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Města a obce – aktuálně vyhlášené 

 

Strategické projekty ITI                                          NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

V souvislosti se schválením Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro 
programové období 2021-2027 je možné předkládat strategické projekty do programových 
rámců. Jedná se o předkládání formulářů strategických projektů. 

Otevřeny jsou výzvy v těchto tématech: 

- Výstavba a modernizace trolejbusových tratí 
- ITS (Inteligentní dopravní systémy) 
- Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 
- Multimodální osobní doprava 
- Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu 
- Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 
- Telematika pro veřejnou dopravu 
- Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
- Mateřské školy 
- Základní školy 
- Sociální bydlení 
- Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven 
- Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí 
- Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví 
- Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 
- Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí 
- Sídelní zeleň 
- Odpadové hospodářství 
- Energetické úspory 
- Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

Kdo může žádat 

Dle výzvy. 

Výše a podíl dotace 

Dle výzvy. 

Termín výzvy 

23. 6. 2022 - 27. 7. 2022. 

Poskytovatel, program 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. 

Odkaz 

http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/aktualne-vyhlasene-vyzvy 



 

 

Ekomobilita pro obce                                           NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do 
správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. 
Podporovány jsou: 

- elektromobily, 
- automobily s vodíkovým pohonem. 

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení 
elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla). 

Kdo může žádat 

Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace 
územních samosprávných celků a další veřejnoprávní subjekty. 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace: max. 50 %. Výše dotace: dle kategorie vozidla.  

Termín výzvy 

6. 6. 2022 - 15. 12. 2023. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108 

 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách                                      NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Dotace na podporu demolic budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v 
obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo 
možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se 
sociální segregací. 

Kdo může žádat 

Obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou 
lokalitu, případně obec nacházející se ve správním obvodu ORP, která má ve své územní 
působnosti území SVL. 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace: 50 % - 70 % dle velikostní kategorie obce. Výše dotace: max. 10 mil. Kč pro 
jednoho žadatele.  

Termín výzvy 



 

 

28. 6. 2022 - 29. 7. 2022. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora a revitalizace území 2022. 

Odkaz 

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

uzemi-2022/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach 

Výstavba pro obce                                 NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě 
prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které 
mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. 

Z dotace lze pořídit: 

- sociální dům, 
- část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k 

podlahové ploše všech bytů v domě), 
- sociální byt. 

Výzva podporuje pořízení nájemních bytů: 

- výstavbou, 
- modernizací, 
- koupí nemovitosti v obci se sociálně vyloučenou lokalitou. 

Kdo může žádat 

Obce, dobrovolné svazky obcí, městský obvod nebo městská část u územně členěných 
statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny). 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace: až 100 % celkových způsobilých nákladů investičního záměru. Výše dotace: 
nejvýše do částky průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy obdobných bytů. 

Termín výzvy 

Průběžná do vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Státní fond podpory investic. 

Odkaz 

https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce 

 

 



 

 

Zpracování místní energetické koncepce 

Na co lze získat dotaci 

Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem 
a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě 
konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. 

Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní 
samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v 
příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní 
energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro 
dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní 
energetickou koncepci dohromady. 

Kdo může žádat 

Veřejnoprávní právnické osoby – obec, městská část, město, městys, statutární město, 
svazek obcí. 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace až 90 %. Výše dotace až 500 tis. Kč. Liší se podle počtu obyvatel v obci / obcích. 

Termín výzvy 

30. 5. 2022 – 15. 10. 2022. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program Efekt. 

Odkaz 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/03-2021-2g_1-zpracovani-mistni-

energeticke-koncepce 

 

Nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny 

Na co lze získat dotaci 

Rozšíření ubytovacích kapacit v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků 
z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále 
stanoveno jinak. 

Podpora se poskytne oprávněnému žadateli na: 

- provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) za účelem nouzového 
ubytování cílové skupiny v rodinných domech nebo v bytových jednotkách v bytových 
nebo rodinných domech. 

- provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) ubytovacích jednotek 
(např. ubytoven, nebytových prostor, stavebních objektů neurčených pro 
dlouhodobé ani trvalé bydlení) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny.  



 

 

- pořízení mobilního domu nebo modulárního domu (včetně nezbytných souvisejících 
prací a služeb) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny. 

Kdo může žádat 

Obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace. 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace až 85 %. Výše dotace dle počtu ubytovaných osob. 

Termín výzvy 

20. 4. 2022 - 31. 8. 2022. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Odkaz 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit 

 

Materiálně technická základna sociálních služeb 

Na co lze získat dotaci 

Dotace na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně 
technické základny stávajících sociálních služeb. 

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení 
a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu 
a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. 

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:  

- Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy; Pečovatelská služba – pouze na 
území hl. m. Prahy; Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v 
pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy; Centra denních 
služeb – pouze na území hl. m. Prahy; Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí 
objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud 
v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak 
platí pouze na území hl. m. Prahy; Týdenní stacionáře; Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením; Domovy pro seniory; Domovy se zvláštním režimem; 
Chráněné bydlení. 

Kdo může žádat 

Poskytovatel služeb obecného hospodářského zájmu. 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace až 100 %. Výše dotace až 80 mil. Kč. 



 

 

Termín výzvy 

20. 5. 2022 - 31. 7. 2022 (1. kolo uzavírky příjmu žádostí) / 30. 9. 2022 (2. kolo uzavírky 
příjmu žádostí) / 30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádostí. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Národní plán obnovy. 

Odkaz 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_003-rozvoj-a-modernizace-materialne-

technicke-zakladny-socialnich-sluzeb 

 

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění 

Na co lze získat dotaci 

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. 
Podporovanými aktivitami jsou:  

- Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně 
předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně 
využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo 
obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů. 

- Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně 
předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie (tj. konkrétně výstavba 
nových rozvodů v rámci stávající SZTE – výstavba nových větví, ale i propojování 
stávajících větví). 

- Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné 
energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. 
řídící a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat). 

Kdo může žádat 

Malé a střední podniky, velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů 
s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu. 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace až 50 %. Výše dotace až 500 mil. Kč. 

Termín výzvy 

5. 5. 2022 - 5. 5. 2023. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní plán obnovy. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-modernizace-

distribuce-tepla-v-systemech-dalkoveho-vytapeni-z-narodniho-planu-obnovy--267356/ 



 

 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Na co lze získat dotaci 

Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory 
elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění 
světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. 

Kdo může žádat 

Obce a společnosti 100% vlastněné obcí, která se nenachází na území národních parků. 

Výše a podíl dotace 

Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Maximální výše dotace: 4 
mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně, 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel. 

Termín výzvy 

5. 5. 2022 - 30. 6. 2023 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT. 

Odkaz 

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

 

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 

Na co lze získat dotaci 

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

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, 
odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování 
spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace se 
nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá 
se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo 
systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and 
Audit Scheme). 

Kdo může žádat 

Veřejnoprávní právnické osoby (obec, organizační složka státu, kraj, městská část, město, 
městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská 
právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní 
zdravotnická zařízení), obchodní korporace (akciová společnost, družstvo, společnost s 
ručením omezeným, veřejná obchodní společnost). 



 

 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 500 tis. Kč. Podíl dotace až 90 % způsobilých výdajů. 

Termín výzvy 

4. 4. 2022 - 31. 8. 2022 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT. 

Odkaz 

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

hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu 

 

Výsadba stromů ve volné krajině 

Na co lze získat dotaci 

Dotace na podporu výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se 
zastavěným územím, která přispívá k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. 

Podporované aktivity: 

- Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným 
územím, která přispívá k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. 
Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v 
němž žijí. 

- Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se 
získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů. 

- Zakoupení sazenic stromů a keřů: 
- maximálně 1 500 Kč na 1 sazenici stromu včetně DPH (žádost o vyšší příspěvek je 

nutné řádně zdůvodnit); 
- od minimálně 10 kusů sazenic stromů; 
- keře jsou podporovány jen jako doplněk k výsadbě stromů; 
- zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo 

nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, zavlažovací vaky, hydrogel) včetně 
drobných opatření na podporu biodiverzity (např. „berličky“ pro dravce); 

- dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob 
přepravy; 

- zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně 
do výše 10 % celkové žádané částky); 

- propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10 % 
celkové žádané částky); 

- odborný dohled při výsadbě do výše 2 000 Kč; 
- následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje 

na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele). 



 

 

Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 
1. 10. 2022 do 30. 11. 2022. 

Kdo může žádat 

Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové 
organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky 
obcí. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 10 tis. – 30 tis. Kč. 

Termín výzvy 

12. 4. - 31. 7. 2022. 

Poskytovatel, program 

Nadace Partnerství. 

Odkaz 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/granty#sazime-budoucnost-30 

 

Výsadba stromů ve městech 

Na co lze získat dotaci 

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím 
výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání 
teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. 

Zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, 
která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke 
zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do 
následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný 
prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby 
členů místí komunity. Podporovanou aktivitou jsou výsadby stanovištně vhodných druhů 
listnatých stromů a péče o vysazenou zeleň. 

Jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci jednoho katastrálního území. 
Realizace výsadeb: od 1. 10. do 15. 12. 2022. 

Kdo může žádat 

O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu 
realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí a organizačních složek státu. 

Výše a podíl dotace 

Dotace do 150 tis. Kč. 

Termín výzvy 

12. 4. - 31. 7. 2022. 



 

 

Poskytovatel, program 

Nadace Partnerství. 

Odkaz 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/granty#sazime-budoucnost-150 

 

Snížení obsahu radonu ve stavbách 

Na co lze získat dotaci 

Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním 
ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti. Těmito stavbami mohou být: 

- bytové domy 
- rodinné domy 
- školy, školská zařízení 
- budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb 

Nutnou přílohou je doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 
roky. 

Kdo může žádat 

Vlastníci budov, tedy i obce a města. 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace až 85 %. Výše dotace min. 250 tis. Kč. 

Termín výzvy 

21. 3. 2022 – 30. 9. 2022. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo financí ČR, Dotace z kapitoly VPS. 

Odkaz 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-

kapitoly-vps/dotace-z-kapitoly-vps 

 

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii  

Na co lze získat dotaci 

Z dotační výzvy mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a 
primátorů pro klima a energii. Prostředky umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou 
energii a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická 
efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu. 



 

 

Na co lze dotaci získat: 

- Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and 
Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace. 

- Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného 
povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů 
energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. 
workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.). 

- Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části 
(dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat 
přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření. 

Kdo může žádat 

Obce, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 250 tis. – 2 mil. Kč. Podíl dotace 50 až 80 % způsobilých výdajů dle aktivity. 

Termín výzvy 

14. 2. 2022 - 8. 8. 2022. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=103 

 

Hospodaření s vodou v obcích 

Na co lze získat dotaci 

Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na 
zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých 
prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy. 

Podporované aktivity: 

- povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s 
rýhou, vsakovací nádrž) 

- dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury) 
- podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo 

prefabrikáty 
- povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo 

kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní 
retenční nádrže, umělé mokřady) 

- akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití 
(např. na zálivku či splachování WC) 



 

 

- povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou 
doplňkově plnit i ekosystémové funkce 

- výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné 
povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při 
součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při 
součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 
musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5 

- budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z 
povrchů do 0,5 včetně 

- výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku 
do 0,7 včetně 

Kdo může žádat 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní podniky a státní organizace, nestátní neziskové 
organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 100 % způsobilých výdajů. 

Termín výzvy 

12. 1. 2022 - 31. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Státní fond životního prostředí, Národní program ŽP. 

Odkaz 

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

 

Snížení emisí ze stacionárních zdrojů 

Na co lze získat dotaci 

Snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších 
provozů. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru 
obtěžování obyvatelstva zápachem. 

Na co lze dotaci získat 

- Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, 
arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry). 

- Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí 
pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z 
technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu 
(např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další 
technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu. 



 

 

Kdo může žádat 

Obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné svazky 
obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, výzkumné organizace. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 100 tis. – 10 mil. Kč. Podíl dotace až 60 % způsobilých výdajů. 

Termín výzvy 

15. 1. 2022 - 15. 1. 2023, nejpozději do vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=104 

 

Energetické úspory veřejných budov 

Na co lze získat dotaci 

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné 
renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání 
se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií 
snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s 
využitím obnovitelných zdrojů energie. 

Podporované aktivity: 

- Zateplení obvodového pláště budovy 
- Výměna a renovace (repase) otvorových výplní 
- Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo 

zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního 
osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující 
prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání) 

- Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 
- Realizace systémů využívajících odpadní teplo 
- Výměna zdroje 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, včetně akumulace elektrické energie 
- Instalace solárně-termických kolektorů 

Výzva je primárně určena pro projekty 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, 
nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků, nicméně je možné podat i ryze 
nový projekt. 



 

 

Kdo může žádat 

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, vysoké 
a další školy a školská zařízení, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 
a další. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 40 - 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu podle dosažených technických 
parametrů. 

Termín výzvy 

1. 12. 2021 - 30. 9. 2022. 

Poskytovatel, program 

Státní fond životního prostředí, Národní program ŽP. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102 

 

Domovní čistírny odpadních vod 

Na co lze získat dotaci 

Zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z 
technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti 
zakončené ČOV. 

Díky dotaci lze vybudovat soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do 
kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a 
bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického 
či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. 

Kdo může žádat 

Obce. 

Výše a podíl dotace 

150 / 300 tis. Kč dle počtu řešených EO. Míra podpory až 80 %. 

Termín výzvy 

1. 11. 2021 - 31. 12. 2023. 

Poskytovatel, program 

Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97 

 



 

 

Zdroje pitné vody 

Na co lze získat dotaci 

Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody řešící špatnou kvalitu pitné vody, 
nedostatečné zásoby nebo vysychající vrty. 

Možné využití dotace: 

- Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění 
stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového 
přivaděče, apod.). 

- Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající 
vodovod pro veřejnou potřebu. 

Kdo může žádat 

Obce; 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 

Dotace 200 tis. – 3 mil. Kč. Míra podpory až 70 %. 

Termín výzvy 

1. 11. 2021 - 31. 12. 2023. 

Poskytovatel, program 

Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99 

 

Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech 

Na co lze získat dotaci 

Realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 
energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s 
velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci 
na změnu klimatu. 

- Oblast A – ZATEPLENÍ: V této oblasti podpory je podporována výměna výplní 
stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy 
pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební 
konstrukce. 

- Oblast B – NOVOSTAVBA: V této oblasti je podporován nákup bytové jednotky v 
novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou 
energetickou náročností. 



 

 

- Oblast C – ZDROJE ENERGIE: V této oblasti jsou podporována pouze opatření 
realizovaná ve stávajících dokončených bytových domech. Nejsou podporována 
opatření, která byla uváděna a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy 
pro stavební řízení nebo opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně 
formou záloh) dříve než za 2 roky po řádném dokončení bytového domu, za které je 
považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí. 

- Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ: V této oblasti jsou podporovány 
místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny 
klimatu. 

- Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA: Podpora se poskytuje na zpracování 
odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a 
provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. 

Kdo může žádat 

Vlastníci stávajících bytových domů, stavebníci nových bytových domů, společenství 
vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek, 
nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech, osoby, kterým svědčí právo 
stavby nového bytového domu. 

Výše a podíl dotace 

Míra podpory až 50 %. 

Termín výzvy 

12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám 

Odkaz 

https://2030.novazelenausporam.cz/dokument/2531 

 

Udržitelná doprava – integrované projekty ITI 

Na co lze získat dotaci 

Dotace na podporu udržitelné dopravy. Podporované projekty: 

- Terminály a parkovací systémy: Výstavba a modernizace přestupních terminálů 
a samostatných parkovacích systémů. 

- Telematika pro veřejnou dopravu: Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky 
(inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu. 

- Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro 
veřejnou dopravu. 

- Bezpečnost dopravy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší. 
- Cyklodoprava: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a 

liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. 



 

 

Kdo může žádat 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 85 – 100 % celkových způsobilých nákladů dle žadatele a typu projektu. 

Termín výzvy 

Jedná se o výzvu původně ukončenou k 31. 12. 2019, nyní prodlouženou do 31. 10. 2022. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program. 

Odkaz 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-50-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty 

 

Výsadba stromů 

Na co lze získat dotaci 

Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně 
přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke 
komunitnímu setkávání. Dotaci mohou žadatelé čerpat na: 

- pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku od 1 050 Kč/ks – 
5 000 Kč/ks) 

- zajištění závlahy (1 000 Kč/strom) 
- zpracování odborného posudku 
- zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity 

Kdo může žádat 

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

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace až 100 %. Výše dotace: 150 tis. – 250 tis. Kč. 

Termín výzvy 

2. 8. 2021 - 30. 12. 2023. 

Poskytovatel, program 

Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94 



 

 

Protipovodňová prevence 

Na co lze získat dotaci 

Zvýšení ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem 
realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou 
identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní 
technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a 
rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. 
zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními 
prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. 
Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí. 

Kdo může žádat 

Obce pro aktivity B) Zřizování nových retenčních prostorů - stávající nádrže, poldry, suché 
nádrže atd. a C) Zvyšování průtočné kapacity a stabilizace koryt. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 90 % stavebních nákladů. 

Termín výzvy 

Průběžně do 31. 12. 2023. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství. 

Odkaz 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-
hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/ 

 

 

  



 

 

Města a obce – připravované 

Přírodní zahrady pro školy a školky                                        NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě 
příspěvkových Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro 
výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a 
základních škol v rámci školského systému ČR. 

Podporováno bude: 

- Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. 
- Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy. 
- Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a 

vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí. 

Kdo může žádat 

Obce, mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny, základní školy, lesní základní 
školy, střední školy, vyšší odborné školy, příspěvkové organizace zřízené územním 
samosprávným celkem (např. DDM). 

Výše a podíl dotace 

Podíl dotace: 85 %. Výše dotace: 100-500 tis. Kč.  

Termín výzvy 

3. 10. 2022 - 30. 11. 2022. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=109 

 

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití 

Na co lze získat dotaci 

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů 
a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být 
doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů. 

Obsahem projektu je revitalizace brownfieldů: 

- renovace budov pro dosažení energetických úspor 
- demolice a výstavba energeticky úsporných budov 

Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury. 



 

 

Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, 
opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu 
(renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje 
považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu 
demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady 
související se stavbou. 

Kdo může žádat 

Města, městské části, obce a kraje. 

Výše a podíl dotace 

Bude upřesněno ve výzvě. 

Termín výzvy 

Plánovaná výzva; od 21. 3. 2022 podávání předběžných žádostí. Konec výzvy při výrazném 
přečerpání alokace, nejpozději však 31. 12. 2023. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-

brownfieldu/program-regenerace-brownfieldu-pro-podnikatelske-vyuziti--266492/ 

 

Revitalizace brownfieldů 

Na co lze získat dotaci 

Revitalizace území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace nebo úvěru. Cílem 
programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které dlouhodobě 
chátrají, tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití 
brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti. 
Revitalizací brownfieldu dojde k rozvoji občanské vybavenosti (zeleň, vzdělávání, sport, 
kultura, volný čas, společenské účely, IZS atd.) 

Kdo může žádat 

Územní samosprávné celky. 

Termín výzvy 

1. 8. 2022 - 31. 10 2022. 

Poskytovatel, program 

Státní fond podpory investic. 

Odkaz 

https://sfpi.cz/brownfieldy 



 

 

Předběžný harmonogram výzev Operačního programu Životní prostředí na rok 2022 

Jedná se o předběžný indikativní harmonogram bez podrobnějších informací. 

Opatření Termín výzvy 

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a 

prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách) 

07/22 - 05/23 

Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro 

pasivní nebo plusové budovy 

07/22 - 05/23 

Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách a veřejné infrastruktuře 07/22 - 05/23 

Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření 

zaměřených na nakládání se srážkovými vodami 

09/22 - 10/23 

Realizace monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a 

varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů 

11/22 - 04/23 

Stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení atd. 11/22 - 05/23 

Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center 

zaměřených na změnu klimatu 

09/22 - 01/23 

Prevence a řízení antropogenních rizik 11/22 - 11/23 

Výstavba centrální  ČOV (popř. decentralizované ČOV) a 

výstavba/dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na 

kanalizaci  

07/22 - 02/23 

Výstavby/dostavby vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování 

pitnou vodou z veřejného vodovodu 

07/22 - 02/23 

Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV 

a výstavba/dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na 

07/22 - 10/22 



 

 

jednotné kanalizaci     

Výstavba/dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace 

úpraven pitné vody  

07/22 - 10/22 

Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV 

a výstavba/dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na 

jednotné kanalizaci 

11/22 - 02/23 

Výstavba/dostavba  vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace 

úpraven pitné vody  

11/22 - 02/23 

Kompostéry; RE-USE centra; potravinové banky; vratné nádobí a obaly 10/22 - 10/23 

Sběr a svoz odpadů; nakládání s čistírenskými kaly; materiálové využití 

odpadů 

07/22 - 10/23 

Třídění a dotřiďování odpadů; energetické využívání odpadů; chemická 

recyklace; nakládání s nebezpečnými odpady 

07/22 - 12/22 

Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo 

ekosystémy a rekultivace starých skládek 

07/22 - 10/22 

 

 

  



 

 

Firmy – aktuálně vyhlášené 

Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB) 

Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti 
sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na 
území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci 
programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu 
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO.  Úvěr je možné využít na náklady na 
energie, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a 
jiného drobného hmotného či nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další 
provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů či leasingu).  Program je určen pro malé a střední 
podnikatele. 

Výše a poskytnutí záruk: 

- za provozní úvěr 
- výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč 
- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru 
- doba ručení až 3 roky, bez poplatků 
- s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč 

Kdo může žádat 

Malé a střední podniky působící v oblasti sportu. 

Termín výzvy 

1. 2. 2021  - do vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 

Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-sport/ 

 

Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB) 

Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické 
aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních 
opatření. Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, 
nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, 
materiálu apod. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Doba 
ručení max. 3 roky. 

Výše a poskytnutí záruk: 

- až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců 
- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců 

Termín výzvy 

Na provoz: do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace, na investice: do 30. 6. 2027. 



 

 

Poskytovatel, program 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 

Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OSVČ – aktuálně vyhlášené 

 

Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB) 

Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti 
sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na 
území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci 
programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu 
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO.  Úvěr je možné využít na náklady na 
energie, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a 
jiného drobného hmotného či nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další 
provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů či leasingu).  Program je určen pro malé a střední 
podnikatele. 

Výše a poskytnutí záruk: 

- za provozní úvěr 
- výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč 
- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru 
- doba ručení až 3 roky, bez poplatků 
- s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč 

Kdo může žádat 

Malé a střední podniky působící v oblasti sportu. 

Termín výzvy 

Na provoz: do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace, na investice: do 30. 6. 2027. 

Poskytovatel, program 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 

Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-sport/ 

 

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

