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AKTUÁLNÍ A CHYSTANÉ DOTACE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR 

 

INFRASTRUKTURA A ÚSPORA ENERGIÍ 

Aktuální dotace pro obce, kraje a další veřejné subjekty ve dvou důležitých oblastech, jedná se 

o dotace s vypsaným příjmem žádosti. Až na pátý bod, což je chystaná výzva z OPŽP a 

předpokládáme, že bude vyhlášena v dubnu tohoto roku.  

 

1.    Komunální FVE pro malé/větší obce 

-      Na projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na 

budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp. 

vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele), výše dotace malé obce (do 3 000 

obyvatel) až 75 % a větší obce (nad 3 000 obyvatel) až do výše 100 %.  

-      Příjem žádostí do 15.3.2022. 

 

2.    Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách 

-      Určeno na pořízení obnovitelných zdrojů energie, tedy na tepelná čerpadla, kotle na 

biomasu, FVE, atd. Až 50 % způsobilých nákladů. 

-      Příjem žádostí do 31.5.2023. 

 

3.    Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře 

-      Podpoří energetické úspory gastro provozů, prádelen a dalších zařízení ve veřejné 

infrastruktuře (školství, zdravotnická a sociální zařízení). Až 50 % způsobilých nákladů. 

-      Příjem žádostí do 31.5.2023. 

 

4.    Rekonstrukce veřejného osvětlení a příprava pro dobíjecí stanice 

-    Na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory 

elektrické energie, výše dotace až 100 %, Výše podpory je stanovena na 30 Kč za každou 1 
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ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Výše podpory u dobíjecích stanic je 

stanovena na 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. 

-    Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. 

-    Příjem žádostí do 30. 6. 2023. 

 

5.    Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

-      Až 50 % způsobilých nákladů, na zateplení, výměny oken, dveří, výměny zdrojů tepla a 

další opatření ke snížení energetické náročnosti budov. 

-      Tato výzva se chystá pravděpodobně na začátek dubna 2023.  

 

6.    Ekomobilita  

-      Na nákup elektromobilů a vozidel na vodíkový pohon a pořízení chytrých dobíjecích stanic 

(pouze s nákupem elektromobilu). Až 50 % způsobilých nákladů. 

-      Příjem žádostí do 15.12.2023.  

 

7.    Domovní čistírny odpadních vod 

-      Na ČOV, kde není možné připojení ke stokové síti. Až 80 % způsobilých nákladů, od 150 

tisíc do 300 tisíc Kč.  

-      Příjem žádostí až do 31.12.2023. 

 

8.    Čistírny odpadních vod a kanalizace 

-      Na výstavbu kanalizací pro veřejnou potřebu a čistíren odpadních vod. Až 70 % způsobilých 

nákladů, minimálně 3 mil. Kč způsobilých nákladů. 

-      Příjem žádostí končí 28.2.2023. 

 

9.    Zdroje pitné vody 
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-      Určeno na zajištění zdrojů pitné vody (vrty, studny, přivaděče). Až 70 % 

způsobilých nákladů.  

-      Příjem žádostí končí 31.12.2023.  

 

10. Srážkové vody a opatření proti povodním 

-      Určeno na vybudování přírodě blízkých protipovodňových opatření a projekty vedoucí k 

efektivnímu nakládání se srážkovými vodami. Až 100 % způsobilých nákladů. 

-      Příjem žádostí do 31.10.2023. 

 

ŠKOLSTVÍ, DOPRAVA A PAMÁTKY 

1.    Mateřské školy 

-      Určeno na navýšení stávajících kapacit MŠ, rekonstrukce MŠ, nové vybavení mateřských 

škol a další. Plánuje se 90 až 100 % způsobilých výdajů. 

-      Spuštěno 14.2.2023. Pro méně rozvinuté regiony. 

 

2.    Základní školy 

-      Zaměří se na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti 

vzdělávání za pomocí rozvoje infrastruktury ZŠ. Dotace až do výše 100 %.  

-      Vyhlášeno bude zřejmě v listopadu 2023. 

 

3.    Střední školy 

-      Určeno na nákup budov či stavby a stavební úpravy odborných učeben včetně vybavení. 

Výše dotace až 100 % a minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč a maximální 99 mil. 

Kč. 

-      Příjem žádostí běží až do 30.9.2025. 
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4.    Podpora dětských skupin 

-      Na výstavbu nových budov, rekonstrukci vybraného objektu, až 100 % způsobilých výdajů. 

-      Bude vyhlášeno v prvním kvartále 2023. 

 

5.    Infrastruktura pro cyklistickou dopravu  

-      Na rozvoj cyklistické infrastruktury (výstavba, modernizace, rekonstrukce komunikací pro 

cyklisty, parkovací místa pro kola, atd.), až 85 % způsobilých výdajů. 

-      Příjem žádostí probíhá až do 27.9.2023. 

 

6.    Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 

-      Určeno na zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistických komunikací v rizikových a nehodových 

lokalitách, můžete získat až 100 % způsobilých výdajů. 

-      Příjem žádostí běží až do 6.10.2023. 

 

7.    Bezpečnost dopravy- chodníky 

-      Podpořena bude rekonstrukce chodníků podél silnic. Až do výše 85 %. 

-      Plánuje se vyhlášení na 15.5.2023. 

 

8.    Cyklostezky 

-      Bude možné podpořit výstavbu či opravu cyklostezky. Až 90 % způsobilých nákladů. 

-      Plánuje se vyhlášení na 15.5.2023. 

 

9.    Nízkoemisní a bezemisní vozidla  

-      Na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel městské hromadné dopravy. Až 85 % 

způsobilých nákladů. 
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-      Příjem žádostí běží do 31.8.2023. 

 

10.   Revitalizace kulturních památek 

-      Určeno k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek, na 

jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě. 

Zřejmě až do výše 95 % způsobilých výdajů. 

-      Příjem žádostí by měl začít 2.3.2023. 

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST, DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY, 

ZELENÁ INFRASTRUKTURA 

1. Sociální bydlení 

- Na výstavbu, pořízení a rekonstrukci sociálních bytů, až 100 % způsobilých výdajů, pro 

města, obce a NNO. Příjem žádostí běží do 29.8.2023. 

 

2. Podpora sociálního bydlení  

-  Až 100 % způsobilých výdajů na podporu začlenění znevýhodněných skupin obyvatel, 

jejich zabydlování a bydlení. Příjem žádostí do 30.5.2023. 

 

3. Sociální služby 

-  Zaměřeno na nákup objektů, jejich zařízení a vybavení za účelem zlepšení nabídky a 

kvality sociálních služeb. Až 100 % způsobilých výdajů, žádat je možné do 3.8.2023. 

 

4. Podpora sociálního podnikání  

-  Podporuje vznik, provoz a rozvoj sociálního podniku, vznik nových pracovních míst pro 

znevýhodněné občany. Žádat mohou OSVČ, obchodní korporace a NNO. Až 85 % způsobilých 

výdajů a příjem žádostí běží do 20.9.2023. 
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5. Deinstitucionalizace sociálních služeb 

-  Určeno na služby osobní asistence, pečovatelské služby, podporu samostatného bydlení, 

tísňovou péči, sociální rehabilitaci a další. Až 100 % způsobilých výdajů, příjem žádostí začne 

pravděpodobně 21.2.2023. 

 

6. Podpora dostupnosti následné zdravotní péče 

-  Určeno na rozvoj a zvýšení dostupnosti následné zdravotní péče. Příjem žádostí běží do 

30.11.2023, až 100 % způsobilých výdajů. 

 

7. Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče 

- Zaměřeno na stavbu, rekonstrukci, modernizaci, přístrojové vybavení a pořízení 

automobilů pro zvýšení dostupnosti a rozvoj paliativní péče. Výzva bude spuštěna 17. března 

2023, po spuštění bude známa i výše podpory. 

 

8. Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče 

-  Zaměří se na stavby, rekonstrukce, modernizace a přístrojové vybavení pro zvýšení 

dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče, již vyhlášeno, příjem žádostí se očekává 

zahájení v květnu 2023. 

 

9. Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb: 

ambulantní a terénní služby 

- Až 100 % způsobilých výdajů na rozvoj ambulantních a terénních služeb, vyhlášení se 

očekává v prvním čtvrtletí 2023. 

 

10. Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

-  Určeno na nemovitosti a vybavení, jejich zřizování či rekonstrukci. Až 100 % 

způsobilých výdajů, příjem žádostí pravděpodobně na začátku května 2023. 
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11. Brownfieldy pro nepodnikatelské využití 

-  Na revitalizaci a rekonstrukci brownfieldu. Výše dotace zatím není známá, očekává se 

vyhlášení na konci února 2023. 

 

12. eGovernment 

-  Až 100 % způsobilých výdajů na elektronizaci veřejné správy a jejích služeb. Příjem 

žádostí běží do 31.8.2023. 

 

13. Kybernetická bezpečnost 

- Určeno na podporu zabezpečení informační infrastruktury, až 100 % způsobilých 

výdajů a je možno žádat do 27.7.2023. 

 

14. Zelená infrastruktura měst a obcí 

-  Na zelenou infrastrukturu, výzva bude vyhlášena zřejmě na začátku března 2023 i 

s podmínkami. 

 

Pokud byste rádi připravili jakýkoli dotační projekt pro veřejný sektor, neváhejte se na nás 

obrátit. Naši členové z řad erudovaných a zkušených dotačních poradců Vám rádi poradí a 

pomohou. Pište na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volejte na +420 774 874 603.  

 

Děkuji 

S pozdravem 

Ing. Petra Macková Hrochová 

Předsedkyně Komory dotačních poradců 
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