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OP Životní prostředí - 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického 
využití odpadů (114. výzva) 

 Program je zaměřen na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 
a zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů. V rámci výzvy bude 
podporována aktivita 3.2.2 - Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití 
odpadu. Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do 
zařízení musí být minimálně 60 %.  

 Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, OSS, státní 
podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, 
veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, 
církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty 
a fyzické osoby - podnikající. 
 

 Maximální dotace: 85 % 
 Maximální dotace: neuvedeno 
 Podání žádostí: 2. 12. 2019 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=117 

 

OP Životní prostředí – 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického 
využití odpadů (126. výzva) 

 V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení 

pro sběr, třídění a úpravu odpadů (shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného 

odpadu, nebezpečných složek KO, zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení, 

nákup technologií ke zjednodušení nakládání s odpady, k odvodnění čistírenských kalů, 

nákup zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z ČOV), na výstavbu a modernizaci 

zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury (výstavba/modernizace 

bioplynových stanic, výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních 

odpadů nevhodných k materiálovému využití), na výstavbu a modernizaci zařízení pro 

nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.  

 Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační 

složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné 
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instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové 

organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, 

podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající. 

 Maximální dotace: 85 % 
 Maximální dotace: neuvedeno 
 Podání žádostí: 3. 2. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=129 

 

OP Životní prostředí – 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a 
zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (121. výzva) 

 Program je zaměřen na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách zlepšením tepelných 

vlastností budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie.  

 Dotace je určena na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, 

rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, 

opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání, na realizaci 

systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, na realizaci systémů využívajících odpadní 

teplo, výměnu zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího 

fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, 

kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo 

chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, na instalaci fotovoltaického systému, na 

instalaci solárně-termických kolektorů.  

 Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, 

státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, 

vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a 

jejich svazy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.  
 

 Maximální dotace: 70 % 
 Maximální dotace: neuvedeno 
 Podání žádostí: 3. 2. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=124 

 

OP Životní prostředí – 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického 
využití odpadů (134. výzva) 

 Program je zaměřen na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení 

pro materiálové nebo energetické využití odpadů a zařízení pro nakládání s nebezpečnými a 

zdravotnickými odpady. V rámci výzvy bude podporována aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace 

zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 

Zdravotnické odpady musí tvořit minimálně 75 % vstupu do zařízení.  

 Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, 

státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní 

instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské 

společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající. 
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 Maximální dotace: 85 % 
 Maximální dotace: neuvedeno 
 Podání žádostí: 1. 9. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=139 

 

IROP - SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (78. výzva - 
Energetické úspory v bytových domech III.) 

 Program podporuje realizaci energeticky úsporných opatření na obálce budovy, výměnu nebo 

instalaci nových zdrojů tepla.  

 Žadateli mohou být vlastníci bytových domů, bytová družstva a společenství vlastníků bytových 

jednotek. 

 

 Maximální dotace: 100 % 
 Maximální dotace: 90 000 000 Kč 
 Podání žádostí: 29. 11. 2020 

 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-

domech-II 

OP PIK - PO 3 - Úspory energie (2. výzva - energeticky efektivní budovy) 

 Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude 

výstavba nových energeticky efektivních budov, nástaveb a přístaveb. Míra podpory pro malý 

podnik činí max. 80 % ZV (max. 80 % ZV na energetický posudek a projektovou 

dokumentaci), pro střední podnik max. 70 % ZV (max. 70 % ZV na energetický posudek a 

projektovou dokumentaci), pro velký podnik max. 60 % ZV (max. 60 % ZV na energetický posudek a 

projektovou dokumentaci).  

 Žadateli jsou malé, střední podniky a velké podniky. Jeden ekonomický subjekt může podat až 10 

žádostí o dotaci, v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace. Doba realizace projektu 

nesmí překročit 3 roky (5 let velké podniky) od data přijatelnosti projektu. 

 

 Maximální dotace: 80 % 
 Maximální dotace: 5 200 000 Kč 
 Podání žádostí: 15. 1.2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.agentura-

api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-
budovy-vyzva-ii/ 

 

OP PIK - PO 3 - Obnovitelné zdroje energie (5. výzva) 

 Výzva je zaměřena na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. 

 Podporována bude výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových tepelných 

čerpadel, instalace solárních termických systémů, vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny, 
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vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené 

kogenerační jednotky, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z 

biomasy včetně vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z 

biomasy včetně vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce a modernizace 

malých vodních elektráren.  

 Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky a podniky vlastněné až ze 100 

% veřejným sektorem. 

 

 Maximální dotace: 80 % 
 Maximální dotace: 400 000 000 Kč 
 Podání žádostí: 31. 3. 2020 

 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.agentura-

api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/ 

 

OP PIK - PO 3 - Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita (5. výzva) 

 Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie, 

úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin.  

 Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných 

kategoriích silničních vozidel (osobní, nákladní, čtyřkolky, minibusy), na pořízení neveřejných 

nabíjecích a rychlonabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci 

podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.  

 Žadateli jsou malé, střední i velké podniky. 

 Podle harmonogramu má být výzva vyhlášena: 2. 12. 2019. 

 

 Maximální dotace: 75 % 
 Maximální dotace: neuvedeno 
 Podání žádostí: 28. 5. 2020 

 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.agentura-

api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/ 

 

OP PIK - PO 3 - Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny (5. výzva) 

 Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie, 

úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin.  

 Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. 

 Podle harmonogramu má být výzva vyhlášena: 2. 12. 2019. 

 
V rámci výzvy bude podporováno: 

 Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v 

průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a 

demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností. 

 Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním 

způsobem cenné druhotné suroviny. 

 Zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně 

náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné. 
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 Maximální dotace: 45 % 
 Maximální dotace: neuvedeno 
 Podání žádostí: 28. 5. 2020 

 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.agentura-

api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/ 

 

 

 

 

SFŽP - Národní program ŽP - Přírodní zahrady (7/2019) 

 Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních 

a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na 

zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v 

mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na 

podporu rozvoje zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR (vybudování a 

úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti, pořízení zázemí pro subjekty 

inspirované konceptem lesní mateřské školy, vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků 

základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve 

venkovním prostředí).  

 Žadateli jsou obce, předškolní zařízení (mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny), 

základní školy, střední školy, domy dětí a mládeže, příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, 

nestátní neziskové organizace. 

 

 Maximální dotace: 85 % 
 Maximální dotace: 50 000 Kč 
 Podání žádostí: 31. 3. 2020 

 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74 

 

IROP - SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení (91. výzva - Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony) 

 Cílem programu je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy a pořízení vybavení 

odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v 

klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní 

vědy, technické a řemeslné obory), na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve 

vazbě na budování bezbariérovosti škol.  

 Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní 

organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 
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 Vyhlášení výzvy bude upřesněno. 

 

 Maximální dotace: neuvedeno 
 Maximální dotace: neuvedeno 
 Podání žádostí: 30. 6. 2020 

 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: připravuje se 

 

 

 
 

 

OP PIK - PO 2 - Nemovitosti (5. výzva - Uhelné regiony) 

 Program se soustředí na podporu modernizace podnikatelských nemovitostí.  

 Dotace poskytované v rámci této výzvy je určena na modernizace zastaralých, prostorově a 

technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude možné znovu využít pro rozvoj 

podnikatelských činností a služeb MSP ve vymezených oblastech uhelných regionů.  

 Podporovány budou projekty realizované v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. 

 Žadateli jsou malé a střední podniky. 

 

 Maximální dotace: 45 % 
 Maximální dotace: 70 000 000 Kč 
 Podání žádostí: 16. 3. 2020 

 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.agentura-

api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/ 

 

 

 

 

MMR - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

 Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky cestovního 

ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity. 

 V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na 

rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických 

tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj 

navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu 

ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring 

návštěvníků.  
 Žadateli mohou být podnikatelské subjekty. 

 
 Maximální dotace: 50 % 
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https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/


 

 

 Maximální dotace: 5 000 000 Kč 
 Podání žádostí: 5. 2. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www3.mmr.cz/zad 

 

MMR - Podporované byty (117D064), dotační tituly – Pečovatelský byt a 
Komunitní dům seniorů 

 Program podporuje vznik podporovaných bytů na území České republiky 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 (dále jen „cílová skupina“). 

 Žadatelem mohou být obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové 

organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, společnost 

s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, družstvo; 

spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských 

společnostech. 

 

 Maximální dotace: 600 000 Kč/byt 
 Podání žádostí: 21. 1. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-

dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-
Podporovane-byty 

 

 

Pro podrobnější informace o možnostech získání dotace na váš projektový záměr, pro 
konzultaci vašeho projektu nebo pro celkové posouzení vaší rozvojové strategie kontaktujte 

projektové manažery RRA ÚK. 

 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Tel.: +420 417 633 240 
E-mail: rra@rra.cz, www.rra.cz 

https://www3.mmr.cz/zad/default.aspx#/
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-Podporovane-byty
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-Podporovane-byty
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-Podporovane-byty
mailto:rra@rra.cz

