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EUROKLÍČ 2022
VÝZVA MMR

GRANTY NADACE
SPOLEČNOSTI ČEZ

AKTUÁLNÍ VÝZVY
MŠMT

LISTOPAD 2021

SPORTOVNÍ
KLUBY
A
SPORTOVNÍ
ORGANIZACE MAJÍ POSLEDNÍ ŠANCI ZÍSKAT
DOTACI NA PODPORU SPORTOVNÍCH
AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

30. listopadu bude končit výzva Národní sportovní agentury na
podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných
Vážení příjemci dotačního průvodce. jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.
Do Vašich emailových schránek a do
Více informací o této dotační příležitosti se dočtete na straně 33.
Vašich rukou se dostává listopadové
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.
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str. 2

Výzvy MŽP

str. 4

Výzvy SFŽP NF

str. 7

NADACE ČEZ

str. 9

Výzvy MK

str. 10

Výzva MPSV

str. 18

Výzvy MŠMT

str. 19

Výzvy MVČR

str. 22

NF Partnerství

str. 25

Výzvy NSA

str. 32

DOTAČNÍ PRŮVODCE PRO NNO VE ZLÍNSKÉM KRAJI – MAP II

míra dotace

výše dotace

celková alokace

příjem žádostí

100 %

dle projektu

1 600 000 000 Kč

do 30. 11. 2021

Žadatelem o tuto dotaci může být organizace, která má jako svoji
hlavní obor sportovní, tělovýchovnou a tělocvičnou organizační
činnost. Organizace může mít formu spolku, pobočného spolku,
sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty. Hlavním cílem této
dotační výzvy je zabezpečit sportovní a tělovýchovnou činnost
v souladu s platnými stanovami organizace. Způsobilými náklady pro
tento dotační titul jsou mimo jiné náklady na provoz a zabezpečení
činnosti spolku, výdaje na provoz sportoviště, osobní náklady na
zaměstnance organizace, výdaje na trenérské a metodické služby a
náklady na cestovné, startovné a pronájmy prostor. Z dotace nelze
splácet úvěr nebo půjčky, nepočítá se ani odpočet DPH a nelze hradit
pohoštění a dary. V grantové výzvě lze získat podporu až 100 %.

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
MMR IROP – „SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE SNÍŽENOU
ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
6Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

2

Sociální infrastruktura
NNO
Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení,
výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky
pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a
komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a
zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb a
práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na
dopady krize související s pandemií COVID-19. Prioritní osou
je REACT-EU.
Podporované projekty: centra denních služeb, - denní
stacionáře, - týdenní stacionáře, - domovy pro osoby se
zdravotním postižením, - domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, - tlumočnické služby - azylové domy, domy na půl cesty, - krizová pomoc, - nízkoprahová denní
centra, - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, - terapeutické komunity, - odborné sociální
poradenství, - sociálně terapeutické dílny, - sociální
rehabilitace, - raná péče, - intervenční centra, - služby
následné péče, - podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, - osobní asistence, - odlehčovací služby,
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, - sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, - kontaktní centra, - terénní programy, tísňová péče, - průvodcovské a předčitatelské služby
85 %, min. 500 000 Kč, max. celková alokace 2 067 883 689
Kč
31. 5. 2021 – 3. 2. 2022, průběžná
3. 2. 2022
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-socinfrastruktura-energ-narocnost

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MMR – „EUROKLÍČ 2022“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
6Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

3

Sociální infrastruktura
NNO
Cílem podprogramu je zajistit osobám se sníženou schopností
pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a
technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato
zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude
systémově zajištěna distribuce euroklíčů.
Podporované projekty:
• podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků
do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a
zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění
správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu
udržitelnosti akce.
• dále na označení míst opatřených Eurozámkem,
návrh a tisk průvodců po místech osazených
Eurozámky.
až 100 %, max. celková alokace 5 000 000 Kč
1. 10. 2021 – 28. 1. 2022
28. 1. 2022
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvojregionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro(2)/euroklic-2020

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MŽP – VÝSADBA STROMŮ – GRANTOVÉ SCHÉMA (VÝZVA Č.
5/2021)
Oblast:
Žadatel:

Životní prostředí, zeleň ve městech a obcích
NNO (prokazatelná zkušenost s poskytováním podpory na
výsadbu stromů)
Předmět a účel podpory a Výzva je zaměřena na podporu výsadby stromů
popis aktivit
prostřednictvím grantů erudovaným nestátním neziskovým
organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit
co největší počet výsadeb stromů v terénu, paralelně s
realizací projektů podpořených v rámci výzvy č. 4/2021,
urychlení administrace a znásobení zdrojů financování
prostřednictvím zapojení soukromých prostředků.
Dotaci mohou žadatelé čerpat na:
• zprostředkování zajištění výstavby stanovištně
vhodných druhů listnatých stromů na veřejně
přístupných prostranstvích,
• multiplikace zdrojů na tuto činnost,
• realizace souvisejících osvětových akcí a podpora
zájmu veřejnosti o výsadbu a zlepšení péče o
vysazenou zeleň
Míra dotace: (%)
až 100 %, min. 300 000 Kč, max. 5 000 000 Kč, celková
alokace 150 000 000 Kč, výše podpory pro koncové příjemce
je 150 000 Kč (rozdělení financí formou grantů)
Předkládání záměrů:
2. 8. 2021 – 30. 12. 2023
Datum uzávěrky:
30. 12. 2023
Bližší informace:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?id=95

4

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OPŽP – „ZLEPŠIT KVALITU PROSTŘEDÍ V SÍDLECH (VÝZVA Č.
157)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

5

Životní prostředí, ekologie, environmentální politika
NNO
Dotace na zakládání/obnova funkčně propojených ploch a
prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a
ploch):
• zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně
(parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich
funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními
výsadbami stromů doprovázenými založením
zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či
výsadbami keřů a realizace funkčních propojení
přírodních ploch a prvků,
• jako součást realizace zeleně obnova a zakládání
vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru
(vytvoření vodních a mokřadních biotopů –
tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních
sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních
nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově
začleněných a funkčně provázaných s realizovanými
plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční
potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok
srážkové vody),
• jako součást realizace zeleně opatření na podporu
biodiverzity.
60 %, min. 250 000 Kč, max. 50 000 000 EUR
16. 8. 2021 – 30. 11. 2021
30. 11. 2021 do 20:00 hod.
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=169

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

OPŽP – „POSÍLIT BIODIVERZITU“ (VÝZVA Č. 158)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Životní prostředí, ekologie, environmentální politika
Spolky, ústav, nadace, církev, OPS
Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a
degradace ekosystémových služeb
Podporované aktivity:
• Podporovaná aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve
volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich
biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
• Podporovaná aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště
a jejich obnova a tvorba.
Podporovaná opatření:
• speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například
rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na
zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně
omezování invazních a expanzivních druhů),
• speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a
jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
• ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení
stavu populací vzácných druhů a stavu cenných
stanovišť.
85 %, min. 250 000 Kč, alokace 40 000 000 Kč
20. 9. 2021 – 3. 1. 2022
3. 1. 2022
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=170

OPŽP – „POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY“ (VÝZVA Č. 156)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
6

Životní prostředí, ekologie, environmentální politika
NNO, církev
Dotace na vytváření a obnovu malých vodních nádrží
nevyplývající z plánů dílčích povodí a většinovou plochou
mimo ZCHÚ, území NATURA 2000 nebo biocentrum
ÚSES.
Podporované aktivity:
Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti
krajinných prvků a struktur:
vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí
(např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které
neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu
ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně
nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).
V rámci této aktivity budou akceptovány pouze projekty na
vytváření a obnovu malých vodních nádrží nevyplývající z
plánů dílčích povodí a ležící většinovou plochou mimo
ZCHÚ, území Natura 2000 nebo biocentrum ÚSES.
60 %, min. 250 000 Kč, alokace 40 000 000 Kč
16. 8. 2021 – 30. 11. 2021
30. 11. 2021 do 20:00 hod.
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=168
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

OPŽP – „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ“ (VÝZVA Č. 159)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Životní prostředí, ochrana obyvatelstva, vodní hospodářství
NNO, církev a církevní organizace, OPS
Dotace na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu
koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených
rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu,
obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace
vodních děl sloužící povodňové ochraně.
Podporované aktivity:
• Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo
zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a
přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
• Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se
srážkovými vodami v intravilánu
• Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a
rekonstrukce, případně modernizace vodních děl
sloužící povodňové ochraně
85 %, min., alokace 500 000 000 Kč
25. 10. 2021 – 31. 1. 2022
31. 1. 2022
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=171

SFŽP – NORSKÉ FONDY
SFŽP NF – VÝZVA „RAGO – II. KOLO“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

7

Ekologie, životní prostředí, klimatické změny
Spolek, ústav, církev, OPS, nadace a nadační fondy
Dotace na projektové záměry, které musí být zaměřeny na
implementaci reálných opatření pro zlepšování stavu
ekosystémů a ochranu biodiverzity.
Podporované aktivity: realizace pilotních projektů a
inovativních řešení pro zlepšování stavu ekosystémů a
posilování biodiverzity na regionální nebo místní úrovni
až 90 %, min. 5 200 000 Kč, max. 26 000 000 Kč, alokace
15 254 598 Kč
11. 10. 2021 – 13. 12. 2021
13. 12. 2021 do 12:00 hod.
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norskefondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=12

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

SFŽP NF – VÝZVA „TRONDHEIM – II. KOLO“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Ekologie, životní prostředí, klimatické změny
Spolek, ústav, církev, OPS, nadace a nadační fondy
Dotace na předkládání projektových záměrů týkajících se
ekosystémů a změnami klimatu se zaměřením na jakosti
vod České republiky a snižování znečištění povrchových
vod mikropolutanty.
Podporované aktivity: realizace pilotních projektů,
jejichž výsledkem je snížení obsahu léčiv a hormonů
v odpadních vodách před jejich vypuštěním (instalace
pokročilých technologií čištění odpadních vod s cílem
redukovat koncentrace léčiv atd.)
až 90 %, min. 5 200 000 Kč, max. 26 000 000 Kč, alokace
93 600 572 Kč
24. 9. 2021 – 24. 11. 2021
24. 11. 2021 do 12:00 hod.
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norskefondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=9

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
SZIF – „ZALESŇOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ LESA“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

8

Lesní hospodářství, životní prostředí, ekologie
Vlastník (spolek vlastníků), nájemce, pachtýř
Cílem dotace je zmírnění klimatických změn zvýšením
schopnosti absorpce atmosférického CO2,
posílení
biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení
ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a
klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a vody
Podporované aktivity:
• založení lesního porostu,
• péči o lesní porost po dobu 5 let,
• zalesnění zemědělské půdy
dle jednotlivého opatření, výše rovněž dle aktivity
žádosti se předkládají průběžně
15. 5. 2022
https://www.szif.cz/cs/prv2014-811

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

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:

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnimhospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-nahospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financni.html

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

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

9

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

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

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

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

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

MINISTERSTVO KULTURY

MK– „VISK 4 OCHRANA KNIHOVNÍCH FONDŮ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

10

Knihovny (obecní a městské)
Spolky a NNO (jako provozovatel knihovny)
Dotace je zaměřena na ochranu, dlouhodobé uchování a
zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších
sbírek tvořících součást národního kulturního dědictví.
Tematické okruhy:
• ochrana knihovních dokumentů před nepříznivými
vlivy prostředí s důrazem na konzervační a
restaurátorské zákroky pro zlepšení jejich fyzického
stavu,
• zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních
kvalit,
• odkyselování svazků postižených degradací
kyselého papíru,
• monitoring a úprava klimatických parametrů,
prevence škod před živelních pohromách.
max. 70 % rozpočtovaných nákladů, výše dotace dle
jednotlivého projektu
1. 10. 2021 – 10. 12. 2021
10. 12. 2021
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnichrizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2022-2605.html

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MK– „VISK1 KOORDINAČNÍ CENTRUM PROGRAMU A
IMPLEMENTACE KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČR“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Knihovny (obecní a městské)
Spolky a NNO (jako provozovatel knihovny)
Dotace je zaměřena na koordinaci aktivit v rámci
jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich
obsahového zaměření a cílů, realizaci projektů s
celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce
rozvoje knihoven.
Tematické okruhy:
• koordinace aktivit v rámci jednotlivých
podprogramů VISK, vč. aktualizace obsahového
zaměření a cílů,
• realizace projektů s celostátním dopadem
vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven
max. 70 % rozpočtovaných nákladů, výše dotace dle
jednotlivého projektu
1. 10. 2021 – 10. 12. 2021
10. 12. 2021
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnichrizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2022-2605.html

MK– „VISK 7 NÁRODNÍ PROGRAM DIGITALIZACE A
DLOUHODOBÉ ARCHIVACE DOKUMENTŮ OHROŽENÝCH
DEGRADACÍ KYSELÉHO PAPÍRU - KRAMERIUS“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
11

Knihovny (obecní a městské)
Spolky a NNO (jako provozovatel knihovny)
Dotace je zaměřena na digitalizaci originálních tištěných
novodobých dokumentů za účelem jejich ochrany a
zpřístupnění širokému spektru uživatelů v rámci sítě
českých knihoven. Do projektů digitalizace lze zahrnout
primárně bohemikální dokumenty (periodika, monografie,
mapy a hudebniny) a výjimečně také obsahová bohemika
vydaná v zahraničí nebo nebohemikální dokumenty.
Tematické okruhy:
• digitalizace ohrožených dokumentů,
• instalace nové verze Systému Kramerius,
• podpora instalace a implementace softwarových
nástrojů pro zajištění dlouhodobé archivace
digitálního obsahu vč. školení personálu,
• reformátování zvukových dokumentů
zaznamenaných na gramofonových deskách vč.
převodu etiket do digitální podoby.
max. 70 % rozpočtovaných nákladů, výše dotace dle
jednotlivého projektu
1. 10. 2021 – 10. 12. 2021
10. 12. 2021
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnichrizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2022-2605.html
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MK– „VISK 8 INFORMAČNÍ ZDROJE – ZPŘÍSTUPNĚNÍ
INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PROSTŘEDNICTVÍ CPK“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Knihovny (obecní a městské)
Spolky a NNO (jako provozovatel knihovny)
Dotace je zaměřena na zpřístupnění informačních zdrojů
prostřednictvím Centrálního portálu knihoven. Zajistit
jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci
informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu
Tematické okruhy:
• zajištění rozvoje Centrálního portálu českých
knihoven Knihovny.cz jako národního portálu vč.
provozu a rozvoje jeho nezávislého modulu pro
sdílení fondů a meziknihovní služby ZÍSKEJ,
• vývoj a implementace funkcionality umožňující
zapojení knihovních systémů do CPK.
max. 70 % rozpočtovaných nákladů, výše dotace dle
jednotlivého projektu
1. 10. 2021 – 10. 12. 2021
10. 12. 2021
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnichrizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2022-2605.html

MK– „VISK 9 ROZVOJ SOUBORNÉHO KATALOGU CASLIN A
SOUBORU NÁRODNÍCH AUTORIT“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

12

Knihovny (obecní a městské)
Spolky a NNO (jako provozovatel knihovny)
Dotace je zaměřena na zajištění pohotového a efektivního
vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů
v knihovnách a informačních institucích na území ČR.
Tematické okruhy:
• zajištění pohotového a efektivního vyhledávání
informací o dostupnosti knihovních fondů,
• zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění
meziknihovních výpůjčních služeb a služeb
dodávání dokumentů v knihovnách v ČR,
• racionalizace zpracování knihovních fondů v ČR,
• redukce objemu katalogizačních prací
v knihovnách v ČR,
• sdílení dat knihoven v systémech otevřených dat,
• kooperativní tvorba české článkové bibliografie
max. 70 % rozpočtovaných nákladů, výše dotace dle
jednotlivého projektu
1. 10. 2021 – 10. 12. 2021
10. 12. 2021
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnichrizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2022-2605.html

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MK – VISK3 INFORMAČNÍ CENTRA KNIHOVEN
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

13

Knihovny (obecní a městské)
Spolky a NNO (jako provozovatel knihovny)
Dotace určená na postupnou transformaci stávající veřejné
knihovny orientované dosud převážně využívání klasických
tištěných dokumentů na knihovny a informační centra
multimediálního charakteru.
Tematické okruhy:
I.
podpora projektů celostátního významu,
zlepšení vzájemné kooperace knihoven
(kurzy dovedností na úrovni ECDL, expertní a
inovační kurzy, elektronické zdroje a služby, rozvoj
digitálních
koncepcí
v knihovnách,
tvorba
multimediálních materiálů, kurzy pedagogického
minima pro knihovníky, prohlubování odborných
způsobilostí atd.)
II.
zahájení a pokračující automatizace
III.
podpora zahájení výpůjček e-knih v českém
jazyce
IV.
podpora upgrade
V.
podporu
vybudování
a
obnovy
technologického vybavení knihoven
VI.
podpora
všeobecné
dostupnosti
knihovnických služeb pro občany se
zdravotním postižením
VII.
podpora využití nástrojů pro LTP
VIII.
speciální vybavení interaktivních učeben a
dílen v knihovnách
max. 70 % min. 10 000 Kč
2. 10. 2021 – 10. 12. 2021
10. 12. 2021
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnichrizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2022-2605.html

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MK – KNIHOVNA 21. STOLETÍ
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

14

Knihovny (obecní a městské)
Spolky a NNO (jako provozovatel knihovny)
Neinvestiční dotace na podporu práce s národnostními
menšinami a integrace cizinců a všeobecné dostupnosti
knihovnických služeb pro občany se zdravotním
postižením.
Tematické okruhy:
1. podpora práce s národnostními menšinami
a integrace cizinců (výstavy, besedy, soutěže,
vzájemná setkávání, open air akce, nákup
knihovního fondu pro menšiny)
2. podpora
všeobecné
dostupnosti
knihovnických služeb pro občany se
zdravotním postižením (nákup knihovních
fondů pro nevidomé a slabozraké – nákup
zvukových knih a licencí a licencí k jejich užívání,
nákup technických zařízení a pomůcek, nákup
lékoték, podpora kulturních aktivit pro občany se
zdravotním postižením
3. kulturní, výchova a vzdělávací činnost
(projekty na vznik čtenářské gramotnosti, projekty
na podporu komunitních aktivit knihoven, projekty
na podporu významných knihovnických, literárních
a kulturních, projekty zaměřené na podporu
významných
knihovnických,
literárních
a
kulturních výročí, projekty na podporu regionální
historie a kultury
4. vzdělávání knihovníků (mimo oblast VISK)
max. 50 %, maximálně 3 návrhy projektů, min. 10 000 Kč
2. 10. 2021 – 10. 12. 2021
10. 12. 2021
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnichrizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2022-2605.html

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

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
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 REGIONÁLNÍCH KULTURNÍCH TRADIC“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

15

Kultura, kulturní akce, lidové tradice
NNO, občanská sdružení
Dotace na podporu kulturních aktivit spojených 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
Podporované projekty:
a) s významnými výročími měst a obcí,
b) s významnými výročími kulturně-historických událostí,
c) s významnými výročími význačných osobností českého
původu působících v oblasti kultury.
70 % z kalkulovaných nákladů, max. 2 projekty na žadatele
II. kolo – do 29. 4. 2022
29. 4. 2022
https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnichtradic-2388.html

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MK – „PODPORA ROZŠIŘOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ
V JAZYCÍCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Vzdělávání, menšiny
FO a PO, NNO
Neinvestiční dotace na vydávání periodického tisku
národnostních menšin na prokazatelné výrobní náklady
spojené s vydáváním národnostně menšinových tiskovin a
distribuční náklady na rozšiřování těchto tiskovin na území
České republiky.
Podporované projekty:
• periodický tisk v jazyce menšiny,
• rozhlasové a televizní vysílání v jazyce menšiny
70 %, max. 3 projekty / žadatel
15. 9. 2021 – 31. 12. 2021
31. 12. 2021 do 15:00 hod.
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberoveho-dotacnihorizeni-v-programu-podpory-rozsirovani-a-prijimaniinformaci-v-jazycich-narodnostnich-mensin-pro-rok-20222596.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

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

16

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MK– „PODPORA NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT
A PODPORA ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ V OBLASTI
NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

17

Kultura, umění
Spolky, ústav, nadace a nadační fondy, OPS, církev, FO a PO
Dotace na projekty, které jsou zaměřeny na podporu
neprofesionálních kulturních aktivit, které rozvíjejí kulturní
život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou
sounáležitost.
Podporované aktivity:
Tematické okruhy kategorie A: Projekty se
zaměřením na:
• Tradiční českou hudebnost.
• Slovesné obory, divadelní tvořivost včetně
inspirativních dílen a seminářů.
• Neprofesionální tvorbu výtvarnou.
• Všechny druhy tanečního umění od folkloru až po
scénický a moderní tanec.
• Estetické aktivity dětí a mládeže s důrazem na
přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a
mládežnických kolektivů.
• Kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního
akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro
období let 2013-2017.
• Umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem
na akce podporující jejich kreativitu a inovaci.
• Odbornou ediční a dokumentační činnost podporující
rozvoj jednotlivých uměleckých oborů.
Tematické okruhy kategorie B:
• Amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského
• Taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru
• Dechové, symfonické a komorní orchestry
• Dětské a dospělé folklorní soubory
• Dětské a dospělé pěvecké sbory
70 %, dle jednotlivých projektů, max. 2 projekty A + 1 projekt
B / žadatel
29. 4. 2022
II. kolo 29. 4. 2022
https://www.mkcr.cz/podpora-neprofesionalnichumeleckych-aktivit-podpora-zahranicnich-kontaktu-voblasti-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-2574.html

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

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:

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, diskusní skupiny atd.
až 70 %
na rok 2022 zatím není výzva (1xročně)
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-dotacichgrantech-projektech-eu-a-ucelove-podpore

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

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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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
31. 12. 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

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MŠMT – „SYSTÉMOVÝ ROZVOJ ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE
V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Vzdělávání, práce s dětmi a mládeží
Spolky, OPS, církve, církevní organizace
Cílem programu „Systémový rozvoj Česko-německé
spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže“ je systémově
podpořit Česko-německou spolupráci v oblasti vzdělávání a
mládeže.
Podporované aktivity:
• podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa
• podpora výuky německého a českého jazyka a
spolupráce škol a zaměstnavatelů,
• podpora česko-německé spolupráce v oblasti
vzdělávání a mládeže aj.
80 %, min., alokace 7 000 000 Kč
20. 10. 2021 – 30. 11. 2021
30. 11. 2021
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-podani-zadosti-oposkytnuti-dotace-na-systemovy-3

MŠMT – „PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM
VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2022“
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 2022 zatím není výzva
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidekv-zajmovem-vzdelavani-na-rok

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 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
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PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 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 PRŮVODCE

LISTOPAD 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. 12. 2021

Datum uzávěrky:
Bližší informace:

1. 12. 2021 (poté každého ¼ roku)
https://www.visegradfund.org/

MINISTERSTVO VNITRA ČR
MV ČR– „INTEGRACE CIZINCŮ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
22

Vzdělávání, inovace
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fond, VVI
Dotace na podporu realizace nebo spolufinancování projektů
NNO, veřejných výzkumných institucí a dalších subjektů,
které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti
integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí.
Podporované aktivity:
• vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy,
• realizace projektů na poskytování předodjezdových
informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory
orientace pracovníků na trhu práce,
• přímá asistence cizincům na odděleních pobytů
cizinců
• streetwork, výzkum žen (migrantek),
• hostitelské služby
80 %, výše dle projektu
26. 8. 2021 – 30. 11. 2021
30. 11. 2021
https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titulcizinci.aspx
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

MINISTERSTVO FINANCÍ – NORSKÉ FONDY
MF NF – „PROGRAM LIDSKÁ PRÁVA“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Vzdělávání, lidská práva, osvěta
Spolek, ústav, OPS, nadace, církve
Cílem výzvy je přispět ke zvýšení kapacit a dostupnosti služeb
organizací poskytujících intervence pro původce a původkyně
domácího násilí a genderově podmíněného násilí.
Podporované aktivity:
• povinná projektová aktivita – terapeutické služby,
intervenční služby
• doplňková volitelná projektová aktivita – rozbor
odborných a personálních kapacit organizací, šíření
osvěty, přenos zahraničních příkladů dobré praxe,
navazování spolupráce se subjekty, zlepšování
schopností terapeutických služeb
100 %, min. 1 325 000 Kč, max. 5 300 000 Kč
26. 10. 2021 – 2. 2. 2022
2. 2. 2022 do 12:00 hod.
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidskaprava/vyzvy/2021/ochrana-obeti-domaciho-a-genderovepodmi-3394

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:
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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 situaci
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 – 31. 12. 2021
31. 12. 2021
https://navzdory.credonf.cz/

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

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

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

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/

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
průběžně, žádosti se hodnotí 2x ročně
http://www.detskymozek.cz/
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PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

NADACE PARTNERSTVÍ
NADACE PARTNERSTVÍ – „VÝSADBA STROMKŮ 2022
Oblast:
Žadatel:
Předmět
a
účel
podpory a popis aktivit

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

Ekologie, životní prostředí
Obec, město
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
Podporované aktivity:
• zakoupení sazenic stromů a keřů (max. 1 500 Kč/saz)
• 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
předpoklad zima 2022
https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/05d2139c8e59-482d-8432-de84e5b48046/Prvni-vyzva-(2)

NADACE DIVOKÉ HUSY
NADACE DIVOKÉ HUSY – „GRANT NA BENEFIČNÍ AKCI“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Kultura, sport, charita
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fondy
Program je zaměřen na pořádání benefiční akce (jarmark,
koncert, divadelní představení, sportovní utkání, bleší trh,
odborná přednáška atd. Žadatelem je vždy konečný
příjemce grantu.
Podporované projekty:
• nákup speciálních lůžek do hospice,
• vybavení pro handicapované sportovce,
• pomůcky a vybavení,
• drobné stavební úpravy,
• pořízení auta pro svoz klientů apod.
Grant nelze použít na běžné provozní náklady organizace
v závislosti na výtěžku z akce, max. 60 000 Kč
celoročně, průběžně
žádost musí být doručena 3 měsíce před konáním akce
https://www.divokehusy.cz/pomuzeme/
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE
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NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU
NADACE ČČ– „GRANT PODPORY OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH
PROJEKTŮ 2021“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Životní prostředí, ochrana přírody
Spolky, ústav, OPS, církve
Grant je určen na podporu projektů zaměřených na rozšíření
a udržení stávající kapacity služby, zvyšování a zavádění
nových služeb
Podporované projekty:
• vzdělávání a osvěta,
• psychologická pomoc a sociální poradenství,
• vzájemné sdílení zkušenosti,
• fundraisingové aktivity, profesionalizace a efektivita
řízení
max. 150 000 Kč, alokace 1 500 000 Kč
1. 5. 2021 – 30. 11. 2021
30. 11. 2021
https://www.nadacecc.cz/o-nas/aktuality/grantove-rizeniroku-2021

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ
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 PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

NADACE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
NADACE OSF – „POSÍLENÍ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Inovace, vzdělávání, moderní technologie
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fondy
Program je zaměření na zlepšení znalostí a dovedností
v používání digitálních technologií
Podporované projekty:
• cílené a efektivní použití digitálních nástrojů,
• využívání technologií pro nabídku svých služeb,
• využívání technologií jako nástroje pro aktivní
občanství (civic tech) – širší zapojení lidí do fungování
a rozhodování obce, zlepšení dostupnosti úřadů apod.
min. 30 000 Kč, max. 70 000 Kč
16. 3. 2021 – 31. 5. 2022 (31. 5. 2022, 31. 5. 2023)
31. 5. 2022
https://osf.cz/2021/03/16/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-naposileni-digitalnich-kompetenci-neziskovych-organizaci/

NADACE OSF – „VÝZVA ZÁKLADNÍ GRANTY“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Spolupráce, vzdělávání
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fondy
Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za
konsorcium programu Active Citizens Fund vyhlašují výzvu k
předkládání žádostí o základní grant se zaměřením na
občanskou participaci, advokační a watchdogové aktivity,
zmocnění znevýhodněných skupin, občanské vzdělávání a
mediální gramotnost nebo posílení neziskových organizací.
Podporované projekty:
• občanská participace,
• advokační a watchdogové aktivity,
• zmočnění znevýhodněných skupin,
• občanské vzdělávání a mediální gramotnost.
Individuální projekty, min. 8 000 EUR, max. 85 000 EUR,
celková alokace 5 069 976 EUR
15. 10. 2021 – 11. 1. 2022
11. 1. 2022
https://osf.cz/granty/

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

PORTÁL PRACOVNÍ TRŽIŠTĚ PRO OSOBY S HANDICAPEM
Pracovní tržiště je bezpečné místo, které propojuje osoby se zdravotním postižením
s jejich budoucími zaměstnavateli. Od roku 2007 se aktivně zabývá pomocí a podporou
vyhledávání pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP), a to jak na
běžném, tak chráněném pracovním trhu. Tento portál je dostupný na adrese
www.pracovnitrziste.cz a jediným svého druhu. Snaží se představit pracovní komunitu
osob se zdravotním postižením v České republice, a kde je na první pohled pro obě dvě
strany (zaměstnanec x zaměstnavatel) jasné, že se zde potkávají v rámci získání pracovní
pozice. V jednoduché webové platformě lze zadat obor a kraj, ve kterém hledá uchazeč
práci či brigádu.
zdroj: www.pracovnitrziste.cz

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/
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PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

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

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

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/

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
NROS – „NF TESCO VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Sociální služby, sport, kultura, životní prostředí
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fondy
Program je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných
projektů NNO a příspěvkových organizací po celé České
republice, jehož cílem je podpora udržitelného rozvoje a
přispění ke zlepšení kvality života v České republice.
Podporované projekty:
• rozvoj komunitního života a komunitního prostředí,
• vzdělávání a rozvoj dovedností dětí a mládeže,
• podpora zdraví a zdravého životního stylu,
• podpora sportu a kultury,
• podpora vědy,
• podpora rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci,
• ochrana přírody a životního prostředí,
• pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám.
1. místo 30 000 Kč, 2. místo 16 000 Kč, 3. místo 10 000 Kč,
celková alokace 5 040 000 Kč,
11. 10. 2021 – 30. 11. 2021
30. 11. 2021
https://www.nros.cz/novinky/program-vy-rozhodujete-mypomahame-znovu-spusten/
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

NROS – „GRANTOVÝ PROGRAM PEPCO“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Vzdělávání, děti a mládež
Spolek, ústav, OPS, církev a náboženská společnost
Program je zaměřen na podporu neformálního vzdělávání
dětí základních škol v České republice.
Podporované projekty:
• doučování, online vzdělávání, domácí vzdělávání,
• mimoškolní aktivity (hudba, kultura, příroda),
• volnočasové aktivity,
• předškolní vzdělávání,
• nákup pomůcek pro děti.
min. 30 000 Kč, max. 50 000 Kč, alokace 1 216 000 Kč
4. 10. 2021 – 30. 11. 2021
30. 11. 2021
https://www.nros.cz/novinky/grantova-vyzva-pepco/

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA
ČRA – „PODPORA TRILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ ČESKÝCH
SUBJEKTŮ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Mezinárodní spolupráce, humanitární pomoc
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fondy
Primárním cílem Programu je synergické posilování cílů
rozvojové spolupráce v prioritních a specifických zemích
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a cílových
zemích humanitární pomoci skrze inovativní projekty
kofinancované z prostředků mezinárodních donorů.
Podporované projekty:
• posilování bilaterálních vztahů České republiky s
prioritními a specifickými zeměmi ZRS ČR a s
cílovými zeměmi humanitární spolupráce.
• přechodový nástroj mezi humanitární, stabilizační a
rozvojovou asistencí (humanitárně-rozvojový nexus) a
mezi bilaterální a multilaterální spoluprací.
• kapacity českých subjektů a umožňuje jejich zapojení
do projektů mezinárodních donorů.
• vznik nebo pokračování partnerství a výměnu
zkušeností s evropskými a globálními partnery.
až 50 %, celková alokace 35 000 000 Kč
1. 11. 2021 – 17. 12. 2021
17. 12. 2021
http://www.czechaid.cz/dotace/vyzva-podporatrilateralnich-projektu-ceskych-subjektu-v-rozvojovychzemich-pro-rok-2022/
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PRŮVODCE

LISTOPAD 2021

NADACE PRECIOSA
NP – „FOND KULTURY A UMĚNÍ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Kulturní památky, umění, dědictví
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fondy
Program podporuje projekty v oblasti obnovy památek na
rekonstrukce a údržbu kulturních a historických památek
Podporované projekty:
• rekonstrukce kulturních a historických památek,
• údržba kulturních a historických památek
dle jednotlivých projektů
průběžně
https://www.preciosa.com/cs/foundation

NADACE SENZAČNÍ SENIOŘI
SENSEN – „DIGITÁLNÍ ODYSEA“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Vzdělávání, digitální technologie
Senioři 65+
Program na zvýšení digitálního vzdělávání pro seniory ve
spolupráci s Nadací Vodafone. Projekt je zajištěn organizací
Moudrá sovička v nejrůznějších formátech. Přihlásit seniory
lze na emailu: marie.knotkova@bariery.cz
Podporované aktivity:
• darování tabletu vč. bezplatného kurzu jeho
ovládání a připojení k internetu na půl roku
zdarma
• bezplatný kurz ovládání počítače, tabletu,
nebo chytrého telefonu,
• individuální kurz dle potřeby seniora
dle jednotlivé aktivity
průběžně
https://www.sensen.cz/aktivity/2021/digitalni-odysea%e2%80%93-vzdelavaci-a-dotacni-program-pr
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DOTAČNÍ PRŮVODCE
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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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DOTAČNÍ PRŮVODCE
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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/

NSA – VÝZVA 2/2020 - “MŮJ KLUB 2022“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel
podpory a popis
aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Rozvoj a podpora sportu, volnočasové aktivity
Spolek, fotbalové kluby, SDH, Sokol
Cílem výzvy MŮJ KLUB 2021 je zaměřit se na podporu
sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které
se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.
Způsobilé náklady:
• náklady na zabezpečení sportovní, tělovýchovné,
organizační a servisní funkce organizace
• osobní náklady zaměstnanců (trenér, realizační tým
• náklady na trenérské, zdravotní, metodické,
fyzioterapeutické a výživové služby
• nájemné, cestovné, startovné a náklady na dopravu,
• standartní úrazové a cestovní pojištění, pojištění za
škodu, pojištění sportovních potřeb a jiné pojištění,
• náklady na ubytování a stravování,
• vybavení drobným hmotným a nehmotným majetkem
Až 100 %, alokace 1 600 000 000 Kč, výše dotace na základě
rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 do 20 let.
Od 21. 10. 2021 – 30. 11. 2021
30. 11. 2021 do 12:00 hod.
https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/
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NSA – VÝZVA 15/2021 - “PODPORA SK/TJ ZPS – PARASPORT“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel
podpory a popis
aktivit

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

34

Rozvoj a podpora sportu, handicapovaní sportovci
Spolek, fotbalové kluby, SDH, Sokol
Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu na podporu
spolků, které zajištují pravidelné sportovní aktivity pro ZPS,
podporu talentovaných ZPS, podporu účasti na sportovních
soutěžích na území ČR i na soutěžích v zahraničí atd.
Podporované aktivity:
Výzva je zaměřená na podporu spolků v následujících
činnostech:
a) zajištění pravidelných sportovních aktivit pro ZPS spolku dle
registrovaných stanov;
b) zajištění podpory talentovaných ZPS;
c) podpora účasti na sportovních soutěžích na území ČR i na
soutěžích v zahraničí;
d) organizace zejména národních soutěží pro ZPS;
e) zajištění podpory sportovní reprezentace ZPS;
f) spolupráce s národními sportovními svazy ZPS pro
jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá sportovní odvětví
určená pro ZPS;
g) činnost, prohlubování a zvyšování kvalifikace trenérů ZPS;
h) činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních
zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé
výpůjčce, kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní
samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejich majetkovou účastí
nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu), užívání, pachtu do
výše max. 50 % dotace.
až 100 %, alokace 52 000 000 Kč
8. 11. 2021 – 18. 12. 2021
18. 12. 2021 do 12:00 hod.
https://agenturasport.cz/dotace/vyzva-podpora-sk-tj-zps-22/
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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
ČSV – „EVROPSKÉ DOTACE“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

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/

ČSF SZIF – „DOTACE NA ZAZIMOVANÁ VČELSTVA“
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 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
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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:
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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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KULTURNÍ FOND MĚSTA ZLÍNA
KFMZ – „KULTURNÍ AKCE A PROJEKTY“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Kultura, umění, knihovna
NNO, právnické osoby
Dotace z kulturního fondu statutárního města Zlína za
účelem kulturních akcí a projektů.
Podporované aktivity:
• estetická výchova dětí a mládeže,
• kulturní akce významného charakteru na území SMZ,
• reprezentace mimořádných kulturních akcích mimo
území SMZ,
• výstavy a prezentace profesionálních i amatérských
kulturních aktivit,
• podpora profesionálních kulturních aktivit, řemesel a
tradic,
• rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká
činnost apod.
dle jednotlivého projektu na základě skutečně vynaložených
nákladů
8. 11. 2021 – 6. 12. 2021
6. 12. 2021
https://www.zlin.eu/kulturni-fond-cl-925.html
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. První MAS
u nás začaly vznikat v roce 2002 v souvislosti s Programem obnovy venkova. Další
příležitostí pro MAS byl Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v
programovém období 2004–2006 (LEADER+), který byl spolufinancován Evropskou
unií, a dále samostatný národní program LEADER ČR financovaný výhradně ze státního
rozpočtu ČR, který byl vypisován v letech 2004-2008, jako roční dotační program
Ministerstva zemědělství.
Od r. 2007 je LEADER jednou z Os Programu rozvoje venkova ČR, konkrétně Osy IV.
LEADER. V současné době existuje na území ČR více než 150 MAS, z toho na území
Zlínského kraje působí 19 MAS +1MAS Střední Haná zahrnuje na území Zlínského
kraje pouze jednu obec.
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Název MAS

Webové stránky

Místní akční skupina Bojkovska

http://www.bojkovsko.cz/mas/

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov

http://www.buchlov.cz/uvod/

Místní akční skupina Hornolidečska

http://www.mashornolidecska.cz/

MAS Střední Vsetínsko

http://www.masstrednivsetinsko.cz/

Místní akční skupina Dolní Poolšaví

http://www.dolni-poolsavi.cz/

MAS Východní Slovácko

https://www.masvychodnislovacko.cz

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko

http://www.leader.ostrozsko.cz/

Místní akční skupina Ploština

http://mas.plostina.cz/

Místní akční skupina Rožnovsko

http://www.masroznovsko.cz/

Místní akční skupina Hříběcí hory

http://hribecihory.cz/

Severní Chřiby a Pomoraví

http://masschp.cz/

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko

http://www.masvas.cz/

Místní akční skupina Podhostýnska

http://www.mas-podhostynska.cz/

Místní akční skupina Valašsko - Horní
Vsacko

http://www.masvhv.cz/

Luhačovské Zálesí

http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/

Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko Starojicko

http://maskls.cz/

MAS - Partnerství Moštěnka

http://www.mas-mostenka.cz/

MAS Staroměstsko

http://www.masstaromestsko.cz/uvod

MAS Jižní Haná

http://www.masjiznihana.cz/

V rámci své územní působnosti mohou i nestátní neziskové organizace (spolky, nadace,
církve, obecně prospěšné společnosti atd.) jako jeden z možných žadatelů podávat
žádosti o dotace přes MAS. Informace o konkrétních výzvách jednotlivých MAS budou
postupně (dle dostupných informací) doplňovány v dalších číslech vydání „Dotačního
průvodce pro neziskové organizace ve Zlínském kraji.
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VÝZVY MAS ROŽNOVSKO
MAS ROŽNOVSKO – „IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

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

Sociální oblast, sociální služby
NNO, církve, církevní organizace
Dotace na rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro
poskytování sociální služby, nákup pozemků a staveb,
pořízení vybavení, pořízení automobilu pro účely poskytování
terénní nebo ambulantní sociální služby.
Podporované aktivity:
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby:
• podporována bude rekonstrukce a úpravy objektu, či
zázemí pro poskytování sociální služby, nákup
pozemků a staveb, pořízení vybavení, pořízení
automobilu pro účely poskytování terénní nebo
ambulantní sociální služby.
• sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů.
až 95 %, min. 200 000 Kč, max. 1 052 631 Kč
8. 11. 2021 – 15. 12. 2021
15. 12. 2021
http://www.masroznovsko.cz/15-vyzva-irop-socialni-sluzby

MAS ROŽNOVSKO – „IROP – VZDĚLÁVÁNÍ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
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Vzdělávání, školství
NNO, církve, církevní organizace, MŠ a ZŠ
Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení
odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v
klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce
s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory).
Podporované aktivity:
• Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání (stavební úpravy a pořízení
vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality
vzdělání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce)
až 95 %, min. 200 000 Kč, max. 4 279 761 Kč
8. 11. 2021 – 15. 12. 2021
15. 12. 2021
http://www.masroznovsko.cz/16-vyzva-irop-vzdelavani
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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/

OS Kroměříž

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

OS Zlín

https://csvoozlin.cz/

OS Vsetín

http://vcelarivsetin.cz/

OS Uherské Hradiště

http://vcelariuh.cz/

MYSLIVOST
NÁZEV ORGANIZACE

WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE

ČMM JEDNOTA

https://www.cmmj.cz/

OS Kroměříž

https://kromeriz.cmmj.cz/

OS Zlín

https://zlin.cmmj.cz/

OS Vsetín

http://www.omsvsetin.cz/

OS Uherské Hradiště

https://uherskehradiste.cmmj.cz/
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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
10. prosince do 12:00 hod.
=Jaromír Gadas=
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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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