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NADAČNÍ FOND
CREDO – 4. VÝZVA

SPOLKY A NEZISKOVÉ O
ORGANIZACE
RGANIZACE MOHOU
ZAŽÁDAT O DOTACI NA ZAJIŠTĚNÍ LETNÍCH
KEMPŮ PRO DĚTI

6. dubna odstartoval příjem žádostí o dotace z rozpočtu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výzvě na podporu
aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke
DUBEN 2021
vzdělávání. Více informací o této dotační možnosti se dočtete na
Vážení příjemci dotačního průvodce. straně 14.
Do Vašich emailových schránek a do
Vašich rukou se dostává dubnové
vydání pravidelného měsíčníku, ve
kterém najdete spoustu příležitostí,
jak lze získat potřebné finanční
prostředky.
V průvodci
najdete
zjednodušeně graficky a tematicky
vyznačené možnosti dotačních titulů,
grantů a různých podpor pro Vaši
organizaci.
Přeji Vám příjemné a inspirativní
čtení v dotačním průvodci.

míra dotace

min. výše dotace

max. výše dotace

příjem žádostí

V TOMTO VYDÁNÍ NAJDETE:

100 %

180 000 Kč

9 000 000 Kč

do 30. 4. 2021
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DOTAČNÍ PRŮVODCE PRO NNO VE ZLÍNSKÉM KRAJI – MAP II

V rámci této dotační výzvy MŠMT mohou žadatelé požádat o finanční
příspěvek na realizaci letních kempů v roce 2021. Letní tábory jsou
zaměřeny na snižování negativních dopadů pandemie COVID-19
COVID
na
děti, které plnily povinnou školní docházku v roce 2020/2021. Cílem
této výzvy je propojení formálního a neformálního vzdělávání a
obnova pracovních a studijních návyků. Letní kempy mohou mít formu
městs
městských,
kých, příměstských i kempů mimo bydliště dětí s možností
přespání. Prostředky lze použít na zajištění provozních a mzdových
nákladů, zajištění stravy, pitného režimu a ostatních nákladů.
Maximální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 9 000 000 Kč.
Termín příjmu žádostí o dotaci na Letní kempy 2021 končí 30. dubna.
V brzké době budou končit výzvy NF SFŽP v oblasti lidských práv a
vzdělávání.
=JG=

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE
ZK – „PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Kultura, vzdělávání
Spolky, ústav, OPS, nadace a nadační fondy
Cílem neinvestiční dotace je podpořit estetickou výchovu
dětí a mládeže, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové
umělecké činnosti a podpora řemesel s podmínkou účasti
min. 3 osob, které jsou držiteli některého z ocenění (Mistr
tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Nositel tradice
lidového řemesla, Cena Vladimíra Boučka)
Projekt musí být realizován na území Zlínského
kraje s dobou fyzické realizace projektu II. kolo 1.
7. 2021 – 31. 12. 2021)
Způsobilé výdaje projektu:
a) osobní výdaje – odměny z dohod konaných mimo
pracovní poměr, autorské honoráře přímo související
b) nákup služeb – pronájem, výdaje na propagaci a
marketing, dopravné, cestovní náhrady, pojištění
exponátů, ubytování pro účastníky projektu, technické
zabezpečení projektu, úhrada kulturních vystoupení atd.
c) poplatky OSA, DILIA
50 % min. 10 000 Kč/projekt, max. 60 000 Kč/projekt,
alokace II. kolo 2 000 000 Kč)
II. kolo 1. 7. 2021 – 9. 7. 2021
9. 7. 2021 do 11:00 hod.
https://www.kr-zlinsky.cz/kul01-21-program-na-podporukulturnich-aktivit-a-akci-regionalniho

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OPŽP – „EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA“ (VÝZVA Č. 155)
Oblast:
Žadatel:

Životní prostředí, ekologie, environmentální politika
NNO, církve a náboženské společnosti, příspěvkové
organizace
Předmět a účel podpory a Dotace na realizaci průzkumných a doprůzkumných prací
popis aktivit
a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo
potenciálně kontaminovaných lokalit.
Podporované aktivity:
 realizace průzkumných prací a zpracování analýzy
rizik
Míra dotace: (%)
85 %, alokace 50 000 000 Kč
Předkládání záměrů:
15. 12. 2020 – 30 6. 2021
Datum uzávěrky:
30. 6. 2021 do 20:00 hod.
Bližší informace:
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?id=167
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DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MŽP – ZELEŇ VE MĚSTECH A OBCÍCH (VÝSADBA STROMŮ)
(VÝZVA Č. 9/2019)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:

Životní prostředí, zeleň ve městech a obcích
Spolky, OPS, církve, ústav, nadace a nadační fondy
Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů
Zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím
podpory výsadby stromů s přispěním k vytvoření
kvalitního veřejného prostoru a vyrovnání teplotních
extrémů vč. zlepšení kvality ovzduší a zadržování vody
100 %, min. 20 000 Kč / max. 250 000 Kč, alokace 200
mil. Kč, jednokolová (nesoutěžní)
14. 10. 2019 – 30. 4. 2021
30. 4. 2021

Bližší informace:

https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva

Míra dotace: (%)

MŽP – PILÍŘE EVVO (VÝZVA Č. 1/2021)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel
podpory a popis
aktivit

Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:

Životní prostředí, vodní hospodářství
Spolky, OPS, ústav, církev, nadace a nadační fondy
Dotace na projektovou přípravu se zaměřením na realizaci
přírodě blízkých a protipovodňových opatření a hospodaření se
srážkovou vodou.
Podporované aktivity:
a) rozvoj kompetencí a osvěta cílových
skupin v environmentální oblasti a
v oblasti udržitelného rozvoje
b) stabilizace systému EVVO v ČR
prostřednictvím podpory realizace EVVO
projektů pro školy a jiné cílové skupiny
max. 70 %, min. 500 000 Kč, max. a) 3 000 000 Kč b) 1 500 000
Kč, alokace a) 25 000 000 Kč, 15 000 000 Kč
15. 3. 2021 – 31. 5. 2021
31. 3. 2021

Bližší informace:

https://www.mzp.cz/cz/vzdelav%C3%A1n%C3%AD_evvo_vyzva

Míra dotace: (%)
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
OPZ (VÝZVA Č. 101) – PODPORA DĚTSKÝCH SKUPIN
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:

Zaměstnanost, adaptibilita pracovní síly
Spolky, OPS, ústav, církve, nadace a nadační fondy
Dotace na založení a chod dětských skupin a zařízení péče
o děti (dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská
skupina)
95 % (z toho 85 % z EU, 10 % z SR), min. 547 500 Kč –
max. 8 619 480 Kč
4. 2. 2019 – 30. 6. 2021 (průběžná, dlouhodobá)
30. 6. 2021 do 23:59 hod.

Bližší informace:

https://www.esfcr.cz/vyzva-101-opz

Míra dotace: (%)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MZE – „PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH“
Oblast:
Žadatel:

Lesní hospodářství, životní prostředí
Právnická osoba (jako vlastník lesa) – žádost se podává
přes příslušný krajský úřad (Zlín)
Předmět a účel podpory a Cílem dotace je žádost o příspěvek na hospodaření v lesích
popis aktivit
(vč. finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v lesích).
Podporované aktivity:
 finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné
technologie při hospodaření v lese
 finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů do 40 let věku
 finanční příspěvek na vyhotovení lesních
hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat
lesních hospodářských plánů v digitální formě pro
potřeby státní správy
 finanční příspěvek na ochranu lesa
 finanční vypořádání poskytnutých finančních
příspěvků
Míra dotace: (%)
dle jednotlivého opatření, výše rovněž dle aktivity
Předkládání záměrů:
Žádosti se předkládají průběžně
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnimhospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-nahospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financni.html
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

MINISTERSTVO VNITRA ČR – GŘ HZSČR
MV GŘ HZSČR – INVESTIČNÍ DOTACE PRO JSDHO
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Hasiči, bezpečnost a ochrana zdraví a majetku
Obce (jako zřizovatel JSDHO – II. III. a V.)
Investiční projekty na:
I.
pořízení
nebo
rekonstrukce
cisternové
automobilové stříkačky (CAS)– JPO II. a III.
II. pořízení nového dopravního automobilu (DA) –
JPO II., III. a V.
III. Stavba nebo rekonstrukce požární zbojnice –
(JPO II., III. a V.)
bod I. – až 70 %, bod II. až 70 %, bod III. až 50 %,
podmínky dle jednotlivých aktivit podprogramu
4. 12. 2020 – 30. 4. 2021
30. 4. 2021
https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-nareprodukci-pozarni-techniky649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

MV GŘ HZSČR – INVESTIČNÍ DOTACE PRO NNO NA ÚSEKU
POŽÁRNÍ OCHRANY
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit
Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Hasiči, bezpečnost a ochrana zdraví a majetku
Spolek
Investiční dotace na rekonstrukci nebo novou výstavbu
budov nebo prostor vzdělávacích zařízení spolků
působících na úseku požární ochrany, jejichž členové
vyvíjejí činnost v jednotkách SDH obcí
až 70 %, min. 500 000 Kč, max. 20 000 000 Kč
4. 12. 2020 – 15. 5. 2021
15. 5. 2021
https://www.hzscr.cz/nabidky-a-zakazky-dotace-agranty.aspx

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

GRANTY NADACE SPOLEČNOSTI ČEZ
ČEZ – STROMY 2021
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)

Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Životní prostředí, zeleň
Spolky, OPS, církve, ústav, nadace a nadační fondy
Zaměření grantové podpory na zlepšení životního
prostředí pomocí podpory výsadby stromů. Forma
podpory: výsadba dřevin v urbanizovaném prostředí nebo
v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění
projevů změny klimatu na lokální úrovni.
 výsadba, či obnova dřevin u veřejných budov,
liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách,
parcích,
 výsadba dřevin podél vodotečí a návesních nádrží,
remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu,
alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně
hodnotných lokalit
Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních
druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a
habituálně odlišných – kulovité, sloupovité, pyramidální).
max. 150 000 Kč, pozn. nákup dřevin min. 70 %
celkových nákladů (dále nákup pomocného materiálu –
hnojivo, kůly, úvazky a náklady za služby spojené
s výsadbou dřevin).
II. kolo – 1. 6. 2021– 30. 7. 2021 (podzimní výsadba)
26. 2. 2021 a 30. 7. 2021
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/stromy.html

ČEZ – ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Sportovní infrastruktura
Spolky, OPS, církve, ústav, nadace a nadační fondy
Podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských,
sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je
veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských
škol a zdravotních a sociálních zařízení
max. 2 000 000 Kč
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, žádosti přijímány celoročně
31. 12. 2021
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzove-hriste.html

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

ČEZ – PODPORA REGIONŮ 2021
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Veřejně prospěšné aktivity
Spolky, OPS, církve, ústav, nadace a nadační fondy
Podpora veřejně prospěšných aktivit za účelem podpory
dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem,
vědy,
vzdělání,
kultury,
sportu,
dobrovolných hasičů a životního prostředí
v závislosti na projektu, maximální výše projektu není
stanovena
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, žádosti přijímány celoročně
31. 12. 2021
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/podpora-regionu.html

MINISTERSTVO KULTURY
MK – „PODPORA REGIONÁLNÍCH KULTURNÍCH TRADIC
V ROCE 2021“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Kulturní akce, výročí
Spolky (zajišťující kulturní činnost min. 1. rok)
Neinvestiční dotace je určena na pokrytí nákladů
spojených s významnými výročími obcí a měst, kulturněhistorických událostí (kromě výročí válečných událostí) a
významných českých osobností působících v kultuře
Uznatelné náklady: honoráře, nájem prostor, náklady
na publikace, energie, náklady na zapůjčení techniky
(osvětlení, ozvučení), náklady na propagaci, jízdné,
autorské poplatky atd.
v závislosti na projektu, max. 70 % neinvestičních nákladů
od 1. 6. 2020 – 30. 4. 2021
30. 4. 2021
https://www.europroject.cz/o-nas/kdo-muze-zadat/obcea-mesta-1/dotace-z-ministerstva-kultury-na-vyroci-obci1336cs.html

MK – „PODPORA INTEGRACE PŘÍSLUŠNÍKŮ ROMSKÉ
MENŠINY“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit
Míra dotace: (%)

Vzdělávání, menšiny
Právnické osoby, spolky
Neinvestiční dotace na umělecké aktivity (divadlo,
muzeum, galerie, knihovna, koncerty, přehlídky, festivaly),
kulturně-vzdělávací a výchovné aktivity (semináře,
přednášky, besedy), dokumentace romské kultury
70 %, max. 2 projekty na žadatele

Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Program vyhlašován 1x ročně (obvykle září)
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-1234.html
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MK – „PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT NAPOMÁHAJÍCÍCH
INTEGRACI CIZINCŮ ŽIJÍCÍCH V ČR“
Oblast:
Žadatel:

Vzdělávání, menšiny
Muzea, galerie, knihovny a další kulturní instituce a
zařízení registrované nebo založené do 31. 12. 2017 vyjma
státních příspěvkových organizací
Předmět a účel podpory a A) Integrace a její význam • dokumentační a publikační
popis aktivit
činnost, studie o integraci cizinců z pohledu kultury
(kulturní zvyky, jejich uchovávání atp.) • projekty
směřující k podpoře vzájemného poznání, porozumění a
vztahů mezi cizinci a hostitelskou společností • přednášky,
besedy a workshopy (život českých rodin v zahraničí, život
rodin cizinců v ČR, vztahy se starousedlíky, řešení
každodenních záležitostí, seznamování s příklady dobré
praxe, předávání informací o kultuře, dějinách a tradicích
jak ČR, tak i cizinců) pro pracovníky v kulturních
zařízeních i pro širší veřejnost
B) Zprostředkování české kultury cizincům • literární a
filmové večery spojené s besedou (diskuze o záměrech díla,
beseda s hostem apod.) • tematické poznávací akce
zaměřené na seznamování s českými kulturními
památkami • vytváření průvodců k výstavám a dalším
akcím a informačních letáků v jazycích cizinců (např.
ruština,
ukrajinština,
angličtina,
vietnamština,
francouzština, mongolština, arabština)
C) Zprostředkování informací o cizích kulturách Čechům •
výstavy, filmové a literární večery a koncerty spojené
s besedami, workshopy seznamující s tvorbou různých
kultur
Míra dotace: (%)
70 %
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Program vyhlašován 1x ročně (obvykle září)
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-1234.html

MK – „PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT PŘÍSLUŠNÍKŮ
NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)

Vzdělávání, menšiny
Právnické osoby, spolky
Neinvestiční dotace na umělecké aktivity (divadlo,
muzeum, galerie, knihovny), kulturně-vzdělávací a
výchovné aktivity (semináře, přednášky, besedy), studium
a rozbory národnostních kultury, multietnické kulturní
akce
70 %, max. 2 projekty na žadatele

Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Program vyhlašován 1x ročně (obvykle září)
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-1234.html
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MK – „KNIHOVNA 21. STOLETÍ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)

Vzdělávání
Knihovny, spolky a zájmová sdružení PO
Neinvestiční dotace na kulturní, výchovnou a vzdělávací
činnost zaměřených na rozvoj čtenářství, celoživotní učení,
přednášky, besedy, semináře, soutěže, výstavy, vydávání
publikací, podporu komunitní činnosti knihoven a služeb
pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením
50 % z kalkulovaných nákladů

Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Program vyhlašován 1x ročně (obvykle říjen)
https://www.mkcr.cz/dotacni-rizeni-25.html

MK – „PODPORA PROJEKTŮ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍCH
AKTIVIT V MUZEJNICTVÍ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)

Vzdělávání, kultura
Školy, vlastníci nebo správci muzejních sbírek (CES), PO
Neinvestiční dotace na edukační aktivity v rámci stálých
muzejních expozic ze sbírek v CES, edukační aktivity v
oblasti
muzejnictví
podporující
rozvoj
školních
vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na VŠ a
vydávání materiálů na podporu výchovy a vzdělávání v
oblasti kultury
50 % z kalkulovaných nákladů

Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Program vyhlašován 1x ročně (obvykle říjen)
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-352.html

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MPSV – „DOTACE NA PODPORU RODINY PRO NESTÁTNÍ
NEZISKOVÉ ORGANIZACE V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ RODINA“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit
Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Sociální služby
Spolky, ústavy, OPS, církev, nadace a nadační fondy
Neinvestiční dotace na sociální služby a integraci cizinců,
resp. podporu cílových skupin (vč. imigrantů a azylantů).
Podporované aktivity: interaktivní semináře, kurzy,
videotréninky, workshopy, besedy, diskuzní skupiny atd.
až 70%
na rok 2021 zatím není výzvy (1xročně)
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-dotacichgrantech-projektech-eu-a-ucelove-podpore

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

MPSV – „POŘÍZENÍ ASISTIVNÍCH A ASISTENČNÍCH
TECHNOLOGIÍ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Sociální služby, technologie
Spolky, ústavy, OPS, církev, nadace
Cílem této výzvy je aktivní výstavba, rekonstrukce a
přestavba
budov
pobytových
sociálních
služeb
registrovaných kapacit sociálních služeb
Podporované aktivity:
 rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových
sociálních služeb,
 výstavba a rekonstrukce budov v současné době
registrovaných kapacit sociálních služeb,
 rekonstrukce budov směřující k rozdělení prostor
na domácnosti dle doporučeného postupu MPSV
max. 75 %, max. 2 000 000 Kč, alokace 25 000 000 Kč
11. 1. 2021 – 18. 4. 2021
18. 4. 2021
https://www.mpsv.cz/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-mpsvpro-rok-2021-v-oblasti-poskytovani-socialnich-sluzeb-snadregionalni-ci-celostatni-pusobnosti

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

EHP A NORSKÉ FONDY
EHP NF – „ZVÝŠENÍ PODPORY A KOMPETENCE V OBLASTI
LIDSKÝCH PRÁV“
Oblast:
Žadatel:

Prevence domácího násilí,
Spolky, ústav, církve a náboženské společnosti, OPS,
nadace a nadační fondy
Předmět a účel podpory a Dotace na zvýšení podpory a kompetence v oblasti lidských
popis aktivit
práv u cílových skupin a zvýšení podpory a porozumění
v oblasti lidských práv u veřejnosti. Hlavním cílem je
podpořit schopnost výzkumných a vzdělávacích institucí
řešit nová témata a výzvy v oblasti lidských práv
Podporované aktivity:
AKTIVITA 1 – VÝZKUMNÉ AKTIVITY
 zkoumání
mezinárodních
lidsko-právních
standardů,
 šetření a monitoring dodržení lidských práv,
 analýza problémů,
 zkoumání dopadů aspektů,
 vytváření postupů, standardů a praktických řešení
a pomůcek pro lepší ochranu lidských práv
AKTIVITA 2 – VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ
AKTIVITY
 tvorba výukových programů a modulů,
 tvorba osvětových a vzdělávacích materiálů,
 realizace osvětových a vzdělávacích kampaní
 kurzy, semináře a jiné osvětové aktivity
Míra dotace: (%)
až 100 %, min. 1 350 000 Kč, max. 5 300 000 Kč, alokace
46 920 582 Kč
Předkládání záměrů:
21. 1. 2021 – 29. 4. 2021
Datum uzávěrky:
29. 4. 2021 do 12:00 hod.
Bližší informace:
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidskaprava/vyzvy/2021/zvyseni-podpory-a-kompetence-voblasti-l-3185
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PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

EHP NF – „INKLUZE ROMŮ A POSILOVÁNÍ JEJICH
POSTAVENÍ““
Oblast:
Žadatel:

Lidská práva
Spolky, ústav, církve a náboženské společnosti, OPS,
nadace a nadační fondy
Předmět a účel podpory a Dotace na podporu začleňování a posilování postavení
popis aktivit
Romů v české společnosti. Předpokladem je vytvoření
opatření, která zajistí rozvoj inkluze romských žáků
v hlavním vzdělávacím proudu a zamezí předčasným
odchodům romských žáků ze vzdělávání. Hlavním cílem
výzvy je motivační prázdninový program a mimoškolní
aktivity pro romské děti.
Podporované aktivity:
 spolupráce rodiny a organizace na zvýšení
informovanosti rodičů o důležitosti vzdělání a
zvýšení zájmu romských rodičů o vzdělávání jejich
dětí,
 zvyšování kompetencí pedagogických a
nepedagogických pracovníků v oblasti inkluze
romských dětí, žáků a studentů,
 vytvoření nového pracovního místa v organizaci na
koordinace spolupráce mezi ní a rodiči,
 všestranný osobní rozvoj dětí a pravidelné
zapojování do volnočasových a mimoškolních
aktivit,
 odstraňování bariér ve vyučování a prevence školní
neúspěšnosti,
 prázdninové mimoškolní aktivity, jejich cílem je
společné trávení času s ostatními dětmi,
 podpora multikulturního dialogu, tolerance a
vzájemného respektu aj.
Míra dotace: (%)
až 100 %, min. 1 325 000 Kč, max. 6 625 000 Kč, alokace
46 92 584 Kč
Předkládání záměrů:
21. 1. 2021 – 29. 4. 2021
Datum uzávěrky:
29. 4. 2021 do 12:00 hod.
Bližší informace:
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidskaprava/vyzvy/2021/inkluze-romu-a-posilovani-jejichpostave-3224
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PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

EHP NF – „ZVÝŠENÍ PODPORY A KOMPETENCE V OBLASTI
LIDSKÝCH PRÁV
Oblast:
Žadatel:

Lidská práva
Spolky, ústav, církve a náboženské společnosti, OPS,
nadace a nadační fondy
Předmět a účel podpory a Dotace na revitalizaci nemovitého a movitého kulturního
popis aktivit
dědictví. Hlavním zájmem je posílit správu kulturního
dědictví v souvislosti s jeho revitalizací a přispět tak
k regionálnímu rozvoji.
Podporované aktivity:
VÝZKUMNÉ AKTIVITY
 zkoumání mezinárodních lidsko-právních
standardů,
 šetření a monitoring dodržování v terénu,
 vytvoření postupů, standardů a praktických řešení
a pomůcek aj.
VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKTIVITY
 vytváření výukových programů a modulů,
 vytváření osvětových a vzdělávacích materiálů,
 realizace osvětových a vzdělávacích aktivit,
 pořádání kurzů, seminářů a osvěty
Míra dotace: (%)
až 100 %, min. 1 325 000 Kč, max. 5 300 000 Kč, alokace
46 920 584 Kč
Předkládání záměrů:
21. 1. 2021 – 29. 4. 2021
Datum uzávěrky:
29. 4. 2021 do 12:00 hod.
Bližší informace:
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidskaprava/vyzvy/2021/zvyseni-podpory-a-kompetence-voblasti-l-3185
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PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

EHP NF – „ACTIVE CITIZENS FUND“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel
podpory a popis
aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Občanská participace, advokační a watchdogové aktivity,
zmocnění znevýhodněných skupin
Spolky, ústavy, OPS, nadace a nadační fondy, církev
Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské
společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných
skupin
Podporované aktivity:
 občanská participace – zapojování občanů do
plánování a rozhodování na úrovni obce a do aktivit
veřejného prostoru,
 advokační a watchdogové aktivity – monitoring
činnosti a rozhodování politiků a úředníků, obhajoba
veřejných zájmů, boj proti korupci,
 zmocnění znevýhodněných skupin – vyšší zapojení
znevýhodněných skupin do rozhodování o veřejných
záležitostech a větší znalost veřejnosti o potřebách těchto
skupin
až 100%, min. 1 000 EUR, max. 3 000 EUR, alokace 202 000
EUR
15. 12. 2020 – 31. 3. 2021 (poté každého ¼ roku)
poslední příjem žádostí 30. 6. 2023
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/obcanskaspolecnost/vyzvy/2020/akcni-granty-podpori-obcanskouspolecnos-3146

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MŠMT – „PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM
VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2021“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Vzdělávání
Spolky, ústavy, OPS, církevní zařízení
Neinvestiční dotace na vytváření nabídky volnočasových
aktivit členů NNO, významné mezinárodní a celostátní
akce pro děti a mládež, odborná příprava a vzdělávání
pracovníků, rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce
s dětmi a mládeží, výchova dětí a mezinárodní spolupráce
70 %
program vyhlašován 1x do roka
Na rok 2021 zatím není výzva
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-aprehlidek-v-zajmovem-vzdelavani-na-rok

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

MŠMT – „LETNÍ KEMPY 2021“
Oblast:
Žadatel:

Speciální vzdělávání, děti, mládež
Školský klub, spolek, OPS, ústav, NNO, církevní
organizace
Předmět a účel podpory a Dotace je určena na podporu aktivit zaměřených na snížení
popis aktivit
nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního
zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily
povinnou školní docházku v důsledku pandemie COVID19.
Dotace je poskytována na realizaci letních táborů formou
příměstských, městských a kempů mimo bydliště dětí
s možností přespání.
Uznatelné náklady:
 strava a pitný režim pro dětské účastníky letního
kempu,
 vstupné pro dětské účastníky a 2 pracovníky, kteří
kemp vedou (muzea, divadla, knihovny atd.)
 úhrada za programy neformálního vzdělávání a
primárně preventivní programy,
 provozní náklady prostor,
 materiálové vybavení,
 odměny a mzdové náklady administrativních a
organizačních pracovníků (do 10 000 Kč),
 dohody (DPP a DPČ) a odpočet DPH
Míra dotace: (%)
až 100%, min. 180 000 Kč, max. 9 000 000 Kč, celková
alokace 100 000 000 Kč
Předkládání záměrů:
6. 4. 2021 – 30. 4. 2021
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

30. 4. 2021
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021

Řešitel v MAPII:

-

MŠMT – „ZAJIŠTĚNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŠKOLY“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

15

Vzdělávání
Církev, církevní škola
Dotace na finanční zabezpečení podpůrných opatření
poskytovaných ve školách a školských zařízeních
zřizovanými registrovanými církvemi nebo náboženskými
společnostmi. Účelem je neinvestiční podpůrné opatření
pro žáky se speciálními potřebami.
alokace 34 465 500 Kč, dle jednotlivých opatření
1. 3. 2021 – 21. 11. 2021
21. 11. 2021
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-vcr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvimladeze-a-telovychovy-5
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

MŠMT – „PODPORA ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit
Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Vzdělávání
Spolky, nadace, ústavy, nadační fondy, OPS, církev
Neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených
s poskytnutím školního stravování za jednotlivé podpořené
žáky (celá úhrada, částečná úhrada)
70 – 100 %, dle celkové výše projektu
Program je vyhlašován 1xročně (obvykle říjen)
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/dotace-granty-1

MŠMT – „PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A
MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:

Vzdělávání
Spolky, nadace, ústavy, nadační fondy, OPS, církev
Neinvestiční dotace na vytváření nabídky volnočasových
aktivit členů NNO, významné mezinárodní a celostátní
akce pro děti a mládež, odborná příprava a vzdělávání
pracovníků, rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s
dětmi a mládeží, výchova dětí a mezinárodní spolupráce
(vč. multikulturní výchovy)
70%
Program je vyhlašován 1xročně (obvykle říjen)

Datum uzávěrky:
Bližší informace:

https://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora

MŠMT – „PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZŠ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit
Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:

Vzdělávání
Spolky, nadace, ústavy, nadační fondy, OPS, církev, SVČ
Neinvestiční dotace na podporu nadaných žáků škol
(materiál, pomůcky, jízdné, cestovné, pronájem prostor,
ubytování, propagace atd.)
70 – 90%, max. 1 000 000 Kč
Program je vyhlašován 1xročně (obvykle listopad)

Datum uzávěrky:
Bližší informace:

https://www.msmt.cz/mladez/talentovana-mladez

16

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

MŠMT – „ROZVOJ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZÁKLADNY
MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:

Vzdělávání
Spolky, ústavy, OPS
Investiční dotace na pořízení nebo technické zhodnocení
DHM a DNHM pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
(vč. výstavby bezbariérových vstupů), obnovu zařízení
vhodného pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (nákup
techniky), rekonstrukce a modernizace objektů.
až 100%
Program je vyhlašován 1xročně (obvykle listopad)

Datum uzávěrky:
Bližší informace:

https://www.msmt.cz/mladez/investice-4

MŠMT – „PODPORA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Vzdělávání
Spolky, ústavy, OPS
Tematický okruh A: zajištění a udržení podmínek pro
rozvoj vzdělávání v jazycích národnostních menšin
Tematický okruh B: poskytnutí informací o historii a
kultuře jiných národů, vede ke vzájemné toleranci a boji
proti rasismu a xenofobii
dle jednotlivých projektů
Program je vyhlašován 1xročně (obvykle listopad)
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/programy-na-podporu-vzdelavani-v-jazycichnarodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovy

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND
MVF– „VISEGRAD GRANTS, VISEGRAD + GRANTS, STRATEGIC
GRANTS“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:

Vzdělávání, inovace
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fond
Dotace na podporu sdílení znalostí, posilování inovací a
zapojování občanů ve Visegrádské oblasti a ve střední a
východní Evropě a projekty posilující regionální a
evropskou identitu ve Visegrádské oblasti.
Podporované aktivity:
 kultura a společná identita,
 budování vzdělávání a kapacit,
 inovace, výzkum a vývoj, podnikání,
 demokratické hodnoty a média,
 veřejná politika a institucionální partnerství,
 regionální rozvoj, životní prostředí, cestovní ruch,
 sociální rozvoj
dle jednotlivých opatření
1. 1. 2021 – 1. 6. 2021

Datum uzávěrky:
Bližší informace:

1. 6. 2021 (poté každého ¼ roku)
https://www.visegradfund.org/

NADAČNÍ FOND CREDO
NADAČNÍ FOND CREDO – „NAVZDORY JSME S VÁMI“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
18

Rodina, zdravotní péče
Zákonný zástupce dítěte (bydliště ve Zlínském kraji)
Příspěvek na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve
složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Určeno
pro rodiče pečující o zdravotně postižené dítě, nebo pro
samoživitele. Příspěvek na aktuální nouzi způsobenou
pandemií COVID-19 nebo dlouhodobě špatnou finanční
situaci rodiny.
Využití příspěvku:
 Nákup potravin, hygienických prostředků a
nezbytných léků
 Nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek
 Úhrada části nájmu nebo půjčky na bydlení
 Nákup základního oblečení a obuvi pro děti
Výše příspěvku 6 000 Kč / každé dítě se zdravotním
postižením, 3 000 Kč / každé zdravé dítě
1. 4. 2021 – 30. 6. 2021
30. 6. 2021
https://navzdory.credonf.cz/
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

NADACE VIA
NADACE VIA – „ŽIVÁ KOMUNITA“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Komunitní život, sociální oblast
NNO, skupina min. 3 lidí se společným zájmem
Program podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit
k lepšímu místo, kde žijí. Podpora zlepšování sousedských
vztahů, důvěry a vytváření hlubšího vztahu ke krajině.
Komunitní granty:
 pořádání sousedských setkávání a slavností,
 tvorba venkovních a vnitřních míst k setkávání,
 vznik komunitních center, zahrad či dílen,
 úprava zanedbaných míst v okolí, revitalizace
parků a obnova drobných památek,
 výsadba tradičních alejí, čištění studánek a tůní
Rychlé granty:
 plánování a organizace informačních kampaní,
 odborné posudky,
 poradenství a konzultace,
 petiční akce,
 organizace místních referend,
 právní služby,
 náklady spojené se soudními spory atd.
Komunitní granty: max. 100 000 Kč, Rychlé granty: max.
40 000 Kč
průběžně
do vyčerpání ročního rozpočtu programu Živá komunita
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/zivakomunita/

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

MINISTERSTVO VNITRA ČR
MV ČR NORSKÉ FONDY – „ZVÝŠENÍ MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Rodina, zdravotní péče
Nestátní neziskové organizace
Cílem výzvy je bezprostřední zvýšení mediální gramotnosti
široké veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálněvzdělávacích a jiných forem vzdělávacích aktivit a na
tvorbu vzdělávacích a publikačních materiálů pro šíření
mediálního vzdělání a osvěty mezi dětmi a mládeží, a nebo
seniorů, kteří představují z hlediska hybridních hrozeb
nejohroženější skupiny.
90 %, min. 2 080 000 Kč, max. 5 200 000 Kč
13. 4. 2021 – 1. 7. 2021
30. 6. 2021
https://www.mvcr.cz/norskefondy/clanek/nova-vyzvaprogramu-ministerstva-vnitra-podpori-zvyseni-medialnigramotnosti-siroke-verejnosti.aspx

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
NROS + NF TESCO – „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“
Oblast:
Žadatel:

Rodina, zdravotní péče
Spolek, OPS, církev a církevní společnost, ústav, nadace a
nadační fondy
Předmět a účel podpory a Cílem finanční podpory je realizace malých veřejně
popis aktivit
prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat
kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze
aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora.
Podporované oblasti: rozvoj komunitního života /
prostředí, vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a
dospělých, podpora rodičů pečujících o handicapované
děti, podpora rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci,
podpora sportu, podpora vědy a kultury, ochrana životního
prostředí a zmírnění dopadů na komunitu spojených
s pandemií COVID-19
Míra dotace: (%)
až 33 %, min. 30 000 Kč, max. 90 000 Kč
Předkládání záměrů:
29. 3. 2021 – 2. 5. 2021
Datum uzávěrky:
2. 5. 2021
Bližší informace:
https://itesco.cz/pomahame/about/
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PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
MF ČR NF– „TVORBA MOTIVAČNÍCH PRÁZDNINOVÝCH
PROGRAMŮ MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ROMSKÉ DĚTI“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Rodina, zdravotní péče
Spolek, ústav, církve, OPS
Cílem výzvy je podpora motivačních prázdninových
programů a mimoškolních aktivit pro romské děti
přispívajících zejména k překlenutí citlivého období
přechodu žáků z předškolního do základního vzdělání a
následně ze základního do středního vzdělání
Podporované aktivity:
 spolupráce rodiny a školy či školského zařízení v
oblasti předškolního, základního a středního
vzdělání,
 zvyšování kompetencí odborných pedagogických i
nepedagogických pracovníků v oblasti inkluze
romských dětí, žáků a studentů,
 vytvoření nového pracovního místa ve škole či
školském zařízení,
 všestranný osobnostní rozvoj romských dětí, žáků a
studentů prostřednictvím jejich pravidelného
zapojení do volnočasových mimoškolních aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

100 %, min. 1 325 000 Kč, max. 6 625 000 Kč
1. 4. 2021 – 25. 5. 2021
20. 5. 2021
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidskaprava/vyzvy/2021/inkluze-romu-a-posilovani-jejichpostave-3224

NADACE DĚTSKÝ MOZEK
„NADACE DĚTSKÝ MOZEK“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Rodina, zdravotní péče
Spolek, OPS, církev a církevní společnost, ústav,
Cílem finanční podpory je zlepšení osudu dětí trpících
postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné,
rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřujících ke
zlepšení péče o děti s postižením mozku.

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

dle jednotlivých žádostí
29. 3. 2021 – 15. 5. 2021
15. 5. 2021
http://www.detskymozek.cz/
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PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

NADACE PARTNERSTVÍ
NADACE PARTNERSTVÍ – „VÝSADBA STROMKŮ 2021
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Ekologie, životní prostředí
Spolky, ústav, OPS, církve, příspěvkové organizace
Program podporuje výsadbu stromků ve volné krajině a na
rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která pomáhá
k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody
v krajině pod podmínkou zapojení širší veřejnosti do sázení
stromů.
Podporované aktivity:
 zakoupení sazenic stromů a keřů (max. 1 500 Kč na
sazenici – min. 10 ks,
 zakoupení nezbytného materiálu (kůly, pletivo, úvazy,
hřebíky, zavlažovací vaky, hydrogel atd.),
 doprava sazenic a materiálu,
 zakoupení / zapůjčení nářadí,
 propagace projektu (tisk a tvorba infomateriálů,
 odborný dohled (max. 2 000 Kč),
 následná péče po dobu 3 let (max. 300 Kč / strom)
min. 10 000 Kč, max. 60 000 Kč
1. 3. 2021 - 31. 5. 2021 (příjem pro internetové hlasování) –
„Stromy místo letáků“
31. 7. 2021 – zveřejnění výsledků hlasování
https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/05d2139c8e59-482d-8432-de84e5b48046/Prvni-vyzva-(2)

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

NADACE LEONTINKA
NADACE LEONTINKA – „POMOZTE DĚTEM VIDĚT“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel
podpory a popis
aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Zdraví, péče o děti a mládež
Spolky, ústavy, OPS, OS, církve, příspěvkové organizace
Program pomáhá zrakově postiženým, především dětem a
mladým lidem prostřednictvím finančních a nefinančních darů
prostřednictvím jednotlivých projektů se zaměřením na pomoc
institucím a konkrétním dětem.
Podporované aktivity:
 spolupráce se speciálními školami pro zrakově postižené
děti,
 příspěvek na zvyšování úrovně vybavení specializovaných
klinik, nemocnic, výcvikových a ostatních institucí, které
pomáhají zrakově postiženým dětem,
 zvýšení dostupnosti speciálních nástrojů a pomůcek,
technologií a výcvikových i léčebných prostředků,
 informovanost veřejnosti o potřebách dětí se zrakovým
postižením,
 pomoc s rozvojem prevence zrakových onemocnění,
výzkum a aplikace nových léčebných metod a technik
individuální schválení na základě žádosti
1. 3. 2021 - 31. 5. 2021
31. 5. 2021
https://www.nadaceleontinka.cz/granty/

PROJEKT EDHOUSE POMÁHÁ!
PROJEKT „EDHOUSE POMÁHÁ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel
podpory a popis
aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Vzdělávání
Nestátní nezisková organizace působící na území okresu Zlín
Projekty na vzdělávání a zavádění algoritmizace do škol, budování
IT komunity, podpora sportovních a vzdělávacích akcí pro děti a
mládež
Podporované aktivity:
 podpora vzdělávání, osobního rozvoje, zvýšení kvalifikace
a zkvalitnění života u dětí a mládeže
max. 25 000 Kč / projekt
31. 3. 2021 - 30. 4. 2021
30. 4. 2021
https://www.edhouse.cz/podporujeme

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ
VDV – „SASAKAWA ASTHMA FUND“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Sociální služby, lékařství
Spolky, ústav, OPS, církve, nemocnice a dětské léčebny
Program podporuje prevenci průduškového astmatu u
dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí
s astmatem a granty s doplňkovým léčením
Podporované aktivity:
 zdravotní výchova a vzdělávání,
 primární a sekundární prevence astmatu u dětí,
 rehabilitace dětí s těžšími formami průduškového
astmatu
Uznatelné náklady: zdravotní a kompenzační pomůcky
a materiál, vzdělávání pracovníků přímé péče,
rehabilitační pobyty pro prevenci průduškového astmatu u
dětí, vybavení a rekonstrukce prostor aj.
dle jednotlivých projektů, od 10 000 Kč smlouva s
žadatelem
2. 2. 2021 - 30. 4. 2021
30. 4. 2021
https://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/

VDV – „CESTY K INTEGRACI“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Sociální služby, lékařství
Spolky, ústav, OPS, církve
Program pomáhá dětem i dospělým se zdravotním
postižením k začlenění do společnosti a umožňuje lidem,
aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi.
Podporované aktivity:
 raná péče,
 půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek,
 denní stacionáře,
 chráněné a podporované zaměstnávání,
 chráněné bydlení,
 nákup invalidních vozíků a jejich doplňků
Uznatelné náklady: zdravotní a kompenzační pomůcky
a materiál, vzdělávání pracovníků přímé péče,
rehabilitační pobyty pro prevenci průduškového astmatu u
dětí, vybavení a rekonstrukce prostor aj.
dle jednotlivých projektů, od 10 000 Kč smlouva s
žadatelem
průběžně
do 31. 12. 2021
https://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA
ČRA – „PODPORA VÍCELETÝCH PROJEKTŮ V OBLASTI
ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Mezinárodní spolupráce, podpora rozvoje
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fondy
Dotace na podporu pokračujících projektů na rok 2021,
které byly poskytovatelem dotace schváleny v režimu
víceleté realizace a podpořeny poskytnutím dotace v roce
2020 v rámci následujícího výčtu původních dotačních
výzev
Podporované projekty:
 Podpora trojstranných projektů českých subjektů –
dotační výzvy 281227/2018-ČRA
 Podpora trojstranných projektů českých subjektů –
dotační výzvy 281379/2019-ČRA

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

dle jednotlivých projektů
1. 1. 2021 – 30. 4. 2021
30. 4. 2021 do 10:00 hod.
http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/dotace/

NADACE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
NADACE OSF – „MATCHINGOVÉ GRANTY“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Mezinárodní spolupráce, podpora rozvoje
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fondy
Program Active Citizens Fund se zaměřuje na finanční
podporu občanských aktivit, na posílení efektivní
spolupráce a na vzdělávání a další rozvoj kapacit
občanského sektoru.
Hlavní náplní výzvy je naučit neziskové organizace, jak
připravit dárcovskou kampaň v online prostředí a oslovit
tak prostřednictvím online kampaně své příznivce a
podporovatele, aby přispěli na aktivní činnost nebo
aktivitu jednotlivé organizace.
Podpořeny budou projekty, jejichž aktivity se zaměřují na
občanskou participaci.
Podporované projekty:
 aktivní občanství (aktivně ovlivňuje dění ve
veřejném prostoru)
 lidská práva (podporuje dodržování lidských práv)
 znevýhodněné skupiny,
 genderová rovnost (rovné příležitosti žen a mužů)
 klimatická změna (ochrana klimatu)
min. 1 000 EUR, max. 4 000 EUR
9. 2. 2021 – 6. 4. 2021
6. 4. 2021 do 12:00 hod.
https://osf.cz/grant/vyzva-matchingove-granty/
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

NADACE IVANA DEJMALA
NADACE ID – „GRANTOVÝ PROGRAM PRO ZDRAVOU
KRAJINU“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Životní prostředí, ochrana přírody
Spolky, ústav, OPS, církve
Dotace na podporu projektů na ochranu biodiverzity a
přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny
Podporované projekty:
 obnova tůní,
 obnova slepých ramen,
 obnova mokřadů,
 obnova malých vodních nádrží

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

max. 150 000 Kč
průběžně, celoročně
https://www.nadaceivanadejmala.cz/granty-pro-zdravoukrajinu/

NADACE ID – „ZÁKLADNÍ GRANTOVÝ PROGRAM“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Životní prostředí, ochrana přírody
Spolky, ústav, OPS, církve
Dotace na podporu ochrany a obnovy hodnot přírodního a
krajinného prostředí a za účelem podpory ekologické
výchovy, mezisektorové spolupráce, realizace strategie
trvale udržitelného života a rozvoje harmonického vztahu
lidí ke krajině
Podporované projekty:
 konkrétní ochranářská opatření,
 publikace zaměřené na přírodní prostředí,
 výzkumné projekty,
 ochrana a obnova hodnot přírodního a krajinného
prostředí,
 ekologická výchova a osvěta apod.
dle jednotlivého projektu
průběžně, celoročně
https://www.nadaceivanadejmala.cz/granty-zakladnigrantovy-program/

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA
NSA – „STANDARDIZOVANÁ INFRASTRUKTURA“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Sportovní infrastruktura
Obec, město, DSO
Dotace na podporu všeobecného rozvoje sportovní
infrastruktury v ČR na výstavbu, rekonstrukci nebo
modernizaci sportovního zařízení.
Podporované aktivity:
 tréninková sportovní hala určená pro halové
míčové sporty,
 tréninkový zimní stadión,
 plavecký bazén (25 m)
Uznatelné náklady: stavební práce vč. inženýrských sítí,
oplocení, světla, závlaha, dodávky – hmotný a nehmotný
majetek, projektová příprava, nákup nemovitého majetku
a zřízení věcného břemene, publikace projektu
Až 70 %, min. 1 000 000 Kč, max. 90 000 000 Kč, alokace
1 200 000 000 Kč
21. 12. 2020 – 30. 6. 2022, průběžná
30. 6. 2022 do 17:00 hod.
https://agenturasport.cz/dotace/standardizovaneinfrastruktura/

NSA – INVESTICE NAD 10 MIL. KČ
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Sportovní infrastruktura
Spolek, ústav
Dotace na podporu všeobecného rozvoje sportovní
infrastruktury v ČR na výstavbu, rekonstrukci nebo
modernizaci sportovního zařízení.
Podporované aktivity:
 modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení
vč. zázemí,
 výstava sportovních zařízení vč. zázemí,
 pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se
sportovním zařízením,
 vybudování bezbariérových přístupů do
sportovních zařízení
Uznatelné náklady: stavební práce vč. inženýrských sítí,
oplocení, světla, závlaha, dodávky – hmotný a nehmotný
majetek, projektová příprava, nákup nemovitého majetku
a zřízení věcného břemene, publikace projektu
Až 70 %, min. 7 000 000 Kč, max. 50 000 000 Kč, alokace
600 000 000 Kč
21. 12. 2020 – 30. 6. 2022, průběžná
30. 6. 2022 do 17:00 hod.
hhttps://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
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NSA – „INVESTICE DO 10 MIL“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Sportovní infrastruktura
Spolek, ústav
Dotace na podporu všeobecného rozvoje sportovní
infrastruktury v ČR na výstavbu, rekonstrukci nebo
modernizaci sportovního zařízení.
Podporované aktivity:
 modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení
vč. zázemí,
 výstava sportovních zařízení vč. zázemí,
 pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se
sportovním zařízením,
 vybudování bezbariérových přístupů do
sportovních zařízení
Uznatelné náklady: stavební práce vč. inženýrských sítí,
oplocení, světla, závlaha, dodávky – hmotný a nehmotný
majetek, projektová příprava, nákup nemovitého majetku
a zřízení věcného břemene, publikace projektu
Až 70 %, min. 1 000 000 Kč, max. 7 000 000 Kč, alokace
600 000 000 Kč
21. 12. 2020 – 30. 6. 2022, průběžná
30. 6. 2022 do 17:00 hod.
hhttps://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
ČSV – „EVROPSKÉ DOTACE“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Zemědělství, včelařství
Spolek, chovatel včel FO
Dotace pro včelaře za účelem opylování zemědělských
hmyzosnubných plodin
Podporované aktivity:
 technická pomoc – nové zařízení (medomed,
míchačka, pastovala, nádoba na míchání a čistění
medu, čerpadlo, tepelná komora, plnička atd.)
 boj proti varroáze (léčiva)
 racionalizace kočování včelstev (zařízení a
vybavení),
 úhrada nákladů na rozbory medu,
 obnova včelstev
 vzdělávací akce a vedení včelařských kroužků pro
děti a mládež
až 100 %, výše dle projektu (viz dokument příručka pro
chovatele – EU DOTACE), alokace 66 453 561 Kč
průběžně
průběžně po celý rok
https://www.vcelarstvi.cz/dotace/
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI
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DUBEN 2021

ČSF SZIF – „DOTACE NA ZAZIMOVANÁ VČELSTVA“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit
Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Zemědělství, včelařství
Spolek, chovatel včel jako FO (do 150 včelstev)
Dotace pro včelaře za účelem opylování zemědělských
hmyzosnubných plodin
Až 180 Kč / 1 včelstvo
průběžně
průběžně po celý rok
https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblastivcelarstvi

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ
ČSZ – „ROZVOJ ZAHRÁDKÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Životní prostředí, pěstitelství
Spolek, pěstitel (FO)
Neinvestiční dotace na rozvoj odborné zahrádkářské
činnosti, pěstování ovoce, zeleniny, květin a dřevin, účast
na tvorbě a ochranně životního prostředí, vzdělávání a
publikační a editační činnost, výstavnictví a poradenská
činnost
až 70 % nákladů, výše dle jednotlivých aktivit projektu
průběžně
31. 8. 2021 (opakující se výzva)
https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=18

NADACE WOMEN FOR WOMEN, O.P.S.
WFW – „OBĚDY PRO DĚTI“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit
Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
29

Sociální oblast, stravování
Základní školy
Program „obědy pro děti“ pomáhají dětem, které se ocitly
v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim
školní obědy. Příspěvek obdrží škola pro dítě na základě
vyplněné žádosti formou online formuláře
100 %, na základě skutečně vynaložených nákladů
průběžně
https://www.obedyprodeti.cz/
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FOTBAL
NÁZEV ORGANIZACE

WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE

Národní sportovní agentura

https://agenturasport.cz/

KFS Zlín

http://new.kfszlin.cz/

OFS Kroměříž

http://ofskromeriz.cz/

OFS Zlín

https://www.ofszlin.cz/

OFS Vsetín

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/332#dokumenty

OFS Uherské Hradiště

https://www.ofsuh.cz/

HASIČI
NÁZEV ORGANIZACE

WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE

Sdružení hasičů ČMS

https://www.dh.cz/

HZS Zlínský kraj

https://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx

OSH Kroměříž

https://www.osh-kromeriz.cz/

OSH Zlín

http://www.oshzlin.cz/

OSH Vsetín

https://www.osh-vsetin.cz/

OSH Uherské Hradiště

https://www.osh-uh.net/

VČELAŘSTVÍ
NÁZEV ORGANIZACE

WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE

Český svaz včelařů

https://www.vcelarstvi.cz/

OSH Kroměříž

http://www.vcelari-kromeriz.cz/

OSH Zlín

https://csvoozlin.cz/

OSH Vsetín

http://vcelarivsetin.cz/

OSH Uherské Hradiště

http://vcelariuh.cz/

MYSLIVOST
NÁZEV ORGANIZACE

WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE

ČMM JEDNOTA

https://www.cmmj.cz/

OSH Kroměříž

https://kromeriz.cmmj.cz/

OSH Zlín

https://zlin.cmmj.cz/

OSH Vsetín

http://www.omsvsetin.cz/

OSH Uherské Hradiště

https://uherskehradiste.cmmj.cz/

30

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ LISTY

DUBEN 2021

KOORDINAČNÍ CENTRA A GRANTOVÉ NADACE
NÁZEV ORGANIZACE

WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE

Dům zahraniční spolupráce

www.dzs.cz/cz

Česko-německý fond budoucnosti

www.fb.cz

Koordinační centrum ČNV

www.tandem-org.cz

ERASMUS+

www.naerasmusplus.cz

Goethe institut

www.goethe.de/ins/cz/sc/index.html

VDV - nadace Olgy Havlové

www.vdv.cz

Nadace Agrofert

www.nadace-agrofert.cz

Nadační fond Hyundai

www.nadacnifondhyundai.cz

Dobrý anděl

www.dobryandel.cz

Vaše Výživné

www.vasevyzivne.cz/

Nadační fond Magdy Malé

https://magdamala.cz/nadacni-fond-magdy-male/

Nadační fond manželů Klausových

http://nadacnifondklausovych.cz

Nadace EON

www.eon.cz/domacnosti/nadace

Nadace SYNOT

www.nadacesynot.cz/

Nadace Občanského fóra

www.nadaceof.cz

Nadace Tomáše Bati

https://batova-vila.cz/lide-v-nadaci-tomase-bati

Proč by ne?

https://www.procbyne.cz

The Kellner family foundation

https://www.kellnerfoundation.cz/

Nadace Terezy Maxové

https://nadaceterezymaxove.cz

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky
Hlávkových“

http://www.hlavkovanadace.cz/

Nadace Karla Janečka

https://www.nadacekj.cz

Konto Bariéry

https://www.kontobariery.cz/

Nadace Karla Komárka

https://www.komarekfoundation.org/cs/

Nadace České spořitelny

https://www.dokazemevic.cz/cs/

POMOZTE OBOHATIT DALŠÍ ČÍSLO DOTAČNÍHO PRŮVODCE
Máte námět na zajímavou dotační výzvu či grant, který v dotačním průvodci není? Chcete
pomoci ostatním neziskovým organizacím získat finanční prostředky? Prosím podělte se o
své zkušenosti či informace v dalším čísle vydání dotačního průvodce pro NNO.
Své inspirativní návrhy a náměty můžete poslat na email: gadas@podhostynsko.cz do
14. května do 12:00 hod.
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LEGENDA
Červeně jsou vyznačeny výzvy, které se již blíží ke konci a budou ukončeny.
Zeleně jsou vyznačeny právě nastartované dotační možnosti, nebo výzvy, u
kterých bude v brzké době zahájen příjem žádostí.
Modře vyznačené jsou dotace dlouhodobé, nebo ty, které budou startovat
v budoucnu.
Končící výzvy jsou v následujícím vydání smazány a nové doplněny.

POZNÁMKY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Východiska a priority politiky soudržnosti pro období 2021–2030
VIZE

ČR je soudržnou společností 21. století, tedy s ekonomikou konkurenceschopnou jak v evropském,
tak globálním kontextu, která zajišťuje vysokou kvalitu života obyvatel, minimalizuje ekonomické
a sociální nerovnosti, respektuje přírodní a územní limity a úspěšně se adaptuje na globální
změny.

GLOBÁLNÍ CÍL

Udržitelný rozvoj ČR a jejích regionů skrze adaptaci společnosti na klíčové evropské a světové
změny, opírající se o inovace, výzkum, vývoj a digitalizaci jako hlavní předpoklady rozvoje
a vedoucí k minimalizaci strukturálních, sociálních a environmentálních nerovností.

CÍLE POLITIKY
Naplňování Pařížské
dohody a investice
do transformace
energetiky,
obnovitelných zdrojů
a boj proti změně
klimatu.

Inovace, digitalizace,
ekonomická
transformace
i podpora malých
a středních podniků.

Zelenější, bezuhlíková
Evropa

Inteligentnější
Evropa

Realizace evropského
pilíře sociálních práv
a podpora kvalitní zaměstnanosti, vzdělávání,
dovedností, sociálního
začleňování a rovného
přístupu ke zdravotní péči.

Efektivní
mobilita díky
strategickým
dopravním
a digitálním
sítím.

Podpora místně
vedených
strategií rozvoje
a udržitelného
rozvoje měst
v celé EU.

Sociálnější
Evropa

Propojenější
Evropa

Evropa bližší
občanům

Evropské fondy
v České republice

V gesci Ministerstva životního prostředí vzniká nový program zaměřený na uhelné regiony - Fond spravedlivé
transformace. Prostředky v rámci REACT-EU budou využity k vypsání nových výzev ještě v současném v Integrovaném
regionálním operačním programu 2014-2020. Program rozvoje venkova navrhuje Evropská komise nově vyčlenit mimo
politiku soudržnosti. Finalizace návrhů jednotlivých programů je podmíněna schválením příslušné evropské legislativy.
Předpokládaný termín zveřejnění prvních výzev z nových programů je 2. polovina roku 2021.

Přehled finančních zdrojů EU pro ČR na období 2020–2027 (odhady)
1
mld.
EUR

MMR-IROP

Fyzická infrastruktura
a zelená tranzice

• Digitální služby občanům a firmám

• Udržitelná a bezpečná doprava

• Digitální systémy veřejné správy

• Snižování spotřeby energie

• Digitální vysokorychlostní sítě

• Transformace průmyslu a přechod
na čistší zdroje energie

• Digitální ekonomika a společnost,
inovativní start-upy a nové technologie

• Rozvoj čisté mobility

• Digitální transformace podniků

• Renovace budov a ochrana ovzduší

• Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

• Ochrana přírody a adaptace
na klimatickou změnu

• Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

React EU

(PO 2014–20) zdravotnictví | Integrovaný záchranný systém | sociální infrastruktura | sportovní infrastruktura

MPO + MŠMT + MŽP + MD + MMR-IROP

Evropský fond pro regionální rozvoj (PO 2021–27)

10,4
mld.
EUR

malé a střední podnikání
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
digitalizace
obnovitelné zdroje energie a energetika
zelené investice (sucho, ovzduší)
oběhové hospodářství
veřejná doprava
vzdělávací infrastruktura
sociální služby a bydlení
zdravotnictví
Integrovaný záchranný systém
kulturní dědictví ČR

Seznam zkratek
CEF

MŽP + MD

Koordinátor plánu

Fond soudržnosti (PO 2021–27)

6,4
mld.
EUR

NÁVRH NA VYUŽITÍ EVROPSKÉHO FONDU FACILITA NA PODPORU OŽIVENÍ A ODOLNOSTI*
V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2020–2023

Digitální
transformace

2020

Česká republika bude moci po roce 2020 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratných
dotací, tak finančních nástrojů - výhodných půjček. Žadatelé se budou moci od příštího roku ucházet o podporu svých
projektů v rámci osmi operačních programů, které navazují na programy současného období.

Další fondy EU pro oživení ekonomiky v reakci na koronavirovou epidemii

NÁVRH NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

po roce

2,7
mld.
EUR

Vzdělávání
a trh práce

0,08
mld.
EUR

• Inovace ve vzdělávání v kontextu
digitalizace

TEN-T dálnice a železnice
veřejná doprava
sucho
obnovitelné zdroje energie a energetika
vodní hospodářství

MŠMT + MPSV

Evropský sociální fond+ (PO 2021–27)

trh práce a zaměstnanost | vzdělávací systém | profesní vzdělávání
sociální služby a začleňování | kapacity pro výzkum a vývoj

MZe

Evropský námořní a rybářský fond (PO 2021–27)

rozvoj odvětví rybářství | rozvoj trhů | vodní biodiverzita

• Adaptace kapacity a zaměření školních
programů

1,6
mld.
EUR

• Modernizace služeb zaměstnanosti
a rozvoj trhu práce

plány MMR implementace MŽP

Fond spravedlivé transformace (PO 2021–27)
malé a střední podnikání | transformace velkých podniků | sanace, rekultivace | kotlíkové dotace
energetická transformace | další vzdělávání | sociální služby a začleňování

2,1
mld.
EUR

• Cirkulární ekonomika a recyklace
a průmyslová voda
• Podpora investic v průmyslu a podnikání

TBA

MZe

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (PO 2021–27)

podpora zemědělských podniků a zemědělců | adaptace na změny
klimatu | biodiverzita | řízení přírodních zdrojů

MF, MMR

INVEST EU (FN) malé a střední podnikání | infrastruktura | výzkum
inovace a digitalizace | sociální investice | strategické investice
ÚV, MPO

Instituce, regulace a podpora
podnikání v reakci na COVID

Výzkum, vývoj
a inovace

• Centrum podpory veřejných investic
v regionech

• Excelentní výzkum a vývoj ve veřejném
zájmu

• Digitální přístup k justici

• Podpora výzkumu a vývoje v podnicích
a zavádění inovací do podnikové praxe

• Zabezpečení spolehlivého
a bezpečného ukládání archiválií

EK
FN
MD
MMR
MPO
MPSV
MZe
MŽP
PO
ÚV

Connecting Europe Facility
(Nástroj pro propojení Evropy)
Evropská komise
Finanční nástroje
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Programové období
Úřad vlády

Facilita

Zdraví
a odolnost obyvatel

7,3 na podporu
mld.
EUR oživení a odolnosti
(dotace)

• Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče
• Posílení systému prevence ve zdravotnictví

CEF 2
mld.
EUR

• Podpora kompenzací v sektorech
postižených krizí

Graf znázorňuje období (n), po které je možné uzavírat
smlouvy o poskytnutí finanční podpory.
digitální transformace
fyzická infrastruktura a zelená tranzice
vzdělávání a trh práce
instituce, regulace a podpora podnikání
v reakci na COVID
výzkum, vývoj a inovace
zdraví a odolnost obyvatel

Vlastní realizace a proplácení je možné u většiny fondů
i v následujících třech letech (pravidlo n+3).
Tloušťka sloupců ve schématu indikuje množství
prostředků ve fondu.
Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání evropské
legislativy (říjen 2020) a budou zpřesněny po schválení
legislativy Evropským parlamentem.

EK

Komunitární programy

CEF - energetická infrastruktura
TEN-T železnice | internet; Horizon, LIFE, Erasmus, Digital Europe, aj.

MŽP

5 Modernizační fond
energie
mld. úspory
obnovitelné zdroje energie
EUR energetická infrastruktura

* Recovery and Resilience Facility (RRF - nástroj na podporu oživení a odolnost) dohodnutý na jednání mimořádné Evropské rady 17. - 21. července 2020.
Finální verze Národního plánu obnovy bude v návaznosti na vyjednávání s Evropskou komisí zpracována do dubna 2021.
Stěžejní část čerpání proběhne v letech 2021–2023, dokončení projektů a proplácení finanční podpory bude možné až do roku 2026 (pravidlo n+3).

Aktuální informace dostupné na:

komunitní energetika
veřejné osvětlení

2020
Legenda:

2021
řídíme v rámci
rozpočtu EU

2022

2023
řídí EK/EIB

2024

2025

řídíme mimo
rozpočet EU

2026

2027

předpokládáné opoždění
zahájení čerpání

2028

2029

2030

prostředky vloženy do Integrovaného
regionálního operačního programu

Politika soudržnosti:

PŘEHLED NOVÝCH PROGRAMŮ A NAVRHOVANÝCH OBLASTÍ PODPORY
v programovém období 2021–2027

OP Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost

Integrovaný regionální
operační program

OP Jan Amos Komenský

OP Zaměstnanost+

OP Životní prostředí

OP Doprava

OP Rybářství

Řídicí orgán
Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Řídicí orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj

Řídicí orgán
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

Řídicí orgán
Ministerstvo práce
a sociální věcí

Řídicí orgán
Ministerstvo životního
prostředí

Řídicí orgán
Ministerstvo
dopravy

Řídicí orgán
Ministerstvo
zemědělství

Výzkum a inovace

Regionální dopravní napojení s vazbou
na síť TEN-T (silnice II. třídy)

Kurikula a metody výuky pro
21. století, rozvoj klíčových
kompetencí

Zefektivnění veřejné
správy pro poskytování
kvalitních služeb

Ochrana a péče
o přírodu a krajinu

Ochrana a obnova vodní
biodiverzity

Rovnost ve vzdělávání, jeho
dostupnost a individuální
přístup

Zvýšení účasti
znevýhodněných skupin
na trhu práce

Rozvoj a zkvalitnění
liniové dopravní
infrastruktury (vč. měst
a jejich zázemí)

Rozvoj kapacit pro vzdělávání

Modernizace institucí na
trhu práce

Digitalizace a rozvoj internetu
Dovednosti pro inteligentní
specializaci, průmyslovou
transformaci a podnikání
Růst konkurenceschopnosti malých
a středních podniků
Zvýšení přidané hodnoty výrobků
a služeb podniků v produkčním
řetězci
Zavádění pokročilých technologií
a principů průmyslu 4.0 ve firmách
Modernizace a zefektivnění výroby,
distribuce a akumulace energie
Zvýšení energetické účinnosti
a energetických úspor
Zavedení inovativních
nízkouhlíkových technologií
Efektivní a šetrné využívání
obnovitelných zdrojů energie
Zavedení moderních a vysoce
účinných způsobů výroby,
distribuce a akumulace tepelné
energie
Využití brownfieldů pro
podnikatelskou činnost

Rozvoj městské, příměstské a regionální
dopravy (vč. vozového parku,
přestupních terminálů atd.)
Rozvoj cyklistické infrastruktury
Zkvalitňování územní vzdělávací
infrastruktury
Sociální bydlení
Účinné zabezpečení informačních
systémů veřejné správy a adekvátní
reakce na rostoucí kybernetické hrozby
Infrastruktura sociálních služeb
Podpora ochrany veřejného zdraví
Modernizace urgentních příjmů
Integrovaná onkologická,
perinatologická s gerontologická péče
Psychiatrická péče

Komplexní zlepšení přípravy
a rozvoje pedagogických
pracovníků
Mobilita zaměstnanců ve
výzkumu a vzdělávání a rozvoj
mezinárodní spolupráce
Zlepšování prostředí a rozvoj
kapacit pro výzkum a vývoj
Spolupráce a funkční
propojení veřejné správy,
akademického, výzkumného
a podnikatelského sektoru

Následná a dlouhodobá péče
Digitalizace a klientsky orientována
veřejná správa
Zkvalitňování veřejných prostranství
v obcích a městech včetně zelené
infrastruktury

Podpora rovných
příležitostí a slaďování
pracovního a osobního
života
Fungující systém dalšího
profesního vzdělávání
Podpora a využití
pracovní mobility
Sociální začleňování
Sociální bydlení
Klientsky orientované
sociální služby
Zlepšování kvality
a dostupnosti zdravotní
péče

Zlepšení kvality ovzduší
Ochrana a zlepšení
stavu vody a vodního
hospodářství
Řešení sucha, povodňová
prevence a opatření proti
sesuvům půdy
Sanace míst
s ekologickou zátěží

Zavedení moderních
technologií pro
organizaci dopravy
a snížení dopravní zátěže

Propagace rybářství
Podpora
zpracovatelských kapacit

Zvýšení využití
a dostupnosti
alternativních paliv
v dopravě

Vytvoření zázemí pro
vzdělávání pro udržitelný
rozvoj
Zavedení principů
oběhové hospodářství
a účinné využívání zdrojů
Zvýšení energetické
účinnosti a energetických
úspor
Efektivní a šetrné
využívání obnovitelných
zdrojů energie

OP Fond spravedlivé
transformace
(pracovní název)

Kulturní dědictví a cestovní ruch
Komunitně vedený místní rozvoj

OP Technická pomoc
Řídicí orgán
Ministerstvo pro místní
rozvoj

Řídicí orgán
Ministerstvo životního
prostředí
Řešení sociálních,
hospodářských
a environmentálních
dopadů transformace
na klimaticky neutrální
ekonomiku ve vybraných
regionech

Ochrana obyvatelstva a prevence rizik

Přehled operačních programů odpovídá stavu, v jakém byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci.
Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, tak jako finální rozdělení alokace, bude předmětem dalšího jednání.

Rozvoj akvakultury

Řízení a koordinace
Dohody o partnerství
Podpora horizontálních
otázek a partnerů
Podpora administrativní
kapacity implementace

Programy přeshraniční
spolupráce (Interreg VI-A)

Řídicí orgán

ČR – Polsko
ČR – Svobodný stát Sasko
ČR – Svobodný stát Bavorsko
ČR – Rakousko
ČR – Slovenská republika

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Saské státní ministerstvo regionálního rozvoje
Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky
Úřad vlády země Dolní Rakousko
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR

Podporují přeshraniční projekty
v českém příhraničí

Priority politiky soudržnosti 2021–2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU
Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

3,3 mld.
EUR

• podpora inovací
• rozvoj digitalizace
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků

Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům
• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU

0,4

mld.
EUR

jen CP5

21

5,9 mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu

mld.
EUR*

pro politiku
soudržnosti

Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko
• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních a digitálních sítí

4,6 mld.
EUR

(rovněž financováno i z CP1-4)

Cíl politiky 4
Sociálnější Evropa
Sociálnější Česko
• vyšší kompetence
• odbornější dovednosti
• rozvoj vzdělávání
• podpora sociálního začleňování
• rovný přístup ke zdravotní péči

4,7 mld.
EUR

*Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání
evropské legislativy (prosinec 2020) a
budou zpřesněny po schválení Evropským
parlamentem. V cílech a alokacích není
zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci a
OP Technická pomoc.

Priority politiky soudržnosti 2021–2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU
Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

3,3 mld.
EUR

• podpora inovací
• rozvoj digitalizace
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků
Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům
• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU

21

0,4 mld.
EUR

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko

mld.
EUR*

• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních a digitálních sítí

pro politiku
soudržnosti

jen CP5

5,9 mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu

4,6 mld.
EUR

(rovněž financováno i z CP1-4)

Cíl politiky 4
Sociálnější Evropa
Sociálnější Česko
• vyšší kompetence
• odbornější dovednosti
• rozvoj vzdělávání
• podpora sociálního začleňování
• rovný přístup ke zdravotní péči

4,7 mld.
EUR

*Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání
evropské legislativy (prosinec 2020) a
budou zpřesněny po schválení Evropským
parlamentem. V cílech a alokacích není
zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci
a OP Technická pomoc.

Inteligentnější Evropa - cíl politiky 1
OP TAK 1, 59 mld. € | OP JAK 1,12 mld. € | IROP 0,58 mld. € + další prostředky ve FST a RRF

Alokace: 3,3 mld. EUR
FOND

EFRR
Evropský fond
pro regionální rozvoj

ESF+
Evropský sociální
fond +

FST
Fond pro spravedlivou
transformaci

RRF
Facilita na podporu
oživení a odolnosti

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

2021–2022 + 2023

40 % - 70 % - 85 %

40 % - 70 % - 85 %

85 %

3,29 mld. €

alokace
max. míra spolufinancování

Využití VaI

TÉMA

Digitalizace
(vč. eGovernment)
Podnikání
(konkurenceschopnost
a růst MSP)

OP JAK | OP TAK

uhelné regiony

excelentní výzkum a vývoj ve
veřejném zájmu, podpora výzkumu
a vývoje v podnicích a zavádění
inovací do podnikové praxe

OP TAK | IROP

uhelné regiony

digitální transformace

OP TAK

uhelné regiony

inovace v podnicích, rozvoj
výzkumné infrastruktury

digitalizace podniků a veřejné
správy, aplikace Průmyslu 4.0
rozvoj podniků

uhelné regiony

Transformace velkých
podniků
Dovednosti pro
technologie a podnikání

podpora investic v průmyslu
a podnikání

OP JAK | OP TAK

dovednosti pro průmyslovou
transformaci a podnikání

OP Z+

rozvoj dalších
dovedností (v CP4

uhelné regiony

Připravilo MMR. Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání evropské legislativy (k 8.12. 2020) a budou zpřesněny po schválení Evropským parlamentem.

Priority politiky soudržnosti 2021–2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU
Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

3,3 mld.
EUR

Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům
• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU

0,4 mld.
EUR
jen CP5

5,9 mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu

• podpora inovací
• rozvoj digitalizace
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků
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Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko

mld.
EUR*

• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních a digitálních sítí

pro politiku
soudržnosti

4,6 mld.
EUR

(rovněž financováno i z CP1-4)

Cíl politiky 4
Sociálnější Evropa
Sociálnější Česko
• vyšší kompetence
• odbornější dovednosti
• rozvoj vzdělávání
• podpora sociálního začleňování
• rovný přístup ke zdravotní péči

4,7 mld.
EUR

*Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání
evropské legislativy (prosinec 2020) a
budou zpřesněny po schválení Evropským
parlamentem. V cílech a alokacích není
zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci
a OP Technická pomoc.

Zelenější, bezuhlíková Evropa - cíl politiky 2
OP TAK 1,27 mld. € | OP ŽP 2,35 mld. € | IROP 1,31 mld. € | OP D 0,97 mld. € + další prostředky ve FST, RRF a ModFond

Alokace: 5,9 mld. EUR
FOND
alokace

FS
Fond soudržnosti

EFRR
Evropský fond
pro regionální rozvoj

2,91 mld. €

3 mld. €

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

85 %

40 % - 70 % - 85 %

85 %

max. míra spolufinancování

Energetická účinnost
Obnovitelné zdroje
energie

TÉMA

Kvalita a množství vody

Oběhové hospodářství

Kvalita životního
prostředí

Městská a čistá mobilita

ENRAF
Evropský námořní
a rybářský fond

RRF
Facilita na podporu
oživení a odolnosti

ModFond
Modernizační fond

2021–2022 + 2023

2021-2030

dle aktivity

až 100 %

OP ŽP

OP ŽP | OP TAK

uhelné regiony

snižování spotřeby
energie, renovace budov
a ochrana ovzduší

OP ŽP

OP TAK

uhelné regiony

transformace průmyslu
a přechod na čistší zdroje
energie, renovace budov
a ochrana ovzduší

OP TAK | IROP

uhelné regiony

OP TAK | IROP

uhelné regiony

zvyšování energetické
účinnosti
obnovitelné zdroje ve
veřejném sektoru

Přenosové a distribuční
sítě, akumulace
Adaptace na změnu
klimatu, IZS, zelená
infrastruktura

FST
Fond pro spravedlivou
transformaci

výstavba pasivních budov, úspora
energií v podnikatelském sektoru
obnovitelné zdroje
v podnikatelském sektoru

přenos a uložení energie

OP ŽP

infrastruktura pro
environmentální
vzdělávání

udržitelné hospodaření s vodou
v průmyslu a energetice, IROP
(připravenost složek IZS)

OP ŽP
OP ŽP

OP TAK

uhelné regiony

OP ŽP

IROP

uhelné regiony

OP D

OP TAK | IROP

uhelné regiony

Prevence vzniku
nakládání s odpady v podnicích,
odpadu, sběr a třídění druhotné suroviny, ekodesign
odpadu a rozvoj recyklační infrastruktury”

tramvajové a trolejbusové tratě, dobíjecí
a plnící stanice pro
alternativní paliva

ochrana přírody
a adaptace na
klimatickou změnu

OP R

ČOV, pitná voda

ochrana přírody,
kvalita ovzduší, sanace

OP R

revitalizace veřejných ploch

čistá mobilita v podnicích, čistá
veřejná doprava, cyklodoprava

cirkulární ekonomika,
recyklace a průmyslová
voda

udržitelná a bezpečná
doprava, Rozvoj čisté
mobility

Připravilo MMR. Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání evropské legislativy (k 8.12. 2020) a budou zpřesněny po schválení Evropským parlamentem.

Priority politiky soudržnosti 2021–2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU
Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

3,3 mld.
EUR

• podpora inovací
• rozvoj digitalizace
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků

Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům
• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU

0,4

mld.
EUR
jen CP5

5,9 mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu

21

mld.
EUR*

pro politiku
soudržnosti

(rovněž financováno i z CP1-4)

Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko
• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních a digitálních sítí

4,6 mld.
EUR

Cíl politiky 4
Sociálnější Evropa
Sociálnější Česko
• vyšší kompetence
• odbornější dovednosti
• rozvoj vzdělávání
• podpora sociálního začleňování
• rovný přístup ke zdravotní péči

4,7 mld.
EUR

*Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání
evropské legislativy (prosinec 2020) a
budou zpřesněny po schválení Evropským
parlamentem. V cílech a alokacích není
zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci
a OP Technická pomoc.

Propojenější Evropa - cíl politiky 3
OP TAK 0,19 mld. € | OP D 3,84 mld. € | IROP 0,55 mld. € | + další prostředky ve FST a RRF

Alokace: 4,6 mld. EUR
FOND

FS
Fond soudržnosti

EFRR
Evropský fond
pro regionální rozvoj

3,56 mld. €

1,02 mld. €

2021–2027 (2029)
85 %

alokace
max. míra spolufinancování

TÉMA

Ostatní dálnice, silnice
a železnice

RRF
Facilita na podporu
oživení a odolnosti

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

2021–2022 + 2023

40 % - 70 % - 85 %

85 %

OP TAK

Internet
TEN-T (evropské dálnice,
silnice a železnice)

FST
Fond pro spravedlivou
transformaci

pokrytí vysokorychlostním
internetem

OP D

uhelné regiony

digitální vysokorychlostní
sítě
udržitelná a bezpečná
doprava

výstavba a modernizace
železnic a dálnic TEN-T

OP D | IROP

ostatní státní a krajské
silnice II. třídy

udržitelná a bezpečná
doprava

Připravilo MMR. Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání evropské legislativy (k 8.12. 2020) a budou zpřesněny po schválení Evropským parlamentem.

Priority politiky soudržnosti 2021–2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU
Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

3,3 mld.
EUR

• podpora inovací
• rozvoj digitalizace
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků

Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům
• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU

21

0,4

mld.
EUR
jen CP5

5,9 mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu

Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko

mld.
EUR*

• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních a digitálních sítí

pro politiku
soudržnosti

4,6 mld.
EUR

(rovněž financováno i z CP1-4)

Cíl politiky 4
Sociálnější Evropa
Sociálnější Česko
• vyšší kompetence
• odbornější dovednosti
• rozvoj vzdělávání
• podpora sociálního začleňování
• rovný přístup ke zdravotní péči

4,7 mld.
EUR
*Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání
evropské legislativy (prosinec 2020) a
budou zpřesněny po schválení Evropským
parlamentem. V cílech a alokacích není
zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci
a OP Technická pomoc.

Sociálnější Evropa - cíl politiky 4
OP JAK 1,35 mld. € | OP Z+ 1,4 mld. € | IROP 1,9 mld. € |

Alokace: 4,7 mld. EUR
FOND
alokace
max. míra spolufinancování

Vzdělávání
(vč. dalšího vzdělávání)

EFRR
Evropský fond
pro regionální rozvoj

ESF+
Evropský sociální fond +

2,32 mld. €

2,33 mld. €

TÉMA

Zdraví
Kulturní dědictví, cestovní
ruch

FST
Fond pro spravedlivou
transformaci

RRF
Facilita na podporu
oživení a odolnosti

2021–2022 + 2023

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

40 % - 70 % - 85 %

40 % - 70 % - 85 %

85 %

IROP | OP JAK

vybavení a rekonstrukce škol
a učeben

OP JAK | OP Z+

uhelné regiony

inovace ve vzdělávání v kontextu
digitalizace, adaptace kapacity
a zaměření školních programů

OP Z+

uhelné regiony

modernizace služeb zaměstnanosti
a rozvoj trhu práce

inkluze a kvalita vzdělávání,
dovednosti

rekvalifikace, aktivace nezaměstnaných, firemní vzdělávání

Trh práce a zaměstnanost

Sociální začleňování

+ další prostředky ve FST a RRF

IROP

OP Z+

IROP

OP Z+

sociální infrastruktura

zdravotní infrastruktura - urgentní
příjmy, vybavení

sociální služby a začleňování,
materiální a potravinová
pomoc
zdravotní prevence a gramotnost

zvýšení odolnosti systému zdravotní
péče, posílení systému prevence ve
zdravotnictví

IROP

kulturní památky, muzea,
knihovny, veřejná infastruktura CR

Připravilo MMR. Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání evropské legislativy (k 8.12. 2020) a budou zpřesněny po schválení Evropským parlamentem.

