
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

 
Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně 



Národní dotační programy 

 

 
 Regionální politika  

 Podpora obnovy a rozvoje venkova  

 Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách  

 Podpora odstraňování bariér v budovách  

 Cestovní ruch  

 Národní program podpory cestovního ruchu  

 Bytová politika  

 Podpora regenerace panelových sídlišť  

 Podpora výstavby technické infrastruktury  

 Podpora oprav olověných domovních rozvodů  

 Podpora výstavby podporovaných bytů – Komunitní dům seniorům  

 Státní fond rozvoje bydlení 

 Nestátní neziskové organizace 

 

 

 

Výzvy pro podávání žádostí o dotace na rok 2016:  

září - prosinec 2015.  



Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 

 
 Cíl podprogramu: 

Formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram 

předpokládá  participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení 

při obnově jejich obce v  souladu s místními tradicemi. 

 Příjemci podpory:  

Vymezeni a specifikováni pro každý dotační titul zvlášť. Obecně se však 

jedná o obce do 3 tis. obyvatel či svazky obcí.  

 Alokace na podprogram pro rok 2015:  200 mil. Kč  

 

 

 

 

 



Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 

 

 

 

 Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

 

 Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života  

v obci 

 

 Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova  

 

 Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci (aktuálně běží 

výzva) 

 

 

 



Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 

 

 

 

 

 Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  

 Žadatel: obec oceněná v soutěži Vesnice roku. 

 Výše dotace: dle uděleného ocenění v soutěže (600 tis. – 2 mil. Kč).  

 Do 80% uznatelných nákladů na akci.  

 Podporovány jsou projekty zaměřené na:  

- Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy, předškolní 

zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice apod.) 

- Komplexní úpravu veřejných prostranství.  

- Obnovu a zřizování veřejné zeleně.  

- Rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek, veřejného osvětlení.  

- Přípravu a realizaci propagačních materiálů obce související s umístěním v soutěži. 

 

 



Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 

 

 

 

 

 Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního 

života v obci 

 Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.  

 Výše dotace: maximálně 400 tis. Kč. 

 Do 70% uznatelných nákladů na akci.  

 Podporovány jsou projekty zaměřené na:  

- Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, 

kulturní zařízení). 

- Úpravu veřejných prostranství.  

- Obnovu a zřizování veřejné zeleně.  

- Rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).  

 



Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 

 

 

 

 

 Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 

venkova 

 Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.  

 Výše dotace: maximálně 200 tis. Kč. 

 Do 70% uznatelných nákladů na akci.  

 Podporovány jsou projekty nadregionálního charakteru zaměřené na:  

- Prezentaci úspěšně realizovaných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.  

- Výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova. 

- Podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí změřeného na obnovu  

a rozvoj venkova.   



Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 

 

 

 

 

Aktuální výzva – do 25. června 2015 

 Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních taveb v obci  

(stavby, které jsou ve vlastnictví obce, nejsou zapsané na Ústředním seznamu kulturních 

památek, nejsou ve vlastnictví církve) 

 Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.  

 Výše dotace: maximálně 300 tis. Kč. 

 Do 70% uznatelných nákladů na akci.  

 Jedná se zejména o obnovu staveb jako:  

- Kaple a kapličky.  

- Sakrální sochy. 

- Boží muka a křížky.  

- Úprava prostranství v bezprostřední blízkosti drobných sakrálních staveb.   



Obnova obecního a krajského majetku po živelných 

pohromách 

 

 

 

 

 Dotační titul č. 1 – pro území, kde BYL vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí 

 Dotační titul č. 2 – pro území, kde NEBYL vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí 

 Žadatel:     obec, kraj 

 Výše dotace:   DT č. 1:  až 90% (obce), až 85% (kraje) 

  DT č. 2: až 70% (obce), až 40% kraje, 

 Alokace pro každý rok: 50 mil. Kč 

 

V případě stavu nouze či nebezpečí = Vláda ČR schválí strategii = navýšení.  

 

 

 

 



Podpora odstraňování bariér v budovách 

 

 

 

 

Podprogram Odstraňování bariér v domech s pečovatelskou službou a městských a 

obecních úřadů 

 Cílem podprogramu je zajistit podporu při odstraňování bariér v těchto budovách  

v návaznosti na Národní rozvojový program mobility pro všechny.  

 Žadatel:     obec, kraj 

 Výše dotace:    do 50% uznatelných nákladů na akci  

 

Podprogram EUROKLÍČ 2015 

 Cílem podprogramu je zajistit podporu při odstraňování bariér v těchto budovách  

v návaznosti na Národní rozvojový program mobility pro všechny.  

 Žadatel:    nezisková organizace 

 Výše dotace:   do 100% uznatelných nákladů na akci  

 

 

 

 

 



Cestování dostupné všem 

 

 

 

 

 Nástroj budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu s cílem snížení sezónnosti, 

zvýšení konkurenceschopnosti regionů, snížení nezaměstnanosti a začlenění nových 

cílových skupin do aktivit cestovního ruchu.  

 Žadatel:     podnikatelský subjekt, obec (mimo statutární města) 

 Výše dotace:    max. 50 % z uznatelných nákladů (de minimis) 

 Alokace pro rok 2015:  100 mil. Kč  

 

 

Výzva pro podávání žádostí o dotace č. 1 – ukončena (50 mil. Kč). 

Výzva pro podávání žádostí o dotace č. 2: červen 2015 (50 mil. Kč).  

 

 

 

 



Cestování dostupné všem 

 

 

 

 

 Podporovány jsou projekty zaměřené na:  

 

 Rekonstrukce/vybudování odpočívadel podél tras, stezek,  

 rekonstrukce/vybudování center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro 

pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras,  

 zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu,  

 zavedení / zlepšení / vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově 

a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu,  

 pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel 

 to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí. 

 

 

 

 



Podpora bydlení 

 

 

 

 

 Podprogramy: 

 

 Regenerace panelových sídlišť  

 

 Technická infrastruktura 

 

 Podpora oprav domovních olověných rozvodů 

 

 Podpora výstavby podporovaných bytů 

 

 

 

 



Podpora bydlení 

 

 

 

 

Regenerace panelových sídlišť 

 Regenerace veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu min. 150 bytů 

(zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury, parkovací stání, dětské hřiště, úpravy 

zeleně, veřejné rekreační plochy).  

 Žadatel:     obec 

 Výše dotace:    do 70 % uznatelných nákladů na akci, max. 4 mil. Kč 

 

Technická infrastruktura 

 Cílem je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových 

domů, RD (kanalizace, vodovod, komunikace). 

 Žadatel:     obec 

 Výše dotace:    max. 50 tis. Kč / 1 zainvestovaný stavební pozemek  

      (de minimis)  

  



Podpora bydlení 

 

 

 

 

Opravy domovních olověných rozvodů 

 Výměna domovních olověných rozvodů = snížení obsahu olova v pitné vodě.  

 Žadatel:     vlastník nebo spoluvlastník či společenství vlastníků  

      bytových jednotek 

 Výše dotace:    20 tis. Kč / 1 bytová jednotka (de minimis) 

 

Výstavba podporovaných bytů 

 Cílem je vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení (min. 20 let). 

 Žadatel:     FO podnikající nebo PO vč. Obcí 

 

DT č. 1 – Pečovatelský byt:  pro 65+ nebo pro handicapované osoby 

   max. – 600 tis. Kč /byt (de minimis) 

DT č. 2 – Vstupní byt: pro osoby v nepříznivé sociální situaci   

   550 tis. Kč / byt (de minimis) 

  

 

 

 

 



Podpora bydlení 

 

 

 

 

Výstavba podporovaných bytů 
 

Aktuální výzva – do 30. června 2015 

 
DT č. 3 – Komunitní dům seniorům:   

  pro 60+ nebo pro handicapované osoby 

  max. – 650 tis. Kč /byt (SGEI de minimis)  
 

Cíl:  

Zajištění sociálního nájemního bydlení tak, aby došlo k uchování a prodloužení soběstačnosti 

a nezávislosti a zároveň byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské 

výpomoci.  

  

 

 

 

 



Podpora sociálního bydlení ze SFRB  

 

 

 

 

 Program Nový PANEL 2013+ NV 468/2012 – úvěr na opravy a modernizace bytových 

domů. OTEVŘEN DO KONCE 2015 

 Úroková sazba:   0, 75% až 2, 75% (od 10 do 30 let) 

 Alokace pro rok 2015:  700 mil. Kč 

 

 Program Výstavby NV 284/2011 Sb. – zvýhodněný úvěr při výstavbě nájemních bytů pro 

nájemce z cílové skupiny (senioři, osoby se zdravotním postižením, nízkými příjmy a 

postižené živelní pohromou). OTEVŘEN DO KONCE 2015 

 Výše úvěru:   max. 70% rozhodných výdajů 

 Alokace pro rok 2015.  200 mil. Kč  

  

 

 

 

 



Podpora sociálního bydlení ze SFRB  

 

 

 

 

 Program Záruky NV 370/2004 Sb. – ručení za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů.  
 Výše záruky:   až do 70% výše jistiny 

 Výše jistiny:   až 1, 5 mil. Kč, až 1, 8 mil. Kč pro obce, kde je     

    součástí výstavby infrastruktura  

 

 Program 150 NV 28/2006 Sb. – úvěry pro mladé na opravy a modernizaci vlastního 

bydlení. OTEVŘEN DO KONCE 2015 
 Max. výše úvěru na žadatele:  150 tis. Kč  

 Alokace pro rok 2015:   100 mil. Kč  

 

 Program JESSICA podle IOP – úvěry na revitalizace deprivovaných zón měst.  
 Výše úvěru:     1 – 120 mil. Kč 

 alokace pro rok 2015:   570 mil. Kč  

 

 

 

 

 



Dotace pro nestátní neziskové organizace 

 

 

 

 

 Žadatel:   nestátní neziskové organizace se sídlem v ČR  

    (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických    

    osob, nadace a nadační fondy) 

 

 Výše dotace:  do 70% uznatelných nákladů  

 

 Oblasti podpory:   

a) Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb.  

b) Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů.  

c) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.  

d) Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni.  

e) Podpora činnosti Horské služby ČR.  

 

 

 

 

 



Přeji Vám mnoho úspěchů. 

Ing. Klára Dostálová 
1. náměstkyně ministryně 

 

Klara.Dostalova@mmr.cz  

www.mmr.cz  
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