DOTAČNÍ KALENDÁŘ 2017
OPERAČNÍ PROGRAMY EU
Integrovaný regionální operační program
Termín

Míra dotace

II-VII 2017

Oblast dotace
Chodníky,
cyklostezky

II-VIII 2017

Předškolní vzdělávání

90 – 95 %

III-VII 2017

Komunitní centra

90 – 95 %

IV-VIII 2017

Rozvoj, soc. služeb II

90 – 95 %

V-IX 2017

Sociální bydlení II

90 – 95 %

V-X 2017

Polyfunkční centra

90 – 95 %

V-IX 2017

90 %

VI-XI 2017

Přestupní terminály II
Středoškolské
vzdělání II

90 – 95 %

VIII 2017-I 2018

Sociální podnikání III

85 %

X 2017-III 2018

Základní školy

90 – 95 %

I- XII 2017

Zateplování

Max. 40 %

90 %

Žadatelé

Popis aktivit
Výstavba, modernizace, rekonstrukce cyklostezek a
obce
chodníků, doprovodná aktivita stavba osvětlení, zeleň
Obce, p. o., NNO, Výstavba a navyšování kapacit školek a dětských skupin
církev.
(jeslí)
Obce, NNO, p. o., Vznik zařízení pro vzdělávání, inkluzi, volnočasové aktivity
církev.
využívající komunity a sociální vrstvy dané lokality
NNO, obce, p. o. Nákup, výstavba, rekonstrukce budov, nákup pomůcek,
církev
vybavení, aut vedoucí ke zkvalitnějí sociální služby
NNO, obce,
Nákup, celkové rekonstrukce, vybavení objektů pro potřeby
církev
bydlení (např. senioři, mladí pracující po škole, atd.)
NNO, obce,
Vznik zařízení pro vzdělávání, inkluzi, volnočasové aktivity
církev
využívající komunity a sociální vrstvy dané lokality
Rekonstrukce, výstavba nástupišť pro veřejnou dopravu,
možná výstavba parkovišť sloužících k přestupu osob na
Obce, dopravci
veřejnou dopravu, doprovodná aktivita úprava prostranství
NNO, církev, p. Bezbariérovost, konektivita, odborné vzdělávání na
o.
středních školách
OSVČ, NNO,
Zakládání podniků (např. technické služby, lesní podniky)
církev, korporace zaměstnávající min 30 % osob z cílových skupin.
Obce, p. o., NNO, Bezbariérovost, konektivita, odborné vzdělávání na
církev
základních školách, navyšování kapacit
Majitelé byt.
domů
Energetické úspory v bytových domech o min. 4 jednotkách.

Operační program Životní prostředí
Termín
X 2017-I 2018
IV – VI 2017

Oblast dotace
Kanalizace, ČOV,
vodovody
Ochrana intravilánu

I – VII 2017

Ochrana intravilánu
Protipovodňová
opatření
Protipovodňová
opatření
Prevence vzniku
odpadů
Materiálové využití
odpadů
Rekultivace skládek
Posílení biodiverzity
Posílení biodiverzity
Posílení přirozených
funkcí krajiny

II – III 2017

Zlepšení kvality
prostředí v sídlech

X 2017- I 2018
IV – VI 2017
X 2017 – I 2018
VI – VII 2017
IX 2017- I 2018
IV – VI 2017
II – III 2017
VI – VIII 2017

VI – VIII 2017
IV – IX 2017
IV – IX 2017

Zlepšení kvality
prostředí v sídlech
Zateplování veřejných
budov
Ener. standart nových
veřejných budov

Dotace
63,75 %
85 %
85 %
75 – 85 %
75 – 85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
50 – 100
%

60 %

60 %
Max 50 %
40 %

Žadatelé
Popis aktivit
Obce, svazky, p. o., Výstavba vodovodů a kanalizací. Modernizace, intenzifikace,
korporace
výstavba ČOV
Bez omezení
Výstavba vsakovacích zařízení, poldrů, šacht, retenčních nádrží
Výstavba vsakovacích zařízení, poldrů, šacht, retenčních nádrží,
Bez omezení
sanace sesuvů
Tvorba digitálních protipovodňových plánu, výstavba
Bez omezení
modernizace rozhlasů a vyrozumívacích systémů
Tvorba digitálních protipovodňových plánu, výstavba
Bez omezení
modernizace rozhlasů a vyrozumívacích systémů
Nákup kompostérů, štěpkovačů, nádob na textil, IT pro
Bez omezení
předcházení vzniku odpadů
Nákup nádob na tříděný odpad pro občany, stavba/rozšíření
Bez omezení
sběrných dvorů a míst pro třídění
Bez omezení
Rekultivace starých skládek
Bez omezení
Péče o cenná stanoviště, druhy
Bez omezení
Péče o cenná stanoviště, druhy
Renaturace vodních toků, výsadba remízků, větrolamů,
Bez omezení
vytváření tůní, mokřadů, rybníků, obnova polních cest
Obnova a zakládání parků, zahrad, sadů, uličních
stromořadí, alejí, lesoparků, vytvoření vodních a mokřadních
Bez omezení
biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů
Obnova a zakládání parků, zahrad, sadů, uličních
stromořadí, alejí, lesoparků, vytvoření vodních a mokřadních
Bez omezení
biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů
Veřejný sektor,
Zateplování objektů občanské vybavenosti (dle KN), samostatná
obce, NNO, církev opatření zaměřená na výměnu zdrojů vytápění
Veřejný sektor,
Úhrada nákladů spojených s uváděním veřejných staveb do
obce, NNO, církev pasivu

Program rozvoje venkova
Termín

Oblast dotace

Dotace

IV 2017

80 %

IV 2017

Lesnická infrastruktura
Zahájení činnosti
mladých zemědělců

Žadatelé
Nájemci, pachtýři,
vlastníci lesů

1,25 mil.

Osoby do 40 let

IV 2017

Nezemědělské činnosti

25 – 45 %

Zemědělský podnikatel

IV 2017

Podpora agroturistiky

25 – 45 %

IV 2017

Prevence v lesích
Odstranění
povodňových škod
Neproduktivní investice
v lesích
Dřevozpracující
provozovny

100 %

Zemědělský podnikatel
Nájemci, pachtýři,
vlastníci lesů
Nájemci, pachtýři,
vlastníci lesů
Nájemci, pachtýři,
vlastníci lesů
Obce, FO, PO
podnikající v lesnictví

Zemědělské podniky
Zpracování a uvádění
zemědělských produktů

40 – 60 %

100 %

X 2017

Prevence v lesích
Technika pro lesní
hospodářství

X 2017

Spolupráce

25 – 50 %

IV 2017
IV 2017
IV 2017
X 2017
X 2017
X 2017

100 %
100 %
50 %

45 %

50 %

Popis aktivit
Výstavba a rekonstrukce lesních cest kategorie 1L, 2L
Nákup zemědělské techniky (vč. traktorů), výstavba a
rekonstrukce zemědělských staveb
Diverzifikace činnosti, dotace na zakládání např.
dřevozpracujících, potravinářských podniků
Výstavba ubytovacích kapacit (max. 40 lůžek), vč.
sportovních a stravovacích zařízení
Zkapacitnění koryt řek, protierozní opatření,
výstavba, obnova rekonstrukce retenčních nádrží
Obnova lesních cest, úprava koryt toků
Výstavba a rekonstrukce stezek vč. mostů, výstavba
herních a fitness prvků, pořízení odpadkových košů

Nákup strojů, technologií pro sušení a impregnaci dřeva
Dotace na stavby, technologie, stroje v živočišné,
Zemědělský podnikatel rostlinné a školkařské výrobě
Zemědělští podnikatelé, Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro
potravináři
finální úpravu, balení a značení produktů, skladování
Nájemci, pachtýři,
Zkapacitnění koryt řek, protierozní opatření,
vlastníci lesů
výstavba, obnova rekonstrukce retenčních nádrží
Nájemci, pachtýři,
Nákupy traktorů, štěpkovačů, vyvážecích vleků a dalších
vlastníci lesů
strojů určených k těžbě a údržbě lesa
Obce, NNO, zemědělci, Výstavba, modernizace, vybavení prodejen, tržišť, nákup
potravináři
pojízdné prodejny, tvorba e-shopů

Operační program zaměstnanost
Termín

Oblast dotace

Dotace

Žadatelé

I 2017 – VI 2018

Sociální začleňování

100 %

VI 2017 – VIII 2018

Podpora podnikání
Výzva pro obce,
asociace, svazy
Zaměstnání cílových
skupin

100 %

NNO, obce, p.o.
NNO, soukromoprávní
subjekty

95 %

Obce, svazky

95 - 100 %

Obce, NNO

Dětské skupiny
Podpora procesů
v sociálních službách
Vzdělávání
zaměstnanců

95 – 100 %

Bez omezení

100 %

NNO, obce, p. o.

85 %

NNO

95 – 100 %

Bez omezení

95 - 100 %

Obce, NNO

V – VI 2017

Dětské skupiny
Zaměstnání cílových
skupin
Podpora dětských
klubů a táborů

95 %

Bez omezení

VII – XII

Sociální inovace

100 %

VIII – XI 2017

Sociální podnikání

85 %

NNO, obce, p.o.
Soc. podniky, OSVČ,
NNO

IV – XII

Genderové audity

85 %

Bez omezení

III 2017 – V 2017
XI 2016 – III 2017
II – VI 2017
IV – VI 2017
XI – XII 2017
IX – XII 2017
IX – XII 2017

Popis aktivit
Podpora sociální a komunitní práce, podpora
neformální péče
Podpora zaměstnávání mužů a žen ohrožených na
trhu práce
Školení pracovníků úřadů, zajištění pracovníků pro
tvorbu strategických dokumentů obcí
Poradenství, rekvalifikace, zprostředkování
zaměstnání atd.
Dotace na provoz (mzdy, energie, nájem), stavební
úpravy a vybavení prostor zařízení
Vzdělávání v sociální oblasti, zavádění nástrojů
mezioborové a meziprofesní spolupráce
Vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT, jazyků, softs
skills a odborných dovedností.
Dotace na provoz (mzdy, energie, nájem), stavební
úpravy a vybavení prostor zařízení
Poradenství, rekvalifikace, zprostředkování
zaměstnání atd.
Zakládání družin, klubů, dotace na mzdy, provoz,
vybavení, příspěvek na příměstské tábory
Zavádění postupů umožňující lepší vstup na pracovní
trh cílovým skupinám
Příspěvek na provoz, marketing a vzdělávání
zaměstnanců sociálního podniku
Opatření na podporu rovných příležitostí žen a mužů
a slaďování pracovního a rodinného života

Integrované teritoriální investice Pražská metropolitní oblast (okresy Praha východ. Praha Západ, Mělník, Kladno, ORP Český Brod,
ORP Dobříš, ORP Beroun, ORP Benešov, ORP Lysá nad Labem)

Termín příjmu
záměrů
I 2017

Oblast dotace
Přestupní terminály,
parkoviště

Dotace
90 %

II – III 2017

Základní školy

90 %

III – IV 2017

Protipovodňová
opatření
Cyklodoprava

85 %

Přestupní terminály,
parkoviště

90 %

V – VI 2017
VII - VII

90 %

Žadatelé
Obce, přepravní
společnosti

Popis aktivit
Rekonstrukce, výstavba nástupišť pro veřejnou dopravu, možná
výstavba parkovišť sloužících k přestupu osob na veřejnou dopravu,
doprovodná aktivita úprava prostranství.
Obce, p. o., církev Bezbariérovost, konektivita, odborné vzdělávání na základních
školách, navyšování kapacit.
Bez omezení
Výstavba retenčních nádrží, poldrů, vsakovacích šachet, sanace
sesuvů atd.
Obce
Výstavba cyklostezek, komunikací se smíšeným provozem (kola +
chodci), oddělené pásy v hl. dopravním prostoru silnic
Obce, přepravní Rekonstrukce, výstavba nástupišť pro veřejnou dopravu, možná
společnosti
výstavba parkovišť sloužících k přestupu osob na veřejnou dopravu,
doprovodná aktivita úprava prostranství.

NÁRODNÍ DOTACE
Ministerstvo pro Místní rozvoj
Předkládání záměrů
X 2017 – I 2018

Oblast dotace
Místní komunikace

Dotace
50 %

X 2017 – I 2018

Sakrální stavby

70 %

X 2017 – I 2018

Komunitní život

70 %

Žadatelé
Obec do 3000 ob.
Obec do 3000 ob.,
svazky
Obec do 3000 ob.,
svazky

X 2017 – I 2018

Demolice budov

X 2017 – I 2018
X 2017 – I 2018

Pečovatelské byty
Komunitní domy
seniorů

X 2017 – I 2018

Vstupní byty

80 %
Max. 600 tisíc
Kč/jednotka
Max. 600 tisíc
Kč/jednotka
Max. 550 tisíc
Kč/jednotka

Obce spadající do
ORP se SVL
Právnické osoby
včetně obcí
Právnické osoby
včetně obcí
Právnická osoba,
vyjma obce

X 2017 – I 2018

Regenerace sídlišť

70 %

Obce

X 2017 – I 2018

Regenerace sídlišť

70 %

Obce

Předkládání záměrů

Oblast dotace

Dotace

Žadatelé

VI – VII 2017

Vodovody a kanalizace

50 – 70 %

Obce

Popis aktivit
Obnova/rekonstrukce místních komunikací
Obnova sakrálních staveb, které nejsou
kulturní památkou
Zřízení kluboven, hřišť, naučných stezek,
atd.
Demolice budov za účelem opětovného
využití prostoru do 3 let pro jiné účely nežli
bydlení
Výstavba bytů pro osoby 65+, a pro osoby
závislých na pomoci jiných
Výstavba bytů pro osoby 60+
Pro osoby v nepříznivé sociální situaci
Sídliště postavená do roku 1990, min 150
bytů – výstavba, rekonstrukce dopravní a
tech. infrastruktury (parkoviště, chodníky,
kabeláž, osvětlení)
Sídliště postavená do roku 1990, min 150
bytů – úprava veřejných prostranství – stání
pro kontejnery, hřiště, zeleň aj.

Ministerstvo zemědělství
Popis aktivit
Výstavba a dostavba vodovodů, kanalizací,
ČOV (i decentrálních)

II – IV 2017

Sakrální stavby

70 %

Obce, církve

II – IV 2017

Rybníky a nádrže

80 %

Obce

Údržba a obnova sakrálních staveb, včetně
hřbitovních zdí a cest, márnic
Odbahnění, výstavba, obnova vodních nádrží (i
hasičských) a rybníků vč. nebezkých

Ministerstvo Životního prostředí
Předkládání záměrů

Oblast dotace

Dotace

Žadatelé

Do 30.11.2017

Domovní čistírny

Obce

Do 28.2.2017
Do 31.3. 2017

Zeleň v sídlech
Automobily

80 %, max 225 tis. Kč/DČOV
80 %, obce do 500 ob. Max 2
mil., nad 500 ob. 250 tis. Kč
50 – 800 tis. Kč/auto

Obce
Obce

Popis aktivit
Dotace na nákup, instalace, monitoring, 10 let
provozu čistíren.
Revitalizace obecní zeleně, výstavba chodníků
z propustných a polopropustných vrstev
Nákupy CNG, elektromobilů, hybridů

Ministerstvo kultury
Předkládání záměrů

Oblast dotace

Dotace

31.1.2017

Havarijní
program

80 %, max.

Žadatelé
Vlastníci
kulturních
památek

Popis aktivit
Statické a celkové stavební zajištění kulturních
památek

Ministerstvo obrany
Předkládání záměrů
Do 31.1. 2017

Oblast dotace
Válečné hroby

Dotace
80 %

Žadatelé
Vlastnící

Popis aktivit
Obnova, údržba válečných pomníků a hrobů

