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Města a obce – aktuálně vyhlášené 

Podpora rozvoje regionů – obce do 3 000 obyvatel 

Na co lze získat dotaci 

• Podpora obnovy místních komunikací: vozovky, krajnice, odpočívky, parkovací zálivy. 
Místní komunikace na mostních objektech. Včetně obnovy kanalizace, úprav k odvádění 
vody, obnovy propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, 
zárubních, obkladních a parapetních zdí, tarasů, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů 
apod., jsou-li nedílnou součástí obnovy komunikace. 

• Podpora obnovy sportovní infrastruktury: školní hřiště (multifunkční, sportoviště), školní 
tělocvičny. Apod. s primárním využitím pro školní tělocvik. 

• Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury: mosty a lávky přes místní 
vodoteče, parkovací a odstavné plochy. 

• Podpora vítězů soutěže Vesnice roku. 

• Rekonstrukce a přestavba veřejných budov: kulturní domy, radnice, multifunkční domy, 
školní budovy. 

• Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku: veřejná sportoviště, 
dětská hřiště. 

• Podpora dostupnosti služeb: příprava prostor pro provozování služeb základní lékařské 
péče a obchodní obslužnosti. 

• Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí: prezentace, výměna 
zkušeností, odborné vzdělávání starostů. 

Kdo může žádat 

Obce do 3 000 obyvatel (ke dni 1. 1. 2020). 

Výše a podíl dotace 

Až 80 %, až 10 mil. Kč v závislosti na aktivitě. 

Termín výzvy 

12. 10. 2020 – 21. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora rozvoje regionů 2021. 

Odkaz 

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

 



 

 

Podpora rozvoje regionů – obce s 3 001 – 10 000 obyvateli 

Na co lze získat dotaci 

• Podpora obnovy místních komunikací: vozovky, krajnice, odpočívky, parkovací zálivy. 
Místní komunikace na mostních objektech. Včetně obnovy kanalizace, úprav k odvádění 
vody, obnovy propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, 
zárubních, obkladních a parapetních zdí, tarasů, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů 
apod., jsou-li nedílnou součástí obnovy komunikace. 

• Podpora obnovy sportovní infrastruktury: školní hřiště (multifunkční, sportoviště), školní 
tělocvičny. Apod. s primárním využitím pro školní tělocvik. 

Kdo může žádat 

Obce s 3 001 – 10 000 obyvatel (ke dni 1. 1. 2020). 

Výše a podíl dotace 

Až 70 %; 500 tis. – 10 mil. Kč pro místní komunikace, 500 tis. – 5 mil. Kč pro školní 
sportoviště. 

Termín výzvy 

12. 10. 2020 – 21. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora rozvoje regionů 2021. 

Odkaz 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-
2021/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli 

 

Podpora rozvoje regionů – obce s více než 10 000 obyvateli 

Na co lze získat dotaci 

• Podpora obnovy místních komunikací: vozovky, krajnice, odpočívky, parkovací zálivy. 
Místní komunikace na mostních objektech. Včetně obnovy kanalizace, úprav k odvádění 
vody, obnovy propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, 
zárubních, obkladních a parapetních zdí, tarasů, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů 
apod., jsou-li nedílnou součástí obnovy komunikace. 

Kdo může žádat 

Obec s více než 10 000 obyvatel (ke dni 1. 1. 2020), která není statutárním městem a zároveň 
není zahrnuta v řešení ITI a IPRU. 

Výše a podíl dotace 

Až 60 %; 2 – 10 mil. Kč. 



 

 

Termín výzvy 

12. 10. 2020 – 21. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora rozvoje regionů 2021. 

Odkaz 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-
2021/podpora-obci-s-vice-nez-10-000-obyvateli 

 

Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

Na co lze získat dotaci 

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: zateplení budovy, 
výměny / repase oken a dveří, modernizace osvětlení, MaR, větrací systémy s rekuperací 
tepla, systémy využívající odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo 
přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW 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, instalace fotovoltaického systému, instalace 
solárně-termických kolektorů. Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém 
standardu. Lze využít financování projektu metodou EPC. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace aj. 

Výše a podíl dotace 

30-50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. 70 % v případě 
instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace 
fotovoltaického systému současně se systémem nuceného větrání s rekuperací. 30 % (max. 
50 mil. Kč) při stavbě nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu. Projekty 
využívající metodu EPC získají dotaci zvýšenou o 5% bodů. Při stavbě nové veřejné budovy v 
pasivním energetickém standardu může dotace dosáhnout 30 % (max. 50 mil. Kč). 

Termín výzvy 

Do 2. 3. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161 



 

 

Zlepšení čistoty ovzduší 

Na co lze získat dotaci 

Náhrada nebo rekonstrukce zdrojů znečišťování, pořízení dodatečných technologií a změny 
technologických postupů vedoucí ke snížení emisí, omezování prašnosti z plošných zdrojů 
(např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení). 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj. Výzva je určena pro vlastníky a 
provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v uhelných regionech, tj. v 
Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a Karlovarském kraji. 

Výše a podíl dotace 

Ve většině případů dotace v režimu veřejné podpory de minimis. U projektů nespadajících 
pod veřejnou podporu dotace až 85 %. 

Termín výzvy 

Do 1. 2. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=166 

 

Komunitní výsadba listnatých stromů na veřejných prostranstvích 

Na co lze získat dotaci 

Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Žadatel 
může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost. Žadatel musí mít 
prokazatelný vztah k místu realizace projektu. Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o 
stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz. 

Kdo může žádat 

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických 
stran a hnutí. 

Výše a podíl dotace 

20 000 – 250 000 Kč, až 100 % ze způsobilých výdajů 

Termín výzvy 

Do 30. 4. 2021 nebo vyčerpání alokace. 



 

 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

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

 

Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody 

Na co lze získat dotaci 

Výstavba nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových), 
výstavba a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, 
dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů 
nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Zajištění průzkumných vrtů za 
účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva. 

Kdo může žádat 

Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, 
obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 
subjekty. 

Výše a podíl dotace 

100 000 – 3 mil. Kč. Míra podpory 60 – 80 % dle zaměření projektu. 

Termín výzvy 

Do 18. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

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

 

Odstranění nelegálních skládek odpadů 

Na co lze získat dotaci 

Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů. Řešení ekologických 
zátěží, u kterých hrozí akutní ohrožení životního prostředí a lidského zdraví a u kterých není 
možno odvrátit havarijní stav jiným způsobem. Náklady na nezbytná nápravná opatření 
budou následně vymáhány po majiteli nebo původci tak, aby byl naplněn princip 
„znečišťovatel platí“. 

 



 

 

Kdo může žádat 

Kraje, obce s rozšířenou působností, obce. 

Výše a podíl dotace 

100 tis. – 40 mil. Kč, max. 100 % z celkových způsobilých výdajů (z toho 80 % dotace, zbytek 
bezúročná půjčka). 

Termín výzvy 

Do 31. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=31 

 

Péče o přírodu a krajinu - biodiverzita 

Na co lze získat dotaci 

Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba. Speciální péče cílená na podporu vzácných 
druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť, opatření na podporu vzácných 
druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, interpretace hodnot PP a PR 
v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné stezky vč. potřebného 
zpřístupnění (např. povalové chodníky) a/nebo naučné tabule. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj. 

Výše a podíl dotace 

Projekty od 250 000 Kč, dotace až 100 % dle náplně projektu. 

Termín výzvy 

Do 2. 11. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=158 

Revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně 

Na co lze získat dotaci 



 

 

Zakládání a obnova parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů 
a zlepšení jejich stavu výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo 
ošetřením stromů či výsadbami keřů a propojení přírodních ploch a prvků. Součástí může být 
obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru 
(tůní/jezírek, mokřadů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních 
nádrží na srážkovou vodu apod.). 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj. 

Výše a podíl dotace 

Projekty od 250 000 Kč, dotace max. 60 %. 

Termín výzvy 

Do 2. 11. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=160 

 

Povodňová ochrana obcí a jejich hospodaření se srážkovými vodami 

Na co lze získat dotaci 

Hospodaření se srážkovými vodami a jejich další využití namísto odvedení do kanálu: 
povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení, dešťové zahrady (kombinace modré 
a zelené infrastruktury), podzemní vsakovací zařízení, akumulační podzemní nádrže na 
zachytávání srážkových vod a jejich využití, výměna nepropustných zpevněných povrchů za 
propustné zpevněné a propustné povrchy, budování propustných zpevněných povrchů, 
výstavba střech s akumulační schopností atd. Povodňová ochrana: zprůtočnění nebo zvýšení 
retenčního potenciálu koryt vodních toků, výstavba suchých nádrží (poldrů), vybudování 
nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj. 

Výše a podíl dotace 

Až 95 % dle obsahu projektu. 

Termín výzvy 

Do 11. 1. 2021. 



 

 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151 

 

Nadace ČEZ – dotace na oranžové hřiště 

Na co lze získat dotaci 

Výstavba s kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. 

Kdo může žádat 

Právnické osoby se sídlem v ČR. 

Výše a podíl dotace 

Příspěvek max. 2 mil. Kč. 

Termín výzvy 

Do 31. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Nadace ČEZ 

Odkaz 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 

 

Energetické úspory v bytových domech 

Na co lze získat dotaci 

Zateplování, výměna oken a dveří nebo výměna zdroje tepla pro bytové domy. 

Kdo může žádat 

Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva. 

Výše a podíl dotace 

Až 40 % dle aktivit projektu. 

Termín výzvy 

Do 29. 11. 2020. 

Poskytovatel, program 

Integrovaný regionální operační program. 



 

 

Odkaz 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-78-energeticke-uspory-v-bytovych-domech-ii 

 

Sociální bydlení 

Na co lze získat dotaci 

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního 
bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 

Kdo může žádat 

Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. 

Výše a podíl dotace 

Pro obce max. 15 mil. Kč, dotace až 90 %. 

Termín výzvy 

Do 31. 10. 2022. 

Poskytovatel, program 

Integrovaný regionální operační program 

Odkaz 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-83-socialni-bydleni-in-projekty-iti 

 

Projektová příprava vodohospodářských projektů 

Na co lze získat dotaci 

Financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na 
vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027. 
Projektová příprava kanalizací, čistíren odpadních vod, přivaděčů, úpraven a rozvodných sítí 
pitné vody. 

Kdo může žádat 

Obce/města, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi 
a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná 
z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty 

Výše a podíl dotace 

Až 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace. Max. výše 
podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované 
opatření OPŽP. 



 

 

Termín výzvy 

1. 9. 2020 – 29. 1. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83 

 

Veřejné osvětlení 

Na co lze získat dotaci 

Obnova osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizace řídicího systému VO v obcích. 

Kdo může žádat 

Obce a městské části, jejich příspěvkové organizace nebo jimi 100% vlastněné obchodní 
společnosti. 

Výše a podíl dotace 

Max. 2 mil. Kč, max. 50 %. 

Termín výzvy 

1. 9. 2020 – 31. 10. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT. 

Odkaz 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/119346 

 

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení s instalací inovativních prvků 

Na co lze získat dotaci 

Příprava a realizace modernizace systému soustavy veřejného osvětlení v kombinaci s 
inovativními technologickými prvky pro širší městskou infrastrukturu. Opatření by měla cílit 
především na snižování energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení, zvyšování 
účinnosti svítidel, vhodnou volbu světelných zdrojů, s přidanou hodnotou využívání 
inovativních technologických prvků. 

Kdo může žádat 

Obce a městské části, jejich příspěvkové organizace nebo jimi 100% vlastněné obchodní 
společnosti. 



 

 

Výše a podíl dotace 

Max. 5 mil. Kč, max. 50 %. 

Termín výzvy 

16. 10. 2020 – 30. 11. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT. 

Odkaz 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/110765 

 

Zpracování místní energetické koncepce 

Na co lze získat dotaci 

Zpracování místní energetické koncepce města nebo obce. 

Kdo může žádat 

Obec, město, dobrovolný svazek obcí. 

Výše a podíl dotace 

Max. 4 mil. Kč, max. 50 %. 

Termín výzvy 

1. 9. 2020 – 30. 6. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT. 

Odkaz 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/120030 

 

Alternativní pohony 

Na co lze získat dotaci 

Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní 
pohony: CNG, plug-in hybrid (PHEV), hybrid (FHEV), elektromobil. 

Kdo může žádat 

Státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, obce, kraje, veřejné vysoké školy. 



 

 

Výše a podíl dotace 

Až 40 % z celkových způsobilých výdajů dle typu vozidla. 

Termín výzvy 

17. 2. 2020 – 31. 10. 2020 nebo do vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

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

 

Domovní čistírny odpadních vod 

Na co lze získat dotaci 

Vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních 
obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky 
možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov 
využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví 
obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu 
obyvatel v dané části obce či města. 

Kdo může žádat 

Obce. 

Výše a podíl dotace 

100 – 240 tis. Kč na jednu čistírnu dle kapacity, dotace až 80 %. 

Termín výzvy 

2. 3. 2020 – 30. 6. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

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

 

Veřejné osvětlení v CHKO 

Na co lze získat dotaci 



 

 

Rekonstrukce či úprava soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území 
zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 
tisíc. 

Kdo může žádat 

Obce a městské části ležící v CHKO, jejich příspěvkové organizace nebo obchodní korporace. 

Výše a podíl dotace 

Až 2 miliony Kč, maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů. 

Termín výzvy 

1. 9. 2020 – 30. 10. 2020 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=84 

 

Zpracování investičního konceptu v oblasti klimatu a energetiky 

Na co lze získat dotaci 

Příprava investičního plánu, který je potřebný k realizaci kroků uvedených v akčních plánech 
týkajících se udržitelného rozvoje v oblasti klimatu a energetiky. Lze zpracovat technické 
studie proveditelnosti, analýzy trhu, analýzy důležitých hráčů, právní, ekonomické a finanční 
analýzy, analýzy rizik atd. pro přípravu investičního konceptu. Tyto aktivity mohou být 
realizovány interně nebo objednány od externích specialistů. Grant nemůže být využit k 
financování samotného projektu, ale pokrývá náklady na zajištění zdrojů a přístup ke 
službám s cílem vytvořit investiční koncept. 

Kdo může žádat 

Města a obce, individuálně, ale preferováno je partnerství více samospráv. 

Výše a podíl dotace 

Až 60 000 Eur. 

Termín výzvy 

Do 2. 10. 2020  

Poskytovatel, program 

European City Facility (EUCF). 

Odkaz 

https://eucityfacility.eu/home.html 



 

 

Stabilizování a sanace svahových nestabilit 

Na co lze získat dotaci 

Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které 
jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace aj. 

Termín výzvy 

15. 10. 2020 – 17. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

 

Preventivní protipovodňová opatření 

Na co lze získat dotaci 

Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Budování a 
modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace 
měřících stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné 
povodňové služby na regionální a místní úrovni (včetně např. modernizace / digitalizace 
obecního rozhlasu), tvorba digitálních povodňových plánů. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace aj. 

Termín výzvy 

15. 10. 2020 – 17. 12. 2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

 

Lesní cesty 

Na co lze získat dotaci 

Rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení 
hustoty lesních cest.  Budování nových cest, rekonstrukce starých. Včetně mostků, propustků 
apod. 

 



 

 

Kdo může žádat 

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, včetně obcí. 

Termín výzvy 

6. 10. 2020 - 27. 10. 2020. 

Poskytovatel, program 

Program rozvoje venkova. 

 

Obnova lesních porostů po kalamitách 

Na co lze získat dotaci 

Obnovu lesních porostů po větrných kalamitách. Je podporováno odstraňování poškozených 
lesních porostů určených k rekonstrukci do 40 let věku, příprava ploch před obnovou a 
umělá obnova na plochách po kalamitních těžbách včetně ochrany založených porostů. 

Kdo může žádat 

Vlastníci a nájemci lesů, včetně obcí. 

Termín výzvy 

6. 10. 2020 - 27. 10. 2020. 

Poskytovatel, program 

Program rozvoje venkova. 

 

Přeměna porostů náhradních dřevin 

Na co lze získat dotaci 

Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem 
obnovy, příprava ploch před zalesněním, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při 
výsadbě a ochrana založeného porostu. Operace je zacílena na lesní pozemky s porosty 
náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B. 

Kdo může žádat 

Vlastníci a nájemci lesů, včetně obcí. 

Termín výzvy 

6. 10. 2020 - 27. 10. 2020. 

Poskytovatel, program 

Program rozvoje venkova. 

  



 

 

Města a obce – připravované 

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže 

Na co lze získat dotaci 

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. 

Kdo může žádat 

Obce a svazky obcí (v podprogramu 129 393). 

Termín výzvy 

Předběžně 10/2020 – 11/2020. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo zemědělství, národní program Dotace ve vodním hospodářství. 

 

 

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. 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Expozitura: Budovatelů 2830, 434 37 Most 
Tel.: +420 417 633 240 

E-mail: rra@rra.cz 
www.rra.cz 

mailto:rra@rra.cz

