
Oblast Téma Národní dotační titul Typy podporovaných aktivit
Poskytovatel 

dotace
Web Doplňující informace k dotaci

Aktuální stav 
výzev

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)

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

Podpora obnovy místních komunikací                                
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova; Podpora 
obcí s 3 001–10 000 obyvateli; Podpora obcí s více než 10 
000 obyvateli)

obnova místních komunikací, konstrukčních vrstev vozovek a krajnic, odpočívek, 
přidružených pruhů, parkovacích zálivů včetně zastávkových pruhů linkové osobní 
dopravy, obnova kanalizace, propustků, dělicích pásů, příkopů, apod.

MMR https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021

ukončeno 

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova; Podpora 
obcí s 3 001–10 000 obyvateli)

obnova propustků, mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti, parkovacích a 
odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí, zastávek linkové osobní 
dopravy a hromadné veřejné dopravy

MMR https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021

ukončeno 

Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje 
regionu - kůrovec

podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu 
obecního prostoru, opravy komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové 
kalamity 

MMR https://mmr.cz/getmedia/4e1201cb-0499-4df4-b03c-
2fd2c371c138/_2021_vyzva_2_2021_117D8250.pdf.aspx?ext=.pdf

budou podporovány akce zaměřené na obnovu komunikací, 
poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity

22.7.2021 - 10.9.2021

Vozidla Alternativní pohony
nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na alternativní 
pohony (CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil) včetně pořízení chytrých dobíjecích 
stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxů

MŽP https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=80

ukončeno

Chodníky a jiné 
prvky bezpečnosti

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

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

Cyklistické stezky Cyklistické stezky, cyklopruhy výstavba a oprava cyklistických stezek, zřizování jízdních pruhů na místních komunikacích 
nebo na silnicích II. a III. tříd

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

Turistické trasy
Podpora nadregionálních aktivit  (Národní program 
podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj 
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu)

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, informační panely, značení tras)

MMR
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-
program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2020-rozvoj-
zakladni-a-doprovodne-infrastruk

ukončeno 

Veřejná 
infrastruktura

Rozvoj veřejné infrastruktury (Národní program podpory 
cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní 
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu)

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

MMR
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-
program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2020-rozvoj-
zakladni-a-doprovodne-infrastruk

ukončeno 

Marketingové 
aktivity

Marketingové aktivity v cestovním ruchu
podpora na zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích, zkvalitnění a rozšíření 
produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, 
zlepšení koordinace nabídky v destinaci

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Rok 2021 - Marketingové aktivity 
v cestovním ruchu (mmr.cz)

žadatelem může být krajská nebo oblastní organizace 
destinačního managementu, popř. zastřešující organizace s 
celorepublikovou působností zabývající se tvorbou 
národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu 
(mj. obec)

7.7.2021 – 17.9.2021

Regenerace sídlišť

kombinace dotaci s úvěrem na výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků 
a cyklistických stezek, výstavbu protihlukových stěn, výstavbu nebo rekonstrukci 
odstavných či parkovacích státní, zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných 
ploch,odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním 
vedením, opravu či doplnění veřejného osvětlení, realizaci místních protipovodňových 
opatření aj.

SFPI https://sfpi.cz/program-regenerace-sidlist/
pro obec, která je vlastníkem pozemku, na kterém má být 
regenerace provedena, tj. území, které je zastavěno 
bytovými domy o celkovém počtu nejméně 100 bytů.

nová výzva 10/2021

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

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

MMR https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021

ukončeno

Výsadba stromů
podpora individuální výsadby stromů k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k 
vyrovnání teplotních extrémů, zlepšení kvalty ovzduší a k zadržování vody

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

realizace musí být provedena na veřejně přístupných 
místech

nová výzva 3Q 2021

Podpora pořizování územních studií krajiny
(v rámci Národního programu Životní prostředí)

podpora zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní 
dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím 
koordinační úlohy územního plánování.

SFŽP https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=29

pro obce s rozšířenou působností 1.12.2016 - 31.12.2023

Výstavba zeleno-modré infrastruktury
náhrada drobných zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů, pořízení a 
rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch včetně zpracování územních a sídelních 
studií 

SFŽP https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-
vyzvy/detail-vyzvy/?id=5

ukončeno

Veřejné osvětlení
rekonstrukce či úprava soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území 
zasahuje do chráněných krajinných oblastí a zároveň počet jejich obyvatel je menší než 
100 tisíc

MŽP https://www.mzp.cz/cz/vyzva_4-2020_snizeni_svetelneho_znecisteni ukončeno

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu
(Program EFEKT II pro rok 2021)

dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické 
náročnosti

MPO
https://www.mpo-
efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/_21_efekt_v
yzva_06_2d_energeticky-management.pdf

pro obce, kraje a městské části nad 5 000 obyvatel, 
dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty

1.1.2021 - 30.9.2021

Podpora prevence před povodněmi IV
investiční i neinvestiční dotace na opatření s retencí a opatření podél vodních toků Mze http://eagri.cz/public/web/file/638507/Pravidla_MZe_programu_12

9_360.pdf
do 31.12.2023

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

nová výzva 3Q 2021

Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a 
kanalizací

podpora odkupu vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím za účelem dosažení scelení 
majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí ČR

MŽP
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-
vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-420-podpora-
odkupu-a-scelovani/

realizace akce musí být nejpozději do 31.12.2022.
15.2.2021 - 30.9.2022

Domovní čistírny odpadních vod
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 finančně náročné

MŽP https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=77

nová výzva 3Q 2021

Odpady
Nelegální skládky odpadů, včetně zajištění nakládání s 
odpadem

odstraňování nelegálních skládek odpadů včetně zajištění správného nakládání s odpadem MŽP https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=31

pro kraje, obce s rozšířenou působností a obce (pouze 
tehdy, pokud původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo 
není znám)

nová výzva 4Q 2021

Měření kvality ovzduší
provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší za účelem zjištění 
převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje 
tohoto znečištění

SFŽP https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-
vyzvy/detail-vyzvy/?id=4

ukončeno

Snižování emisí ze stacionárních zdrojů
zlepšení kvality ovzduší tam, kde jsou překračovány imisní limity a podpora snižování 
emisních těžkých kovů a pachových látek

SFŽP nová výzva 4Q 2021

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů 
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

obnova kaple, kapličky, márnice, soch, božích muk, křížů, obnova prostoru hřbitovů, 
hřbitovní zdi, včetně úpravy nejbližšího prostranství

MMR https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021

ukončeno

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

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

ukončeno

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností   

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)

MK https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-
prostrednictvim-obci-s-rozsi renou-pusobnosti-274.html

ukončeno

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické 
památkové zóny a krajinné památkové zóny

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)

MK
https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-
rezervace-vesnicke-pamatko%20ve-zony-a-krajinne-pamatkove-zony-
284.html

ukončeno

Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón

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 městské památkové zóny

MK https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-
rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

ukončeno

Podpora obnovy sportovní infrastruktury                    
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova; Podpora 
obcí s 3 001–10 000 obyvateli)

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

MMR https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021

ukončeno

Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku (podprogram Podpora obnovy a rozvoje 
venkova)Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli)

obnova nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, 
vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, 
sprchy, toalety, střídačky), osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše) 

MMR https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021

ukončeno

Podpora materiálně technické základny sportu rekonstrukce, modernizace, nové stavby sportovišť MŠMT https://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-
podprogramu-133d-531-4

ukončeno

Podpora dostupnosti služeb (podprogram Podpora obnovy 
a rozvoje venkova)

příprava prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti 
(včetně základního technického vybavení), pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny

MMR https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021

ukončeno

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

MMR
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-
rok/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko

ukončeno

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (podprogram 
Podpora obnovy a rozvoje venkova)

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 https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020

ukončeno

Výstavba pro obce na pořízení sociálních bytů, sociálních 
a smíšených domů

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

SFPI http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce/
Obec nebo dobrovolný svazek obcí, dále také městská část 
nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny).

od 7.6.2021 

Výstavba pro obce na pořízení dostupných bytů, 
dostupných a smíšených domů

pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě 
prostřednictvím zvýhodněného úvěru. Dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez 
omezení za místně obvyklé nájemné.

SFPI https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/ úvěr pro obce od 7.6.2021 

Nájemní byty 
úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro 
vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé 
osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma

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

úvěr pro obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném 
vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, 
nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde 
bude provedena výstavba nebo stavební úpravy.

aktuálně otevřená výzva

Panel 2013+ úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby SFPI https://sfpi.cz/program-panel-2013/
Žádat o úvěr mohou vlastníci bytových domů, tedy 
družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, 
města, obce. 

aktuálně otevřená výzva

Živel
Dotačně-úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 
2021

SFPI https://sfpi.cz/program-zivel/

Vlastník nebo spoluvlastník obydlí (příp. společenství 
vlastníků jednotek), který obydlí využíval k trvalému bydlení, 
pronajímal jiné osobě nebo poskytoval k bydlení 
manželovi/manželce, registrovanému partnerovi/partnerce 
nebo příbuznému v přímé linii. Podmínkou je, že poškozené 
obydlí stojí na území, které bylo zasaženo tornádem.

aktuálně otevřená výzva

Pečovatelský byt, Komunitní dům seniorů (podprogram 
Podporované byty) 

vznik bytů/domů pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – pro seniory a osoby, které 
mají ztížený přístup k bydlení (věk, zdravotní stav)

MMR https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-
podpora-bydleni-pro-rok-2020/podprogram-podporovane-byty

ukončeno

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

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 

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

ukončeno

Zasíťování pozemků
zasíťování pozemků určených pro následnou výstavbu bytových nebo rodinných domů 
(pozemní komunikace, vodovod, kanalizace)

MMR
file:///C:/Users/MSK_MA~1/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDo
wnloads/4bf73373-6238-4b75-b0f0-
aab06df4f75b/Vyzva%20dotace.pdf

ukončeno

Obnova obecního a krajského majetku po živelných 
pohromách v roce 2020 (podrogram Podpora obnovy a 
rozvoje venkova)

obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou 
prostřednictvím systémové investiční nebo neinvestiční dotace

MMR https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-(1)

rekonstrukce nebo opravu majetku obcí a krajů 
poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového 
majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek 
pohromou zničený. Jedná se zejména o 
veřejnouinfrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve 
veřejném zájmu.

nová výzva 8/2021

Demolice
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na 
území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského 
kraje

demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku 
sociálně vyloučené lokality s následnou revitalizací prostoru

MMR
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020-(1)/demolice-budov-v-
socialne-vyloucenych-lokalitach

předmětem podpory může být pouze objekt pro bydlení, 
rekreaci nebo ubytovací zařízení, který se nachází ve 
špatném technickém stavu a je nezpůsobilý k bydlení

22.7.2021 - 10.9.2021

Tvorba studií a analýz možností využití vybraných 
brownfieldů

vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých 
brownfieldů, které jsou doporučeny k financování vládou ČR

MMR
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020-(1)/tvorba-studii-a-analyz-
moznosti-vyuziti-vybranych

předmětem podpory je studie transformace a následného 
využití území obzvláště složitých nebo rozsáhlých 
brownfieldů

22.7.2021 - 10.9.2021

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

regenerace brownfieldu a jeho přeměna na nově zregenerované průmyslové a 
podnikatelské plochy do velikosti 10 ha - odstranění nevyužívaných staveb, výstavba 
páteřní infrastruktury, opravy technicky nevyhovujících nemovitostí vč. příslušné 
infrastruktury, výkupy nemovitostí, projektová dokumentace, inženýrské činnosti, studie 
proveditelnosti a ekologický audit

MPO

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-
podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-a-
podnikatelske-vyuziti-brownfieldu-_-vyzva-iv_2020---prodlouzeni--
256154/

ukončeno 

Podpora průmyslových zón Smart Parks for the Future

výstavba podnikatelského parku do velikosti 20 ha (v případě větších nutné prokázat 
regionální přínos) - demolice, výstavba infrastruktury, odstranění ekol. zátěží A1, 
regenerace brownfieldu  do velikosti 20 ha, podpora smart opatření ve stávajících 
průmyslových zónách 

MPO

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-
podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-
zony/program-pro-podporu-prumyslovych-zon-smart-parks-for-the-
future--255369/

podnikatelské parky pouze v hospodářsky a sociálně 
ohrožených územích dle
Strategie region. rozvoje 2021+;
revitalizace brownfields pro obce a kraje

aktuálně otevřená výzva

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí (program Podpora 
rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské 
vybavenosti)

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

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

ukončeno

Přírodní zahrady 
(Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty)

podpora rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků ZŠ s 
vyšším využíváním kontaktu s přírodou

MŽP https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady nová výzva 3Q 2022

H
as

ič
i Podpora 

dobrovolných 
hasičů

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového 
dopravního automobilu, stavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic

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

ukončeno

Bytová výstavba
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