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Úvod 
 

„Jedním z klíčových předpokladů realizace „chytrých řešení“ je zajištění jejich finanční 

proveditelnosti a volba optimální finanční struktury. Jedná se zpravidla o inovativní záměry, 

jejichž posuzování má svá specifika, zejména s ohledem na rizikovější profil těchto typů 

investic. Důležitou součástí přípravy a realizace skutečně chytrých řešení je proto příprava 

reálných finančně-ekonomických podkladů. V případě financování SMART city projektů se 

může jednat o kombinaci několika zdrojů, ať už jsou to dotace, dluhové financování nebo 

zapojení soukromých zdrojů. V neposlední řadě zde existují také finanční nástroje EU, jejichž 

úloha a důležitost bude stoupat s blížícím se rokem 2020, po kterém se očekává změna ve 

využívání prostředků EU – finance již nebudou v takové míře proudit skrze dotace, z větší části 

se bude jednat o různé formy dluhové a garanční podpory (Metodika financování SMART city 

projektů, 2017).“ 

 

Tradičním zdrojem financování SMART projektů jsou obecní rozpočty. Vzhledem k tomu, že 

rozpočet města musí pokrýt všechny potřeby města a nezbytné investiční projekty, již na 

realizaci chytrých řešení nezbývá dostatek finančních prostředků a dochází tak k tomu, že se 

tyto projekty vůbec nerealizují (v horším případě), nebo se naopak odloží tzv. do šuplíku (v 

lepším případě) a vyčká se na vhodný dotační titul. Cílem této kapitoly je poskytnout základní 

přehled možných dotačních zdrojů pro financování SMART řešení nejen obcí a měst. Nicméně 

se jedná pouze o vodítko, vždy záleží na podmínkách pro žadatele uvedených u konkrétní výzvy 

a je pouze na žadateli, zda dokáže svůj SMART projekt naprojektovat tak, aby byl z dané výzvy 

podpořen. 

 

V současné době neexistuje ucelený přehled možných zdrojů finanční podpory SMART 

projektů. Touto problematikou se zabývalo již Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Vytváření 

přehledu možných zdrojů finanční podpory SMART projektů a jeho pravidelná aktualizace 

(čtvrtletně) byl jedním z úkolů z plánu činností Pracovní skupiny pro SMART Cities. Tento 

přehled byl naposledy vydán 5. září 2017 a od této doby již nebyl dále aktualizován. Nicméně, 

na webu Chytrého regionu, konkrétně na stránce www.dotacnirozcestnik.cz, je uveden 

přehled aktuálních i plánovaných dotačních titulů využitelných pro obce z evropských, státních 

https://www.chytryregion.cz/cs/rozcestnik-dotaci
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a krajských zdrojů. Medailonky výzev jsou opatřeny identifikátorem „Uplatnění chytrých 

řešení“, který pomůže v základní orientaci. Jak již bylo zmíněno, jedná se pouze o vodítko, 

záleží na úhlu pohledu, a to jak administrátora webu, tak uživatele (potenciální žadatel o 

dotaci), podmínkách výzvy a rovněž typu uvažovaného projektu. Chytré prvky je možné zavést 

a uplatnit téměř v jakémkoliv investičním a nezřídka i v neinvestičním projektu. 

 

Přehled zdrojů je rozdělen dle těchto témat definovaných v Koncepci Chytrého regionu 

Královéhradeckého kraje: 

• Doprava 

• Životní prostředí 

• Energie a energetika 

• Veřejný prostor a bydlení 

• Veřejná správa 

• Služby: E-zdraví, e-kultura, e-cestovní ruch 

• Firmy, výzkum, inovace 

• Cirkulární ekonomika 

• Kreativní průmysl 

• Vzdělávání a zaměstnanost 

 

Kromě níže uvedených dotačních programů, lze SMART projekty financovat ještě z těchto 

evropských programů:  

• INTERREG CENTRAL EUROPE 

• INTERREG DANUBE 

• INTERREG EUROPE 

• HORIZON 2020 

• Program LIFE 

• Evropa pro občany 

• Urbact III 

• FONDY EHP A NORSKA 

• Program švýcarsko-české spolupráce 

a národních programů: 
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• PROGRAM ALFA (TAČR) 

• PROGRAM EPSILON (TAČR) 

 

Barevné rozdělení dle zdroje: 

Evropské dotace   

Národní dotace  

Dotace Královéhradeckého kraje 
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Doprava 

Dotační program Co lze financovat Kdo může žádat Odkaz na web 

Integrovaný 
regionální operační 
program 

• nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu 
osob a výstavba plnících a dobíjecích stanic jako navazující 
infrastruktury 

• telematika pro veřejnou dopravu (informace pro cestující, 
komunikace řidiče s dispečinkem, odbavovací systémy pro 
veřejnou dopravu) 

• zavádění nebo modernizace řídících, informačních a 
platebních systémů pro veřejnou dopravu 

• výstavba a modernizace přestupních terminálů pro 
veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou 
dopravu P+R, K+R, B+R  

• výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních 
dopravních systémů (ITS) 

• výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, budování 
doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy 
dopravy, realizace cyklistických jízdních pruhů 

• zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách, 
např. zelené zdi a střechy, aleje a doplňující zeleň v síti u 
cyklostezek a cyklotras, např. zelené pásy, aleje a liniové 
výsadby 

• kraje 

• obce 

• dopravní podniky měst 

• vlastníci/správci dotčené 
infrastruktury 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo 
zakládané kraji, obcemi 
nebo dobrovolnými svazky 
obcí 

• dopravci ve veřejné 
dopravě na základě 
smlouvy o veřejných 
službách v přepravě 
cestujících 

 

https://www.irop.mmr.
cz/cs/Vyzvy/ 
 
 

Operační program 
Doprava 

• výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a 
příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, 
tram-train, trolejbusy) 

• rozvoj systémů a služeb ve městech pro řízení dopravy a 
ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti 

• vlastníci/správci dotčené 

infrastruktury 

 

http://www.opd.cz/str
anka/vyzvy 
 
 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/
http://www.opd.cz/stranka/vyzvy
http://www.opd.cz/stranka/vyzvy
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• podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění 
nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní 
infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených 
na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, 
EGNOS) na městské úrovni včetně integrace na vyšších 
úrovních 

• vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a 
dobíjecími stanicemi pro alternativní pohony 

• výstavba plnících stanic s alternativními paliva na silniční síti 

Operační program 
Podnikání a inovace 
pro 
konkurenceschopno
st 

• elektromobily pro podniky • podnikatelské subjekty https://www.mpo.cz/cz
/podnikani/dotace-a-
podpora-
podnikani/oppik-2014-
2020/ 
 

Státní fond 
dopravní 
infrastruktury 

• chodníky, přechody, bezbariérovost 

• autobusové zálivy 

• cyklostezky, cyklopruhy, cyklopiktokoridory 

• nové technologie (diagnostické metody, aplikace nových 
technologií, zavádění inteligentních systémů řídících 
provoz) 

• bezpečnost silnic II. a III. třídy 

• kraje 

• obce 
 

https://www.sfdi.cz/po
skytovani-
prispevku/vyhlasene-
vyzvy/ 
 
 
 

Národní program 
Životní prostředí 

• inteligentní dopravní systémy 

• zavádění nízkoemisních zón v obcích (studie proveditelnosti 
NEZ, informační kampaně, dopravní značení, budování 
záchytných parkovišť, podpora MHD, studie pro 
vyhodnocení efektu NEZ, regulační plány, strategický rámec 
městské mobility, plány udržitelné městské mobility).  

• alternativní způsoby dopravy (ecocarsharing, bike/e-bike 
sharing) 

• kraje 

• obce 

• svazky obcí 

• státní příspěvkové 
organizace 

• veřejné výzkumné instituce 

• příspěvkové organizace 
obcí a krajů 

https://www.narodnipr
ogramzp.cz/nabidka-
dotaci/ 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vyhlasene-vyzvy/
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vyhlasene-vyzvy/
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vyhlasene-vyzvy/
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vyhlasene-vyzvy/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
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• elektromobily, CNG, plug-in hybridy, hybridy 

• hlukové studie, protihluková opatření, podpora začlenění 
opatření snižující dopady negativních externalit z dopravy 
do plánů rozvoje dopravy měst a obcí 

• společnosti vlastněné z více 
než 50 % obcemi či kraji 

Podpora rozvoje 
regionů 

• mosty, lávky,  

• parkovací a odstavné plochy 

• zastávky veřejné dopravy 

• obce mimo statutární 
města 

https://mmr.cz/cs/Nar
odni-dotace/Podpora-
a-rozvoj-regionu 
 

Regionální rozvoj • cyklostezky 

• chodníky  

• mosty, podchody 

• značení 

• obce, města, dobrovolné 
svazky obcí, jejichž 
katastrálním územím 
prochází dálkové cyklotrasy 
či cyklotrasy na ně přímo 
navazující definované v 
Nadregionální strategii KHK 
v oblasti cyklo, in-line a 
bike produktů 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 
 

Program obnovy 
venkova 

• místní komunikace a dopravní infrastruktura • obce na území KHK s méně 
než 3 000 obyvateli 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 
 

 

  

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
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Životní prostředí 

Dotační program Co lze financovat Kdo může žádat Odkaz na web 

Operační program 
Životní prostředí 

• výstavba kanalizace 

• výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních 
vod 

• odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových 
vod živinami 

• zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt 
vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů 

• hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich 
další využití namísto jejich urychleného odvádění 
kanalizací do toků 

• povodňová ochrana 

• stabilizování a sanace svahových nestabilit  

• analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření 

• budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních 
a výstražných systémů, digitální povodňové plány 

• tepelná čerpadla/kotle na pevná paliva/plynové 
kondenzační kotle 

• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo 
přípravu teplé vody 

•  instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení 
emisí znečišťujících látek 

• technická opatření vedoucí ke snížení energetické 
náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická 
opatření) 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• příspěvkové organizace 

• veřejné výzkumné instituce 

• vysoké školy a školská 
zařízení 

• nestátní neziskové 
organizace 

• církve a náboženské 
společnosti 

• obchodní společnosti a 
družstva 

• podnikatelské subjekty 

• fyzické osoby 

• obchodní 
společnosti ovládané z více 
než 50 % obcemi a městy 
nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty 

 

https://www.opzp.cz/v
yzvy/ 
 
 
 
 

https://www.opzp.cz/vyzvy/
https://www.opzp.cz/vyzvy/
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• technologie ke snižování emisí 

• monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a 
přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich 
archivaci a prezentaci 

• tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro 
zpracování dat, modelování a simulaci 

• monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a 
zpracování vzorků a přenosu dat, zdokonalování nástrojů 
pro modelování atmosféry 

• výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s 
vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování 

• aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů 
vznikající ve výrobě 

• výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 
odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a 
bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro 
separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně 
související infrastruktury) 

• výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití 
odpadů 

• výstavba a modernizace zařízení na energetické využití 
odpadů a související infrastruktury 

• výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s 
nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů 
(vyjma skládkování) 

• zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků 
sídelní zeleně 

• obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch 
přírodě blízkého charakteru spočívající ve vytvoření 
vodních a mokřadních biotopů  
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Národní program 
Životní prostředí 

• výstavba kanalizace 

• výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních 
vod 

• výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality 
zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů 
(technické opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody 

• výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodových sítí pitné 
vody 

• likvidace nepotřebných vrtů 

• výstavba domovních čistíren odpadních vod 

• výstavba splaškové kanalizace 

• environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a 
toků 

• akumulace a využití srážkových vod 

• akumulace a využití odpadních vod vyčištěných na 
požadovanou kvalitu 

• akumulace a zpracování kalů vznikajícího při čištění 
odpadních vod k jeho dalšímu využití 

• průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody 

• realizace nových, zkapacitnění nebo rekonstrukce 
vodovodních přivaděčů 

• znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu 
Země (sběrná místa a jejich vybavení, systémy sběru) 

• následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou 
vrstvu Země 

• realizace potřebných analytických podkladů 

• podpora provozu charitativních středisek, servisních a 
shromažďovacích míst zabývajících se opětovným 
využitím (znovuvyužitím) výrobků, jejichž životnost není 
ukončena 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• státní příspěvkové 
organizace 

• veřejné výzkumné instituce 

• příspěvkové organizace 
obcí a krajů 

• společnosti vlastněné z více 
než 50 % obcemi či kraji 

• právnické a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání v 
oblasti nakládání s 
nebezpečnými odpady 
(autovraky) 

https://www.narodnipr
ogramzp.cz/nabidka-
dotaci/ 
 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
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• nákup domácích kompostérů a příslušenství pro domovní 
kompostování 

• rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového 
využívání autovraků 

• odstraňování nelegálních skladů odpadů včetně likvidace 

• dlouhodobý a postsanační monitoring starých 
ekologických zátěží 

• uchování genofondu produkčních a neprodukčních rostlin 
umožňující následné množení a návrat do krajiny s 
návazností na ochranu biodiverzity a potřebu adaptace na 
změny klimatu 

• zřizování přirozených hlukových bariér (zeleň), budování 
protihlukových stěn s preferencí ekologicky šetrných 
materiálů 

• zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných 
vodních prvků přírodě blízkého charakteru 

• výsadba a regenerace izolační zeleně s důrazem na záchyt 
prašnosti 

• EVVO a osvěta 

• certifikace environmentálně zodpovědného chování 

• inovativní a demonstrační projekty 

Podpora rozvoje 
regionů 

• realizace veřejné zeleně a parků na místě bývalých 
brownfieldů 

• kraje 

• obce 

https://mmr.cz/cs/Nar
odni-dotace/Podpora-
a-rozvoj-regionu 
 

Podpora obnovy 
přirozených funkcí 
krajiny 

• adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny 
na vodní, lesní a nelesní ekosystémy 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• občanská sdružení 

http://www.dotace.nat
ure.cz/popfk-
programy.html 
 
 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
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• obecně prospěšné 
organizace 

• fyzické osoby 

• právnické osoby 

Program obnovy 
venkova 

• zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci 
povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu 

• předcházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce 
odpadů zvýšením účinnosti odděleného sběru a 
materiálového využití odpadů 

• obce na území KHK s méně 
než 3 000 obyvateli 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 
 

Životní prostředí a 
zemědělství 

• zásobování pitnou vodou 

• odvádění odpadních vod 

• EVVO 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• subjekty v EVVO 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 

 
  

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
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Energie a energetika 

Dotační program Co lze financovat Kdo může žádat Odkaz na web 

Integrovaný 
regionální operační 
program 

• zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na 
obálce budovy 

• větrání s rekuperací odpadního vzduchu 

• instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických 
systémů 

• instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a  

• elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo  

• zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby 
budov, ve kterých jsou umístěny 

• vlastníci bytových domů a 
společenství vlastníků 
jednotek, kromě fyzických 
osob nepodnikajících 

https://www.irop.mmr.
cz/cs/Vyzvy/ 
 

Operační program 
Životní prostředí 

• zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na 
obálce budovy 

• větrání s rekuperací odpadního vzduchu 

• instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických 
systémů 

• instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a 
kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých 
jsou umístěny 

• výstavba nových veřejných budov v pasivním 
energetickém standardu 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• příspěvkové organizace 

• veřejné výzkumné instituce 

• vysoké školy a školská 
zařízení 

• nestátní neziskové 
organizace 

• církve a náboženské 
společnosti 

• obchodní společnosti 
vlastněné ze 100 % veřejným 
subjektem 

https://www.opzp.cz/v
yzvy/ 
 
 
 
 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/
https://www.opzp.cz/vyzvy/
https://www.opzp.cz/vyzvy/
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Operační program 
Podnikání a inovace 
pro 
konkurenceschopno
st 

• podpora výstavby a rekonstrukce a modernizace malých 
vodních elektráren 

• vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí 
tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby 

• instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající 
bioplyn 

• výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované 
výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla 

• úspory energie v budovách podnikatelských subjektů 

• rekonstrukce brownfieldů pro průmyslové využití 

• pilotní projekty v oblasti druhotných surovin 

• zavádění nízkouhlíkových inteligentních technologií 
v budovách 

• SMART Grids 

• podnikatelské subjekty https://www.mpo.cz/cz
/podnikani/dotace-a-
podpora-
podnikani/oppik-2014-
2020/ 
 

Národní program 
Životní prostředí 

• využívání moderních ICT pro zvýšení energetické účinnosti 
v budovách a v dopravě s následným využitím pro územní 
plánování udržitelného rozvoje měst a obcí 

• rekonstrukce a úprava veřejného osvětlení na území 
národních parků a CHKO 

• inovativní a demonstrační projekty 

• kraje 

• obce 

• právnické osoby, které splní 
podmínky výzvy 

https://www.narodnipr
ogramzp.cz/nabidka-
dotaci/ 
 

EFEKT • opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného 
osvětlení 

• rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla 

• energeticky úsporná opatření v budovách řešená 
metodou EPC 

• specifické a pilotní projekty  

• Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) 

• zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu  

• kraje 

• obce 

• obchodní korporace se 100% 
podílem obce 

• sociální a zdravotnická 
zařízení 

• školské právnické osoby 

• příspěvkové organizace 

• akciové společnosti 

https://www.mpo-
efekt.cz/cz/programy-
podpory/54039 
 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039
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• zpracování dokumentů pro přípravu energeticky 
úsporného projektu řešeného metodou EPC 

• zpracování územní energetické koncepce 

• zpracování zprávy o uplatňování územní energetické 
koncepce 

• projekty vzdělávání a studie 

• spolky 

• komory 

• vlastníci bytových a 
rodinných domů 

• společnost s ručením 
omezeným 

• veřejná obchodní společnost 

• veřejná výzkumná instituce 

• vlastníci objektů ve veřejném 
sektoru 

• vlastníci objektů pro 
podnikatelské účely 

Panel 2013+ • snížení energetické náročnosti domu • vlastníci bytových domů http://www.sfrb.cz/pro
gramy-a-
podpory/program-
panel-2013/ 

Nová Zelená 
úsporám 

• solární termické a fotovoltaické systémy 

• zelené střechy 

• systém řízeného větrání (rekuperace) 

• využití tepla z odpadních vod 

• výměna zdrojů tepla 

• vlastníci rodinných a 
bytových domů 

https://www.novazelen
ausporam.cz/ 

Program obnovy 
venkova 

• veřejné osvětlení • obce na území KHK s méně 
než 3 000 obyvateli 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 
 

 
  

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
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Veřejný prostor a bydlení 

Dotační program Co lze financovat Kdo může žádat Odkaz na web 

Integrovaný 
regionální operační 
program 

• pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 
nezbytného základního vybavení 

• obce 

• nestátní neziskové 
organizace  

• církve, církevní organizace 

https://www.irop.mmr.
cz/cs/Vyzvy/ 

Operační program 
Zaměstnanost 

• Housing first (Bydlení především) – vybavení a příprava 
bytů 

• obce 

• organizace zřizované 
obcemi 

• dobrovolné svazky obcí  

• nestátní neziskové 
organizace 

https://www.esfcr.cz/p
rehled-vyzev-opz 

Národní program 
Životní prostředí 

• úprava veřejných prostor v obcích na území národních 
parků 

• kraje 

• obce 

• právnické osoby, které splní 
podmínky výzvy 

https://www.narodnipr
ogramzp.cz/nabidka-
dotaci/ 
 

Podpora rozvoje 
regionů 

• bezbariérovost v bytových domech 

• regenerace brownfieldů 

• kraje 

• obce 

https://mmr.cz/cs/Nar
odni-dotace/Podpora-
a-rozvoj-regionu 
 

Podpora bydlení • bezbariérovost v bytových domech 

• pečovatelské byty 

• vstupní byty 

• komunitní domy seniorů 

• obce 

• vlastníci bytových domů 

https://mmr.cz/cs/Nar
odni-dotace/Podpora-
bydleni 
 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni
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Státní fond rozvoje 
bydlení 

• modernizace a zateplování bytových domů 

• stavební úpravy bytů 

• novostavby bytů 

• výstavba startovacích a nájemních bytů 

• regenerace sídlišť (úprava veřejných prostor na sídlištích 

• obce 

• vlastníci bytových domů 

http://www.sfrb.cz/ 
 

Údržba a obnova 
kulturních a 
venkovských prvků 

• úprava veřejných prostor • obce 

• spolky 

• vlastníci objektů a pozemků 

• zájmová sdružení 
právnických osob 

• obecně prospěšné 
společnosti 

http://eagri.cz/public/
web/mze/dotace/naro
dni-dotace/dotace-na-
udrzbu-a-obnovu-
kulturnich-a-1/ 
 

Program obnovy 
venkova 

• úprava veřejných prostor • obce na území KHK s méně 
než 3 000 obyvateli 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 
 

 
 
  

http://www.sfrb.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
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Veřejná správa 

Dotační program Co lze financovat Kdo může žádat Odkaz na web 

Integrovaný 
regionální operační 
program 

• eGovernment 

• kybernetická bezpečnost 

• specifické informační a komunikační systémy a 
infrastruktura 

• územní plány a studie 

• kraje 

• obce 

• organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi 

• organizace zřizované nebo 
zakládané kraji 

• obce s rozšířenou 
působností 

http://irop.mmr.cz/cs/
Vyzvy 
 

Operační program 
Životní prostředí 

• výstavba nových veřejných budov v pasivním 
energetickém standardu 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• příspěvkové organizace 

• veřejné výzkumné instituce 

• vysoké školy a školská 
zařízení 

• nestátní neziskové 
organizace 

https://www.opzp.cz/v
yzvy/ 
 
 
 
 

Operační program 
Podnikání a inovace 
pro 
konkurenceschopno
st 

• zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k 
internetu 

• rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní 
přístup k internetu 

• poskytovatelé 
vysokorychlostního 
internetu 

https://www.mpo.cz/cz
/podnikani/dotace-a-
podpora-
podnikani/oppik-2014-
2020/ 
 

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
https://www.opzp.cz/vyzvy/
https://www.opzp.cz/vyzvy/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
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Operační program 
Zaměstnanost 

• podpora řízení kvality 

• podpora tvorby strategických dokumentů 

• podpora procesního řízení v organizaci 

• nástroje komunikace s veřejností 

• kraje  

• obce  

• dobrovolné svazky obcí 

• soukromoprávní subjekty 
vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost 

• asociace a sdružení obcí a 
krajů 

https://www.esfcr.cz/p
rehled-vyzev-opz 
 

Podpora rozvoje 
regionů 

• bezbariérovost veřejných budov 

• regenerace brownfieldů 

• rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
 

• kraje 

• obce 

https://mmr.cz/cs/Nar
odni-dotace/Podpora-
a-rozvoj-regionu 
 

Program obnovy 
venkova 

• rekonstrukce a přestavba veřejných budov • obce na území KHK s méně 
než 3 000 obyvateli 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 
 

 
 
  

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
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Služby: E-zdraví, e-kultura, e-cestovní ruch 

Dotační program Co lze financovat Kdo může žádat Odkaz na web 

Integrovaný 
regionální operační 
program 

• eGovernment 

• infrastruktura polyfunkčních komunitních center 

• infrastruktura pro sociální podnikání 

• infrastruktura sociálních služeb 

• přístrojové vybavení nemocnic 

• deinstitucionalizace psychiatrické péče (centra duševního 
zdraví, stacionáře, ambulance apod.) 

• kraje 

• obce 

• organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi 

• organizace zřizované nebo 
zakládané kraji 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované 
dobrovolnými svazky obcí 

• nestátní neziskové 
organizace 

• církve, církevní organizace 

• malé a střední podniky 

• OSVČ 

http://irop.mmr.cz/cs/
Vyzvy 
 

Operační program 
Zaměstnanost 

• podpora procesů střednědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb na úrovni obcí 

• podpora tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb 

• sociální podnikání 

• kraje  

• obce  

• dobrovolné svazky obcí 

• soukromoprávní subjekty 
vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost 

• asociace a sdružení obcí a 
krajů 

• veřejná obchodní 
společnost 

• komanditní společnost 

https://www.esfcr.cz/p
rehled-vyzev-opz 
 

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
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• společnost s ručením 
omezeným 

• akciová společnost 

• družstvo 

Podpora 
samosprávy v 
oblasti stárnutí 

• informační a metodická centra 

• mezigenerační spolupráce 

• osvěta 

• kraje 

• obce 

https://www.mpsv.cz/c
s/27262  
 

Podpora rozvoje 
regionů 

• příprava prostor pro provoz základní lékařské péče 
(pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod 

• obce do 1 000 obyvatel 

• dobrovolné svazky obcí 

https://mmr.cz/cs/Nar
odni-dotace/Podpora-
a-rozvoj-regionu 
 

Národní program 
podpory cestovního 
ruchu v regionech 
(2016 - 2020) 

• vybavenost turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, 
vodní turistika atd.) 

• udržitelné formy cestovního ruchu) 

• navigační a informační systémy v destinacích 

• úprava lyžařských běžeckých tras 

• ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických 
regionech  

• monitoring návštěvníků 

• marketingové aktivity 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• oblastní organizace 
destinačního 
managementu 

• geoparky 

• NNO v cestovním ruchu 

• podnikatelské subjekty 

• církve a náboženské 
společnosti 

https://mmr.cz/cs/Nar
odni-dotace/Cestovni-
ruch/Narodni-program-
podpory-cestovniho-
ruchu-v-regione 
 

Regionální rozvoj • pojízdné prodejny na venkově 

• prodejny na venkově 

• propagace cyklobusů v turistických regionech 

• úprava lyžařských běžeckých tras 

• činnost a rozvoj destinačního managementu 

• kulturních aktivity 

• obec na území 
Královéhradeckého kraje, 
která měla k 31. 12. 2017 
méně než 1 000 obyvatel 

• obec na území 
Královéhradeckého kraje, 
která měla k 31. 12. 2017 1 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 
 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
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• činnost muzeí a galerií 000 a více obyvatel, pro 
zajištění obchodní 
obslužnosti ve své místní 
části s méně než 1 000 
obyvateli 
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Firmy, výzkum, inovace 

Dotační program Co lze financovat Kdo může žádat Odkaz na web 

Operační program 
Výzkum, vývoj a 
inovace 

• SMART akcelerátor 

• vzdělávací infrastruktura na vysokých školách 

• rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 

• kraje 

• vysoké školy 

• veřejné výzkumné instituce 

• korporace 

• příspěvkové organizace 
státu územních 
samosprávných celků 

https://opvvv.msmt.cz/
aktualni-vyzvy 
 
 

Operační program 
Podnikání a inovace 
pro 
konkurenceschopno
st 

• zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových 
center 

• zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich 
uvedení na trh (např. up-scaling, pilotní výrobní linky 
apod.) 

• zavádění procesních a marketingových inovací 

• průmyslový výzkum a vývoj 

• pre-commercial public procurement 

• vědecko-technické parky, podnikatelská inovační centra, 
podnikatelské inkubátory 

• vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a 
univerzitami 

• spolupráce klastrů 

• proof – of – concept 

• mentoring, koučing, foresight pro MSP 

• tvorba  nových sofistikovaných ICT  řešení 

• budování a modernizace datových center 

• kraje  

• obce  

• dobrovolné svazky obcí 

• soukromoprávní subjekty 
vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost 

• asociace a sdružení obcí a 
krajů 

• veřejná obchodní 
společnost 

• komanditní společnost 

• společnost s ručením 
omezeným 

• akciová společnost 

• družstvo 

• MSP 

• velké podniky 

https://www.mpo.cz/cz
/podnikani/dotace-a-
podpora-
podnikani/oppik-2014-
2020/  
 

https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
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Národní program 
životní prostředí 

• Preventivní a inovativní programy ve firmách (CP, LCA, 
zásady správné zemědělské praxe, zavádění nejlepších 
dostupných technik – BAT, ověřování environmentálních 
technologií atp.) 

• podnikatelské subjekty https://www.narodnipr
ogramzp.cz/nabidka-
dotaci/ 
 

Podpora přípravy 
projektových 
záměrů RIS3 
Královéhradeckého 
kraje 

• vypracování dokumentace projektového záměru 
strategické intervence (projekt, který prokazatelně a 
významnou měrou přispívá k dosažení strategického cíle 
krajské RIS3 strategie a současně posiluje spolupráci mezi 
subjekty inovačního prostředí) 

• veřejný subjekt se sídlem 
nebo pobočkou (např. 
provozovna, detašované 
pracoviště, fakulta veřejné 
vysoké školy) na území 
Královéhradeckého kraje 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 
 

 
 
  

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
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Cirkulární ekonomika 

Dotační program Co lze financovat Kdo může žádat Odkaz na web 

Operační program 
Životní prostředí 

• aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů 
vznikající ve výrobě 

• výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 
odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a 
bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro 
separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně 
související infrastruktury) 

• výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití 
odpadů 

• výstavba a modernizace zařízení na energetické využití 
odpadů a související infrastruktury  

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• příspěvkové organizace 

• veřejné výzkumné instituce 

• vysoké školy a školská 
zařízení 

• nestátní neziskové 
organizace 

• církve a náboženské 
společnosti 

• obchodní společnosti a 
družstva 

• podnikatelské subjekty 

• fyzické osoby 

https://www.opzp.cz/v
yzvy/ 
 
 
 
 

Národní program 
Životní prostředí 

• inovativní postupy pro zavádění oběhového hospodářství 
a pro oblast předcházení vzniku odpadů 

• rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového 
využívání autovraků 

• EVVO a osvěta 

• certifikace environmentálně zodpovědného chování 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• státní příspěvkové 
organizace 

• veřejné výzkumné instituce 

• příspěvkové organizace 
obcí a krajů 

• společnosti vlastněné z více 
než 50 % obcemi či kraji 

https://www.narodnipr
ogramzp.cz/nabidka-
dotaci/ 
 

https://www.opzp.cz/vyzvy/
https://www.opzp.cz/vyzvy/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
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• právnické a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání v 
oblasti nakládání s 
nebezpečnými odpady 
(autovraky) 

Životní prostředí a 
zemědělství 

• EVVO • obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• subjekty v EVVO 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 

 
 
  

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
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Kreativní průmysl 

Dotační program Co lze financovat Kdo může žádat Odkaz na web 

Operační program 
Podnikání a inovace 
pro 
konkurenceschopno
st 

• Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba 
moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací 
např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, 
vzdělávání, zdravotnictví a kreativních průmyslů 

• MSP 

• velké podniky 

https://www.mpo.cz/cz
/podnikani/dotace-a-
podpora-
podnikani/oppik-2014-
2020/ 
  

Program regenerace 
a podnikatelské 
využití brownfieldů 

• revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a 
jejich následná přeměna na průmyslové a podnikatelské 
plochy 

• kraje  

• obce v hospodářsky 
problémových regionech 

http://www.brownfield
y.eu/financni-
podpora/program-
regenerace-a-
podnikatelske-vyuziti-
brownfieldu/ 
 

 
 
  

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
http://www.brownfieldy.eu/financni-podpora/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu/
http://www.brownfieldy.eu/financni-podpora/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu/
http://www.brownfieldy.eu/financni-podpora/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu/
http://www.brownfieldy.eu/financni-podpora/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu/
http://www.brownfieldy.eu/financni-podpora/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu/
http://www.brownfieldy.eu/financni-podpora/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu/
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Vzdělávání a zaměstnanost 

Dotační program Co lze financovat Kdo může žádat Odkaz na web 

Integrovaný 
regionální operační 
program 

• infrastruktura pro předškolní vzdělávání – zařízení péče o 
děti do 3 let, dětské skupiny a mateřské školy 

• infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách 

• infrastruktura škol a školských zařízení pro střední a vyšší 
odborné vzdělávání 

• infrastruktura pro celoživotní vzdělávání v klíčových 
kompetencích 

• infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání 
mládeže 

• kraje  

• obce 

• zařízení péče o děti do 3 let  

• školy a školská zařízení v 
oblasti předškolního, 
základního a středního 
vzdělávání a vyšší odborné 
školy  

• organizace zřizované nebo 
zakládané kraji  

• organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi  

• nestátní neziskové 
organizace  

• církve a církevní organizace 

http://irop.mmr.cz/cs/
Vyzvy 
 

Operační program 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání  

• vzdělávání pedagogů 

• spolupráce pedagogů MŠ, ZŠ, pracovníků pedagogicko-
psychologického poradenství, dalších odborníků a rodičů 
dětí z MŠ pro zajištění snazšího přechodu dětí na ZŠ 

• klíčové kompetence žáků 

• poradenství 

• monitoring a hodnocení jako nástroje pro řízení změn a 
podporu dalšího rozvoje 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• příspěvkové organizace 

• veřejné výzkumné instituce 

• vysoké školy a školská 
zařízení 

• nestátní neziskové 
organizace 

https://opvvv.msmt.cz/
aktualni-vyzvy 
 
 
 

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
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Podpora rozvoje 
regionů 

• školní budovy 

• dětská dopravní hřiště 

• prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a 
rozvoj venkova s nadregionálním dosahem 

• výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na 
obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem 

• odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich 
funkce 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

https://mmr.cz/cs/Nar
odni-dotace/Podpora-
a-rozvoj-regionu 
 

Národní program 
životní prostředí 

• Místní Agenda 21 (vzdělávání, participace – zapojování 
místních partnerů a občanů do rozvoje municipality) 

• informační, participační a vzdělávací akce k udržitelnému 
rozvoji v dílčích oblastech životní prostředí, udržitelná 
výroba a spotřeba a doprava 

• sdílení dobré praxe 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí  

• místní akční skupiny 

https://www.narodnipr
ogramzp.cz/nabidka-
dotaci/ 

Podpora rozvoje a 
obnovy materiálně 
technické základny 
regionálního 
školství 

• infrastruktura základních škol • obce 

• dobrovolné svazky obcí 

https://www.mfcr.cz/cs
/verejny-
sektor/podpora-z-
narodnich-
zdroju/programy-a-
dotace-kapitoly-
vps/program-29821 
 

Rozvoj podmínek 
pro vzdělávání 

• polytechnická výchova a vzdělávání 

• rozvoj talentů 

• digitalizace ve vzdělávání 

• právnické osoby 
vykonávající činnost školy 
nebo školského zařízení 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 
 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
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https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
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https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29821
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29821
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
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Program obnovy 
venkova 

• infrastruktura mateřských a základních škol • obce na území KHK s méně 
než 3 000 obyvateli 

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Mo
dules/DOTIS/Pages/Pu
blic/GrantPrograms.asp
x 
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