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Vláda ČR - I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve 
městech a obcích pro rok 2016 

Cílem programu mobility je zajistit svobodný pohyb ve městech a obcích pro všechny skupiny 
obyvatelstva.  

Dotaci lze poskytnout na: 

� bezbariérová dostupnost služeb veřejné správy, zdravotních a sociálních služeb, 
pracovních a vzdělávacích příležitostí a možností kulturního vyžití; 

� zlepšení přístupu všech obyvatel k veřejné dopravě; 
� zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce ve městech a obcích. 

Ukončení příjmu žádostí: 25. září 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na 
webu:http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/ 
 

MKČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností 

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České 
republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu ČR. 

Dotaci lze poskytnout na: 

� zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo 

památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou 

ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně 

spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato  

stavba kulturní památkou. 

Ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-
dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-
prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ 

 

 



 

 

MKČR - Dotace Odboru regionální a národnostní kultury na rok 2015 - 
Podpora regionálních kulturních tradic v roce 2015 

Cílem a účelem podpory jsou kulturní aktivity spojené s významným výročím měst a obcí, s 

významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných 

osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje 

rámec regionu. Za významná jubilea jsou považována výročí "kulatá" (např. 100., 200., 500., 

či 700. výročí), popř. výročí "půlkulatá" (např. 150., 250., 550., či 750. výročí). 

V případě projektů, které se vztahují k významným výročím obcí či měst, jsou při výběrovém 

dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. vydání výroční 

publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města. 

Ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-

dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-

rizeni-na-rok-2015-231538/ 

 

Nadace ČEZ - Oranžové hřiště 

Cílem grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní 
rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních či jiných hřišť. Podmínkou je 
veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních 
zařízení. 
 
Ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-
grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 

 

Nadace ČEZ - Podpora regionů 

Cílem grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných 
projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, 
sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. 
 
Ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-

grantova-rizeni/podpora-regionu.html 



 

 

 

 

MMR - 7. výzva - k podávání žádostí o poskytnutí podpory v IOP pro 
oblast podpory 5.2- 6.5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

Cílem podpory je zlepšení kvality života v oblasti bydlení, kde se zaměří na revitalizaci a 
regeneraci prostředí problémových sídlišť postavených v hromadné bytové výstavbě a na 
renovaci bytových domů situovaných v těchto sídlištích nebo historických jádrech měst.  

Dotaci lze poskytnout na: 

� komplexní revitalizaci či regeneraci prostředí sídlišť, ve kterých by hrozící problémy 
mohly v případě vyšší koncentrace sociálně znevýhodněných rodin vyústit v sociální 
vyloučení; (veškeré projekty se musí realizovat v deprivované zóně, která je součástí 
IPRM, přehled všech deprivovaných zón najdete na internetových stránkách 
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2); 

� regenerace bytových domů;  

� pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním 
vyloučením.  

Ukončení příjmu žádostí: 15. června 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-

projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/7-vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory 

SFRB - Inovovaný program na výstavbu nájemních bytů - Úvěry na 
výstavbu nájemních bytů 

Dotaci lze poskytnout na: 

� úvěr, který můžete žádat na novostavbu, kterou vznikne bytový dům s nájemními 

byty; 

�  nebo na stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor původně určených k 

jiným účelům než k bydlení; 
� úvěr je možné použít i na nástavbu či přístavbu, kterými vznikne nájemní byt, rovněž 

na stavební úpravy bytů v bytovém domě, ve kterém není žádný byt způsobilý k 
bydlení a konečně také na stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož 
rozdělením vznikne alespoň jeden další nájemní byt. 
 

Ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-

vystavbu-najemnich-bytu/stav-programu/ 

 



 

 

SFRB - Program Panel 2013+ 

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude 

kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. 

� Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75%; 

� Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let; 

� Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše 

úvěru. 

Ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/stav-programu/ 

 

 

 

MŠMT - Rozvojový program Excelence středních škol 2015 

Cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované 
žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích. 
 
Mezi další cíle programu dále patří: 

� posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a 
přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích 
programů; 

� podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit 
předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných 
oborech; 

� podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni 
dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit; 

� posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných 
znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky; 

� finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků středních škol při vzdělávání žáků 
podle výsledků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT; 

� všestranně využít informací o talentovaných žácích v průběhu jejich následného 
vysokoškolského studia, a tím též podpořit kvalitu a diverzifikaci vysokých škol; 

� poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském 
systému. 

Ukončení příjmu žádostí: 25. září 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/file/34360/ 

 



 

 

 

 

MZe ČR - Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství  

Cílem a účelem podpory je zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl 
za účelem zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství. 

Dotaci lze poskytnout pro: 

� budování, rekonstrukci a modernizaci výpustí, bezpečnostních přelivů, sjezdů, lovišť a 
kádišť; 

� budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů a opevnění 
hrází; 

� odstraňování sedimentů; 
� nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a technologických linek určených k 

obsluze vodních děl. 

Ukončení příjmu žádostí: 23. dubna 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na 
webu:http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2015/zasady-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok.html 

 

MZe ČR - Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků 
a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem 

Cílem a účelem podpory je odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích. 

Dotaci lze poskytnout na: 

� rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž 
základní parametry nejsou v souladu s normami a došlo k ohrožení bezpečnosti 
vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská 
funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní; 

� zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní; 
� efektivnost vynaložených výdajů; 
� pro podprogram 129 134 podíl investičních výdajů akce ve výši 5O %; 

� dotace nebude poskytována na plošné odbahnění, pouze na odbahnění nezbytně 
nutné k opravě objektů. 

Ukončení příjmu žádostí: 23. dubna 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-
ve-vh/prevence-pred-povodnemi/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


