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Přehled dotačních zdrojů na daná témata a projektové záměry 
(reakce na podněty zástupců obcí v rámci regionálních setkání 2022) 

 
Smiřice 8.11. 
dotace – vodovod, kanalizace 
EU 

• 2. výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace 

• 25. výzva – Projektové schéma pro SC 1.4 
ČR 

• Zdroje pitné vody 

• Půjčky pro projekty OPŽP 2021+ 
KHK 

• Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura (POV) 

• Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 

• Program obnovy místních částí obcí 
 
 
Lánov 9.11. 
přeshraniční program Česká republika – Polsko 
webové stránky programu (není zatím schválen, výzvy v přípravě) 
 
Nová Paka 10.11. 
dotace na chodníky 
EU 

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – lze financovat i smíšenou, příp. oddělenou stezku 
pro chodce a cyklisty 

ČR 

• Podpora rozvoje regionů 2023 – zatím nepotvrzeno, minulé výzvy proběhly koncem roku 
2021 

• SFDI (Bezpečnost) – výzva bude vypsána v roce 2023 
KHK 

• Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura (POV) 
 
sportovní hřiště 
ČR 

• Standardizovaná infrastruktura  
o nutné sledovat probíhající výzvy NSA https://agenturasport.cz/dotace-investicni/  

• Podpora rozvoje regionů 2023 – zatím nepotvrzeno, minulé výzvy proběhly koncem roku 
2021 

KHK 

• Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura (POV) 
Nadace  

• Oranžová hřiště (Nadace ČEZ) 
 
rekonstrukce kulturního domu 
ČR 

• Podpora rozvoje regionů 2023 – zatím nepotvrzeno, minulé výzvy proběhly koncem roku 
2021 

KHK 

• Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura (POV) 
 

https://opzp.cz/dotace/2-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/25-vyzva-projektove-schema/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1
https://www.cz-pl.eu/obdobi
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/35vyzvairop
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9
https://agenturasport.cz/dotace-investicni/standardizovane-infrastruktura20-2022/
https://agenturasport.cz/dotace-investicni/
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-110045
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9
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komunitní energetika – zaměřeno na výrobu energie, nikoliv na zateplování 
Modernizační fond  

• Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství) – obce nad 3 000 obyv. 

• FVE pro malé obce – obce s méně než 3 000 obyv. 
EU 

• 11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách 
KHK 

• Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje 
 
Velké Poříčí 16.11. 
dotace KHK – generální oprava studánky pod Borem, poutní místo 

• Dotační portál KHK (vč. kontaktních osob) 
 

dotační možnosti v živé kultuře, v pořádání místních akcí, podpoře ochotnického divadla... 
ČR 

• Podpora regionálních kulturních tradic (spíše větší akce, žadatelem může být i obec) – do 
23.4.2023 

• Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit (výzva skončila v září 2022, 
není pro obce) 

• Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit (výzva skončila v září 2022, není pro obce) 
KHK 

• Výzvy KHK, ale jen do 21.11. (další příští rok) 
 
Dobré 22.11. 
dotační možnosti na veřejná prostranství 
EU 

• IROP – Zelená infrastruktura měst a obcí (zatím nebyla výzva vyhlášena, orientační datum 
vyhlášení výzvy: 20. 12. 2022) 

ČR 

• Podpora rozvoje regionů 2023 – zatím nepotvrzeno, minulé výzvy proběhly koncem roku 
2021 

KHK 

• Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura (POV) 

• Program obnovy místních částí obcí 
 
sakrální stavby  
ČR 

• Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – pouze obce do 2000 obyvatel, další výzva 
bude pravděpodobně v únoru 2023 

• Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – 
výzva bude až někdy příští rok, letos nebyla 

• Podpora rozvoje regionů 2023 – zatím nepotvrzeno, minulé výzvy proběhly koncem roku 
2021 

KHK 

• Obnova památkového fondu – do 21.11. (další příští rok)   
 
dotace na FVE – virtuální baterie, virtuální elektroměry... 
Modernizační fond  

• Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství) – obce nad 3 000 obyv. 

• FVE pro malé obce – obce s méně než 3 000 obyv. 
 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=17
https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/GrantPrograms.aspx#P
https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnich-tradic-2573.html
https://www.mkcr.cz/podpora-rozvoje-zajmovych-kulturnich-mimoumeleckych-aktivit-2572.html
https://www.mkcr.cz/podpora-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-2574.html
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=7
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=7
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=17
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EU 

• 11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách 
KHK 

• Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje 
 
použitelnost projektů připravených do zrušeného programu SFPI "Regenerace sídlišť" 

• webové stránky SFPI (vč. kontaktů) 

• možná alternativa IROP – Zelená infrastruktura měst a obcí (zatím nebyla žádná výzva 
vyhlášena, orientační datum vyhlášení výzvy: 20. 12. 2022) 

 

https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1
https://sfpi.cz/program-regenerace-sidlist/
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027

