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Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí 
 

Doprava 
• Místní komunikace – oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

• Místní komunikace – modernizace, rekonstrukce (přeshraniční spolupráce s Polskem): výše podpory 

max. 90 % nákladů. Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PL 1.2. 

• Chodníky a přechody pro chodce – výstavba, rekonstrukce a úprava na místních komunikacích I. II. a III. 

třídy: výše podpory max. 90 % nákladů z IROP 1.2 nebo max. 85 % nákladů ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury – program „Bezpečnost“. 

• Autobusové zastávky – bezbariérové úpravy nástupišť na místních komunikacích I. II. a III. třídy: výše 

podpory max. 90 % nákladů z IROP 1.2 nebo max. 85 % nákladů ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

– program „Bezpečnost“. 

• Cyklostezky – výstavba, údržba: výše podpory max. 90 % nákladů z IROP 1.2 nebo max. 85 % nákladů 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury – program „Cyklostezky“. 

• Cyklostezky – výstavba, rekonstrukce (přeshraniční spolupráce s Polskem): výše podpory max. 90 % 

nákladů. Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PL 1.2. 

• Dopravní ostrůvek nebo středový dělící pás – při vjezdu do obce na místních komunikacích I. II. a III. 

třídy: výše podpory max. 85 % nákladů. Státní fond dopravní infrastruktury – program „Bezpečnost“ 

• Podchody a lávky pro chodce přes silnice I. II. a III. třídy: výše podpory max. 90 % nákladů. IROP 1.2. 

• Měřice rychlosti a informativní ukazatele okamžité rychlosti: výše podpory max. 85 % nákladů. Státní 

fond dopravní infrastruktury – program „Bezpečnost“. 

 

Cestovní ruch a kultura 
• Kulturní památky mimo památkové rezervace a zóny a zároveň nejsou národní kulturní památkou: výše 

podpory max. 90 % nákladů. Ministerstvo kultury – Program obnovy kulturních památek prostřednictvím 

obcí s rozšířenou působností. 

• Sakrální stavby (kaple, socha, boží muka, kříž) – oprava (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory 

max. 70 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

• Kulturní památky v památkových rezervacích a zónách (kapličky, boží muka, sochy, pomníky…): výše 

podpory max. 80 % nákladů. Ministerstvo kultury – Program péče o vesnické a památkové rezervace 

a zóny. 

• Kulturní památky v městských památkových zónách: výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo 

kultury – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

• Kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR – stavební obnova, 

restaurování: výše podpory max. 80 % nákladů. Ministerstvo kultury – Havarijní program. 

• Odpočívadla a sociální zařízení – výstavba: výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR – Program podpory cestovního ruchu v regionech. 
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• Turisticky atraktivní nemovitosti – rekonstrukce, propagace (přeshraniční spolupráce s Polskem): výše 

podpory max. 90 % nákladů. Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PL 1.2. 

• Parkoviště u významných turistických destinací – výstavba nebo navýšení kapacity (přeshraniční 

spolupráce s Polskem): výše podpory max. 90 % nákladů. Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-

PL 1.2. 

• Rozhledny, vyhlídková místa – vybudování: výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR – Program podpory cestovního ruchu v regionech. 

• Rozhledny – výstavba (přeshraniční spolupráce s Polskem): výše podpory max. 90 % nákladů. Operační 

program Přeshraniční spolupráce ČR-PL 1.2. 

• Naučné stezky, pěší stezky – realizace (přeshraniční spolupráce s Polskem): výše podpory max. 90 % 

nákladů. Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PL 1.2. 

• Marketing a propagace – propagační materiály, mediální produkty, společenské akce, koncepce 

(přeshraniční spolupráce s Polskem): výše podpory max. 90 % nákladů. Operační program Přeshraniční 

spolupráce ČR-PL 1.2. 

• Hrady, zámky, opevnění, paláce, kostely, kláštery: výše podpory nestanoveno. Ministerstvo kultury – 

Program záchrany architektonického dědictví. 

• Movité kulturní památky (obrazy, sochy, oltáře) - restaurování: výše podpory nestanoveno. Ministerstvo 

kultury – Program restaurování movitých kulturních památek. 

• Úschovna kol – výstavba: výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Program 

podpory cestovního ruchu. 

• Venkovní i vnitřní expozice a informační panely: výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR – Program podpory cestovního ruchu v regionech. 

• Cestovní ruch – usnadnění pohybu hendikepovaným, nevidomým: výše podpory max. 50 % nákladů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Program podpory cestovního ruchu v regionech. 

 

Hasiči a bezpečnost 
• Automobilová stříkačka – pořízení v kategoriích JPO II a JPO III: výše podpory max. 70 % nákladů. 

Ministerstvo vnitra – Dotace pro jednotky SDH. 

• Hasičské dopravní auto: výše podpory max. 50 % nákladů. Olomoucký kraj – Program na podporu JSDH 

nebo max. 50 % nákladů z Ministerstva vnitra – Dotace pro jednotky SDH. 

• Vozidla a technika záchranných a bezpečnostních složek (přeshraniční spolupráce s Polskem): výše 

podpory max. 90 % nákladů. Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PL 1.1. 

 

ZŠ, MŠ a volný čas 
• Mateřská školka, jesle – rekonstrukce, výstavba, vybavení budov a učeben (podmínkou je zvýšit počet 

dětí v MŠ, jeslích): výše podpory max. 90 % nákladů. IROP – 2.4. 

• Základní školy – internetové připojení, stavební úpravy, pořízení vybavení pouze do odborných učeben 

(jazykových, počítačových a řemeslných, přírodních věd): výše podpory max. 90 % nákladů. IROP – 2.4. 
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• Rozšíření základní školy (učebny, jídelna, tělocvična): výše podpory max. 70 % nákladů. Ministerstvo 

financí – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. 

• Sportovní zařízení, multifunkční areály – výstavba i rekonstrukce: výše podpory max. 60 % nákladů. 

MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu. 

• Hřiště, klubovny, herní prvky pro děti (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 70 % nákladů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

• Dětské skupiny (školky) - zřízení péče: výše podpory max. 95 % nákladů. Operační program Zaměstnanost 

– Investiční priorita 1.2. 

• Dětské kluby (družiny) - zřízení péče: výše podpory max. 95 % nákladů. Operační program Zaměstnanost 

– Investiční priorita 1.2. 

• Mikrojesle – budování a provoz s max. kapacitou 4 děti: výše podpory max. 95 % nákladů. Operační 

program Zaměstnanost – Investiční priorita 1.2. 

 

Životní prostředí 
• Kanalizace – výstavba ne rekonstrukce: výše podpory max. 85% nákladů. OPŽP 1.1. 

• Čistírny odpadních vod (ČOV) - výstavba nebo rekonstrukce: výše podpory max. 85% nákladů. OPŽP 1.1. 

• Vodovod - výstavba ne rekonstrukce: výše podpory max. 85% nákladů. OPŽP 1.2. 

• Úpravny pitné vody – výstavba: výše podpory max. 85% nákladů. OPŽP 1.2. 

• Zateplení veřejných budov: výše podpory max. 40 % nákladů, OPŽP 5.1. 

• Výměna oken a dveří u veřejné budovy: výše podpory max. 40 % nákladů, OPŽP 5.1. 

• Veřejné osvětlení: výše podpory max. 70 % nákladů, Národní program Ministerstva průmyslu a obchodu: 

Program EFEKT 2017. 

• Sběrné dvory, podzemní kontejnery – výstavba a modernizace: výše podpory max. 85 % nákladů, OPŽP 

3.2. 

• Veřejná zeleň (parky, zahrady, sady, uliční stromořadí, aleje, lesoparky, remízy) – zakládání: výše 

podpory max. 60% nákladů, OPŽP 4.4. 

• Výměna kotle na fosilní paliva nebo elektrickou energii: výše podpory max. 40 % nákladů, OPŽP 5.1. 

• Poldry, nádrže – výstavba nebo rekonstrukce děl k protipovodňové ochraně: výše podpory max. 85% 

nákladů. OPŽP 1.3. 

• Poldry, nádrže – výstavba na drobných vodních tocích: výše podpory max. 90 % nákladů, Národní 

program Ministerstva zemědělství ČR: Podpora prevence před povodněmi III. 

• Vodní toky – zprůtočnění: výše podpory max. 85% nákladů. OPŽP 1.3. 

• Ošetření stromů, doplnění stromové výsadby: výše podpory max. 60% nákladů, OPŽP 4.4. 

• Protihlukové bariéry, hluková studie: Národní program Životní prostředí, prioritní osa 5. 

• Varovné systémy k podpoře protipovodňového opatření – budovaní nebo rozšíření: výše podpory max. 

70% nákladů. OPŽP 1.4. 

• Kompostárny: výše podpory max. 85 % nákladů, OPŽP 3.2. 

• Tůně, mokřady a malé vodní nádrže – výstavba: výše podpory max. 100 % nákladů, OPŽP 4.3. 

• Dřeviny (stromořadí, větrolamy, remízy) – výsadba: výše podpory max. 85 % nákladů, OPŽP 4.3. 
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• Solární kolektory: výše podpory max. 40 % nákladů, OPŽP 5.1. 

• Domácí kompostéry – nákup: Národní program Životní prostředí, prioritní osa 3. 

• Sečení, výřez nebo odchyt invazivních druhů k zlepšení kvality vzácných druhů nebo vzácných biotopů – 

výše podpory max. 85 % nákladů, OPŽP 4.2. 

• Svahové nestability – stabilizování: výše podpory max. 85% nákladů. OPŽP 1.3. 

• Skládky – rekultivace provozovaných před rokem 1991: výše podpory max. 85 % nákladů, OPŽP 3.3. 

• Kontaminovaná lokalita – průzkumné práce u potenciálních lokalit: výše podpory max. 85 % nákladů, 

OPŽP 3.4. 

• Péče o přírodu (travní porosty, vřesoviště, les, vodní útvary, mokřady, likvidace invazivních druhů) 

v národním parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památka 

nebo lokality v území Natura 2000: výše podpory max. 100 % nákladů OPŽP 4.1. 

• Odstraňování nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích (evropsky významných lokalitách, 

ptačích oblastech): výše podpory max. 80% nákladů, Národní program Životní prostředí, prioritní osa 3. 

• Semináře, školení, vzdělávací akce zaměřené na životní prostředí s nadregionálním významem: Národní 

program Životní prostředí, prioritní osa 6. 

• Zavedení místní Agendy 21: výše podpory max. 80% nákladů, Národní program Životní prostředí, prioritní 

osa 5. 

 

Sociální oblast 
• Byty pro seniory – pečovatelský byt a komunitní dům seniorů: výše podpory max. 600 tis na jeden byt. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podprogram Podporované byty. 

• Sociální služby vybudování zázemí (pečovatelská služba, denní stacionáře, domov pro osoby se 

zvláštním režimem, odlehčovací služby, terénní programy…) nelze financovat domovy důchodců: výše 

podpory max. 90 % nákladů. IROP – 2.1. 

• Bezbariérové úpravy ZŠ, MŠ: výše podpory max. 90 % nákladů. IROP – 2.4. 

• Byty a bytové domy – nákup a rekonstrukce pro účely sociálního bydlení (osoby v bytové nouzi, 

bezdomovci, imigranti, národnostní menšiny…): výše podpory max. 90 % nákladů. IROP – 2.1. 

• Terénní sociální pracovník – vytvoření pozice a zajištění činnosti: výše podpory max. 250 tis. na jednoho 

pracovníka. Úřad vlády ČR – program Podpora terénní práce. 

• Sociální podnikání (pouze dobrovolný svazek obcí tvořený 3 a více obcemi): výše podpory max. 85 % 

nákladů. IROP – 2.2. 

 

Majetek obce a ostatní 
• Bytové domy – zateplení, výměna oken, výměna tepelných zdrojů, solární systémy: výše podpory max. 

34,2 % nákladů. IROP – 2.5. 

• Bytové domy – bezbariérové přístupy, výtah, výměna domovních olověných rozvodů: výše podpory 

max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Programy podpory bydlení. 

• Vzdělávání zaměstnanců: výše podpory max. 85 % nákladů. Operační program Zaměstnanost – Investiční 

priorita 4.1. 
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• Územní plán obce – nový územní plán: výše podpory max. 80 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR – program Podpora územně plánovacích dokumentací obcí. 

• Válečné hroby – údržba: výše podpory max. 80 % nákladů. Ministerstvo obrany ČR – Dotace 

na zabezpečení péče o válečné hroby. 

• Průmyslové zóny – výstavba, rozvoj a regenerace: výše podpory max. 75 % nákladů. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu - program Podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury – podprogram 

Příprava a rozvoj průmyslových zón. 

• Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách: výše podpory max. 80 % nákladů. Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR – podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. 

• Sídliště – výstavba nebo rekonstrukce, silnic, cyklostezek, parkoviště, veřejné osvětlení, kamerové 

systémy, dětská hřiště, sportovní plochy, zeleň, lavičky: výše podpory max. 70 % nákladů. Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR – Podprogram Regenerace sídlišť. 

 

Seznam zkratek: 
 
ČR-PL  Česká republika - Polsko 
IROP  Integrovaný regionální operační program 
JSDH  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
MŠ  Mateřská škola 
OPŽP  Operační program Životní prostředí 
ZŠ  Základní škola 


