

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodniMZE

vody
Domovní čistírny odpadních vod

dotace až 100 % z celkových způsobilých výdajů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů

výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy; obec musí mít

2022 (mmr.cz)

zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů
2022 (mmr.cz)

10/2022

výstupy musí sloužit široké veřejnosti;
obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový

10/2022

dokument

NSA

Výzva Kabina 2021 - Národní sportovní agentura
(agenturasport.cz)

pro obce do 3 000 obyvatel; podpora není určena pro: dopravní nebo dětské
hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště

6/2022

NSA

Výzva Regiony 2021 - Národní sportovní agentura
(agenturasport.cz)

pro ÚSC, město a obec, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě jej
pronajímá sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě

8/2022

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora obnovy a rozvoje

pro obce do 3 000 obyvatel; obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem

venkova (mmr.cz)

schválený strategický rozvojový dokument

MMR

a rozvoje venkova)

základního technického vybavení), pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou
službou a v budovách městských a obecních úřadů

odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou
včetně bezbariérových úprav WC a sociálních zařízení

MMR

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova; Podpora obcí s 3
001–10 000 obyvateli)

rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z
obecního rozpočtu (kulturní domy, obecní domy, budovy se sídlem obecních úřadů , multifunkční
domy, školní budovy)

MMR

10/2022

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odstraňování bariér v
budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách
městských a obecních úřadů (mmr.cz)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů
2022 (mmr.cz)

10/2022
pro obce do 3 000 obyvatel; obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem
schválený strategický rozvojový dokument

10/2022

Občanská vybavenost

služeb

provedení energeticky úsporné renovace pomocí zateplení obálky budovy, výměny oken, řízeného
Energetické úspory veřejných budov

větrání, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či
zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie

SFŽP

Detail výzvy – NPŽP (narodniprogramzp.cz)

Výstavba pro obce

pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů (novostavba, koupě, stavební úpravy)

SFPI

Výstavba pro obce - SFPI

otevřená výzva do 9/2022
žadatel je vlastníkem pozemku, na kterém bude vybudována budova; budova,
ve které budou vybudovány sociální nebo dostupné byty, je ve výlučném
vlastnictví žadatele

Nájemní byty a domy
Pečovatelský byt, Komunitní dům seniorů (podprogram

vznik bytů/domů pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – pro seniory a osoby, které mají ztížený

Podporované byty)

přístup k bydlení (věk, zdravotní stav)

Bytová výstavba

úvěr pro obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž vlastnictví je pozemek,
budova či byt, na němž bude stavba či stavební úpravy provedeny

SFPI

https://sfpi.cz/najemni-byty/

MMR

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora2
podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m ; v komunitním
bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2020/podprogramdomě seniorů musí být minimálně 10 bytů
podporovane-byty

alokace
aktuálně nespecifikováno

11/2022

rozšíření ubytovací kapacity prostřednictvím bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního
Rozšíření ubytovacích kapacit - Ukrajina

Nájemní byty (podprogram Podpora výstavby, obnovy a
provozování komunální infrastruktury)
Technická infrastruktura

Demolice

výstavba nájemních bytů a domů či přestavba budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři,
zdravotně či příjmově vymezené osoby, osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma)

otevřená výzva do vyčerpání

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné; nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo
ubytovací jednotky; mobilních nebo modulárních domů užívaných jako bytové nebo ubytovací
jednotky
opravy a modernizace objektů či bytů, které budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení
nájemních bytů formou investiční výstavby nebo formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do
majetku žadatele
výstavba technické infrastruktury (vodovodu, kanalizace a komunikace)
demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci s následnou celkovou revitalizací
prostoru

MMR

MF

MMR

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-

otevřená výzva do 5/2022

bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnichzdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822

pro obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolné svazky obcí, kde průměr počtu
obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podprogram Technická

aktuálně nespecifikováno

10/2022

infrastruktura (mmr.cz)
předmětem podpory může být pouze objekt pro bydlení, rekreaci nebo

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Demolice budov v sociálně
ubytovací zařízení, které se nachází ve špatném technickém stavu a je
vyloučených lokalitách (mmr.cz)
nezpůsobilé k bydlení

SFPI

https://sfpi.cz/brownfieldy/

účelem podpory je revitalizace brownfieldu, kterou bezprostředně vznikne
občanské vybavení

5/2022

MPO

Program Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití |
MPO

pro města, městské části, obce a kraje

zahájen příjem předběžných
žádostí o podporu

7/2022

revitalizace brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení (škola, sportovní zařízení, kulturní zařízení,
Regenerace brownfieldu pro jiné než hospodářské využití

hasičárna, knihovna) včetně odstranění či rekonstrukce původní stavby, vybudování či úpravy
inženýrských sítí, účelových nebo místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, laviček a jiných
prvků městského mobiliáře

Brownfieldy

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

revitalizace brownfieldů s následným využitím převážně pro podnikání, doplňkově lze využít i pro
nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů
výstavba podnikatelského parku (v hospodářsky a sociálně ohrožených územích dle

Podpora průmyslových zón Smart Parks for the Future

Strategie region. rozvoje 2021+), regenerace brownfieldu, podpora smart opatření ve stávajících

MPO

Hasiči

průmyslových zónách

Podpora
dobrovolných
hasičů

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí

pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního
automobilu, stavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podporapodnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslovepro obce a kraje
zony/program-pro-podporu-prumyslovych-zon-smart-parks-

aktuálně otevřená výzva

for-the-future--255369/

MV

https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukcipozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

12/2022

