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MMR ČR - Podpora výstavby podporovaných bytů - Komunitní domy 

pro seniory 

Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro 
osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a 
nezávislosti, a současně aby byl umocněn komunitní způsob života na principu sousedské 
výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého 
jedince.  

Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je 
výstavba nebo pořízení bytu za účelem vzniku podporovaných bytů. Jedná-li se o výstavbu 
Komunitního domu seniorů podle bodu, činí finanční částka max. 650 000 Kč na jeden byt. 

Oprávněný žadatel: 
Příjemcem dotace je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí), která má 
sídlo nebo bydliště na území: 
a) některého z členských států Evropské unie, 
b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo 
c) Švýcarské konfederace.  
 

Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/MMR-
poprve-v-historii-vyhlasuje-vyzvu-pro-vystavbu-komunitnich-domu-se 

 

MPSV - Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a 
proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015 

Tímto programem lze podpořit následující tematické okruhy činností:  

� Organizační, administrativní a technická podpora veřejně účelných aktivit seniorských 
a proseniorských organizací. V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na 
náklady spojené se zajištěním konkrétních veřejně účelných aktivit. 

� Podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích 
hájících zájmy seniorů. V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na 
náklady spojené s členstvím žadatele v mezinárodních organizacích, přičemž je k 
žádosti o dotaci třeba přiložit doklad o členství žadatele v dané 
mezinárodní organizaci.  
 



 

 

� Informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů. V rámci 
tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na realizaci informačních kampaní 
zaměřených na zlepšení pozitivního obrazu seniorů ve společnosti, na zvýšení 
povědomí veřejnosti o potřebách starších osob a na změnu přístupu a postojů 
veřejnosti k otázce přípravy na stárnutí. 

� Poradenství a právní pomoc v oblasti ochrany lidských práv seniorů. V rámci tohoto 
podprogramu lze poskytnout dotaci zejména na provoz a činnost poradenských 
center a webových portálů, které pomáhají seniorům při řešení problémů spojených s 
porušováním jejich lidských práv a důstojnosti.  
 

Oprávněný žadatel:  

� seniorská nebo proseniorská organizace, spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, 
církevní právnická osoba 

Ukončení příjmu žádostí: 10. června 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mpsv.cz/cs/20895 

 

 

SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 

Finanční příspěvek lze poskytnout pro realizaci akcí v konkrétním prostředí, které jsou 
zaměřené na tři oblasti: 

� Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 

� Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti 
dopravy a zklidnění dopravy, 

� Akce zaměřené na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy 
cestou výstavby a úpravy přechodů - Bezpečný přechod.  
    

Oprávněný žadatel:  

Příjemcem příspěvku může být stát, resp. jeho organizační složka, nebo státní organizace, 
která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, nebo 
příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje a obec, resp. její 
organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková 
organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce. 

 

Ukončení příjmu žádostí: 19. června 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-
prijemce/vyhlasujeme-ii-kolo-pro-podavani-zadosti-o-prispevek-na-bezpecnost-20152016/ 

 



 

 

 

 

 

OPŽP – První výzvy 2014 - 2020 

Žadatelé o dotace z OPŽP 2014-2020 mohou začít s přípravou svých projektů. Šanci začít 
připravovat projekty a žádosti tak mají obce, města, kraje a neziskové organizace a 
občanská sdružení či podnikatelské subjekty. Oficiální výzvy budou vyhlášeny v druhé 
polovině června. 

 

V novém programovém období lze získat podporu v některé následujících oblastí: 

� Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
� Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
� Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
� Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
� prioritní osa 5 - Energetické úspory 

 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu o podrobnější konzultaci k podmínkám jednotlivých programů 
posouzení vhodnosti Vašeho projektovému záměru nás neváhejte kontaktovat! 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. patří mezi největší společnosti v 
oblasti dotačního poradenství. Na trhu působí již 20 let. Pro své klienty zprostředkovala 

dotace na projekty za více jak 5,5 mld. Kč. 

www.rra.cz 

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 


