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Úvod 

Obec Bořitov má od roku 2020 zpracovaný Strategický plán rozvoje obce na období 

šesti let. V průběhu těchto let obec pokročila v realizaci svých projektů, zejména 

v oblasti občanské vybavenosti a v souladu s dalším rozvojem obce jsou navrhnuty 

nové projekty. 

V rámci aktualizace nejsou provedeny revize statistických dat i vzhledem ke 

skutečnosti, že data ze sčítání SLDB 2021 nejsou v současnosti k dispozici. 

Aktualizovány jsou pouze kapitoly, ve kterých došlo k výrazným změnám.  

Dokument by měl být aktualizován k datu 31.12. daného roku. Vzhledem k tomu, že 

se v září roku 2022 konají komunální volby, přistoupilo vedení obce k dřívější 

aktualizaci, aby byla dostupná rekapitulace již realizovaných projektů, které byly 

v původní návrhové části. Dalším důvodem je podpis nové Dohody o partnerství mezi 

Českou republikou Evropskou unií. Aktualizace plánovaných projektů je nastavena do 

roku 2027, tak aby korespondovala s novým programovým obdobím 2021-2077 

politiky soudržnosti. V tomto období bude rozděleno z evropských fondů 21,1 mld. EUR 

do pěti  hlavní investičních cílů – Inteligentnější Evropa (Česko), Zelenější bezuhlíková 

Evropa (Česko), Fond spravedlivé transformace, Propojenější Evropa (Česko), Evropa 

(Česko) bližší občanům, Sociálnější Evropa (Česko). 

Strategický dokument s uceleným přehledem plánovaných aktivit je cenným 

podkladem pro řízený rozvoj obce a podkladem pro efektivní využití dotačního 

financování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ad 4. Infrastruktura 

Koncepce nakládání s odpady 

Obec přešla od 1.5.2022 k Motivačnímu a evidenčnímu systému odpadového 

hospodářství (MESOH). Jedná se o systém třídění odpadu založený na principu třídění 

již v domácnosti a díky tomu získat výhody v podobě slevy z poplatku za odpad. 

Občané budou mít možnost třídit plast a papír přímo ve své domácnosti. Pro každou 

domácnost je vytvořený vlastní odpadový účet, kde jsou přehledně zobrazeny 

informace o tom, jak daná domácnost třídí a jaké jí z toho plynou bonusy. QR kódy 

pro označení pytlů s tříděným odpadem i samotné pytle jsou dostupné zdarma na 

obecním úřadě. 

Jedná se o účinný a inovativní nástroj, který má za cíl snižování produkce odpadů.   

 

ad 7. Správa obce 

Tabulka 1: Realizované projekty v obci Bořitov od roku 2020 

Název projektu Rok Odpovědnost 
Náklady 
(v mil. 

Kč) 

Zdroje 
financování  

(v mil. Kč) 

Revitalizace náměstí  2020 obec 13,877 MMR 2,0 / obec  

Revitalizace náměstí – sídelní zeleň 2020 obec 1,529 SFŽP 0,917/ obec 

Budova technického zázemí obce 2020 obec 7,22 obec 

IS pro 12 RD lokalita K Vodárně II 2020 obec 8,333 obec 

Zbudování opěrné zdi na hasičské 

zahradě 
2020 obec 0,54 obec 

Dětské hřiště u fotbalového hřiště 2020 obec 0,35 obec 

Zahrada MŠ – výsadba keřů 2020 obec 0,023 obec 

Oprava sochy sv. Václava 2020 obec 0,16 obec 

Oprava silnice na Oboru 2020 obec 1,5 obec 

Rekonstrukce chodby ZŠ 2020 obec 0,41 MFČR 0,369/ obec 

Mezigenerační centrum na OÚ 2020 obec 0,7 Jmk/Obec 

Revitalizace veřejného osvětlení 2020 obec 1,84 MPO 0,942 / obec 

Pořízení vozidla Multicar M27 Compact 2021 obec 2,5 obec 

Rekonstrukce archívu na OÚ 2021 obec 0,323 obec 

Retenční nádrže náměstí 2021 obec 0,595 obec 

Kompletní rekonstrukce prostor bývalé 

restaurace na hasičce 
2021 obec 1,3 obec 

Zateplení fasády zadního traktu budovy 
samoobsluhy 

2021 obec 0,365 obec 

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Bořitov 2021 obec 6,64 MFČR 5,976/ obec 

Výsadba alejí stromů (směr Obora, 
bioplynová stanice) 

2021 obec 0,24 SFŽP 0,24 

IS pro 12 RD lokalita K Vodárně III 2022 obec 9,285 obec 

 

 



 
 

Obec Bořitov za poslední 2 roky zrealizovala 11 projektů, které měla ukotvené v rámci 

konkrétních rozvojových aktivit v kapitole B.3 Programu rozvoje obce Bořitov 2020-

2025 a dalších 9 projektů, které bylo potřeba v danou chvíli řešit. K financování velkých 

projektů využila obec možnosti spolufinancování těchto akcí z aktuálních dotačních 

programů Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu životního prostředí, 

Ministerstva průmyslu a obchodu či krajských dotací.  

Strategické plánovaní je jedním z klíčů k úspěchu pro úspěšné čerpání finančních 

prostředků z dostupných dotačních titulů. Obec Bořitov si proto v rámci aktualizace 

strategického dokumentu doplnila i nové aktivity a záměry, ke kterým bude chystat 

konkrétní projekty. 

Obec také zvažuje možnost navázání přeshraniční spolupráce, díky které by obě 

partnerské obce mohly těžit ze svých zkušeností a podílet se na společných projektech. 

 

ad B.3 Aktivity 

A. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady  

(v tis. Kč) 
Zdroje 

financování 

Rekonstrukce/modernizace 
OÚ 

2022-2023 obec 1 500 obec/dotace 

Komentář: Rekonstrukce interiéru, nové reprezentativní vybavení. 
Přístavba hasičské 
zbrojnice  

2022-2023 obec 7 300 obec/dotace 

Komentář: Přístavba, modernizace a dovybavení hasičské zbrojnice. 

Obecní byty 2025 obec 10 000 obec/dotace 

Komentář: Volné prostory nad samoobsluhou se nabízejí k  vybudování bytů. 
Vybudování komunitního 
centra/dům pro seniory 

2023-2027 obec 15 000 obec/dotace 

Komentář: V prostorách nově nabité nemovitosti (bývalého statku) naproti OÚ. 

Přístavba ZŠ 2023-2025 obec 15 000 obec/dotace 

Komentář: Přístavba ZŠ, vytvoření nové učebny s bezbariérovým přístupem.  

 

B. Dopravní a technická infrastruktura 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 

(v tiš. Kč) 
Zdroje 

financování 

Autobusová zastávka 2022 obec 250 obec 



 

Komentář: Instalace nové, prosklené autobusové zastávky u „Staňkových“. 

Doplnění sítě cyklostezek 
2023-
2027 obec 7 000  obec/dotace 

Komentář: Možnost financování ze SFDI, IROP.1 
Cesta kolem potoku 
k fotbalovému hřišti s 
osvětlením 2022 obec 1 050 obec 
Komentář: Zpevnění současné cesty kolem potoka k fotbalovému hřišti asfaltovým povrchem a 
doplnění solární osvětlení.  

IS pro novou výstavbu 2023 obec 4 000 obec 

Komentář: Vybudování technické infrastruktury pro novou výstavbu v lokalitě „Čížovky“. 
Vybudování oválu kolem 
fotbalového hřiště 

2021-
2025 

obec 7 000  obce/dotace 

Komentář: Možnost vybudování in-line dráhy okolo hřiště. 

Chodníky 
2020-
2027 obec dle potřeby obec/dotace 

Komentář: Pravidelní údržba a obnova. 

Rekonstrukce místních 
komunikací 

2022-
2023 obec 7 219 obec/dotace 

Komentář: Komunikace směrem na Oboru. Obec zažádala v roce 2021 o dotaci 
na MMR, předpokládaná výše dotace 80 % z celkových způsobilých nákladů.  

Nákup komunální techniky 
2022-
2027 

obec 1 000 obec/dotace 

Komentář: Nákup nové komunální techniky dle potřeb obce. 

Bezdrátový rozhlas 2023 obec 1 900 obec/dotace 

Komentář: Modernizace současného rozhlasu.  

Navýšení kapacity ČOV 
2024-
2027 

obec 50 000  obec/dotace 

Komentář: Potřeba obnovy zastaralé technologie a také potřeba navýšení kapacity v důsledku 
demografických změn. 
Energetické úspory na 
veřejných budovách 

2022-
2027 

obec dle potřeby obec/dotace 

Komentář: Aplikace energeticky úsporných opatření na veřejných budovách v souvislosti 
s energetickou soběstačností. 

 

 

 

 

 

 
1 Projektování a realizace možná až po schválení pozemkových úprav městysu Černá Hora a územního plánu 
obce Lysice. 



 
 

 

C. Péče o krajinu a životní prostředí 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 

(v tis. Kč) 
Zdroje 

financování 

Revitalizace „Váňova 
rybníka“ 

2025 obec 
dle 

potřeby 
obec/dotace 

Komentář: Majetkoprávní vztahy  

Revitalizace „Váňova 
rybníka“ 2026 obec 

dle 
potřeby obec/dotace 

Komentář: Realizace samotné 
revitalizace.         

Doplněné sídelné zeleně průběžně obec 
dle 

potřeby obec/dotace 

Komentář: Průběžná údržba zeleně a travnatých ploch v rámci celé obce. 

Výsadba stromů a zeleně průběžně obec 
dle 

potřeby obec, dotace 

Komentář: Výsadba zeleně, stromů, mobilní zeleně. 

Obnova lesů 
2020-
2023 obec 

dle 
potřeby obec/dotace 

Komentář: Obnova lesů po kůrovcové kalamitě. 
 

Na výše uvedené aktivity bude navazovat projektové portfolio obce. Aktualizace Programu 

rozvoje obce je záměrně koncipována až do roku 2027, aby korespondovala s novým 

programovým obdobím evropských fondů 2021-2027. V květnu roku 2022 došlo k podpisu 

Dohody o partnerství a budou spuštěny nové dotační tituly.  

 

Výčet dostupných dotačních programů pro obce je součástí přílohy č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

B.4 Podpora realizace programu  
 
Zastupitelé obce se seznámili s aktualizací dokumentu Program rozvoje obce (dále jen PRO) 

Bořitov na období 2022-2027.  

 

Zastupitelstvo obce je garantem i zodpovědným subjektem za PRO Bořitov na období 2020-

2027. Zastupitelstvo obce každoročně zmonitoruje a případně zaktualizuje PRO a to vždy k 

31. 12. příslušného roku.  

 

PRO Bořitov bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě každoročního 

rozpočtu obce, rozpočtových výhledů a dlouhodobých finančních plánů.  

 

PRO bude dostupný na webových stránkách https://boritov.cz/ nebo v tištěné podobě k 

nahlédnutí na Obecním úřadě Bořitov během úředních hodin.  

 

 

 

 

 

 

Strategický dokument schválilo zastupitelstvo obce dne………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 1 

PŘEHLED DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBCE 
 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ    

Web: https://mmr.cz/cs/uvod 

NÁRODNÍ DOTACE  

Národní dotace Podpora a rozvoj regionů, Podpora bydlení nebo cestovní ruch pod záštitou 

MMR jsou vypisovány každoročně. Jako reakce na vzniklé situace jsou vypisovány ostatní 

dotace – např. Ukrajina-rozšíření ubytovacích kapacit. 

Míra podpory je nejčastěji max. do výše 85 % uznatelných nákladů, program Cestovní ruch 

stanovuje max. výši dotace 50 % z celkového rozpočtu akce. 

Mezi neuznatelné náklady patří především náklady na projektovou dokumentaci, administraci 

žádosti nebo na realizaci výběrového řízení. 

Podpora a rozvoj regionů 

• Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2022 

• Podpora rozvoje regionů 2022: Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora 

obcí s 3001 – 10000 obyvateli 

• Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2021 

Podpora bydlení 

• Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit 

• Podpora bydlení pro rok 2022: Technická infrastruktura 

V předchozím roce 2021 byly vypsány následující podprogramy: Bytové domy bez 

bariér a Podporované byty. 

Cestovní ruch 

• Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2022 

Tornádo – pomoc obcím a lidem 

• Pomoc obcím 

 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ  

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC 



 
Prostřednictvím Státního fondu podpory investic vyhlašuje výzvy v oblasti bydlení. Tyto výzvy 

jsou vyhlašovány průběžně a oprávněným žadatelem musí být majitel nemovitosti. Současně 

z žádostí o dotaci je možno většinou požádat i o úvěr na dofinancování projektu. 

• Regenerace sídlišť 

• Brownfieldy 

• Výstavba pro obce 

• Nájemní byty 

• Zateplování 

• Panel 2013+ - jen úvěrový program na revitalizaci bytového fondu. Žadatelem může 

být vlastník bytového domu, tedy družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické 

osoby, města, obce. 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021 - 2027  

Programy budou financovány prostřednictvím ITI, IPRU, MAS. Termíny výzev budou 

vypisovány průběžně dle schvalovacích procesů ŘO.  

Míra podpory bude odstupňována  podle rozvinutosti regionu, který bude požadovat dotaci: 

méně rozvinuté regionu 85% (Ústecký, Karlovarský, Liberecký, Moravskoslezský, 

Královehradecký, Pardubický, Zlínský a Olomoucký kraj), přechodové regiony 70% 

(Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina) a více rozvinuté regiony 

40% (Praha). Následně cca 10-20 % bude dofinancováno ze státního rozpočtu. 

Uznatelnými náklady jsou náklady přímo spjaty s cíli projektu, ale také např. náklady na 

projektovou dokumentaci, na administraci žádosti nebo na realizaci výběrového řízení. 

Rozvoj městské, příměstské a regionální dopravy (vč. vozového parku, přestupních 

terminálů atd.) 

Rozvoj cyklistické infrastruktury 

Zkvalitňování územní vzdělávací infrastruktury 

Sociální bydlení 

Účinné zabezpečení informačních systémů veřejné správy a adekvátní reakce na 

rostoucí kybernetické hrozby 

Infrastruktura sociálních služeb 

Podpora ochrany veřejného zdraví 

Digitalizace a klientsky orientována veřejná správa 

Zkvalitňování veřejných prostranství v obcích a městech vč. zelené infrastruktury 

Ochrana obyvatelstva a prevence rizik 

Kulturní dědictví a cestovních ruch 



 
Komunitně vedený místní rozvoj 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Web: https://www.narodniprogramzp.cz/ 

Nejčastějším žadatelem u aktuálně vypsaných dotací může být obec, kraj, DSO, NNO nebo 

příspěvková organizace. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 40 – 100 % z celkových 

způsobilých výdajů. Termín pro podání žádostí je různý, nejkratší dobu na předložení žádostí 

je nyní u výzev: Energetické úspory veřejných budov do 30.9.2022. U ostatních výzev je termín 

pro podání žádostí do konce roku 2023. 

Zelená stuha – dotační titul pro oceněné obce titulem „Zelená stuha“ v krajském nebo 

celostátním kole soutěži Vesnice roku. 

Výsadba stromů – individuální projekty 

Domovní čistírny odpadních vod 

Zdroje pitné vody 

Energetické úspory veřejných budov 

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 

Emise ze stacionárních zdrojů 

Obnova zeleně pouze pro Jihomoravský a Ústecký kraj, kde území bylo zasaženo živelnou 

pohromou. 

OSTATNÍ VÝZVY VYHLAŠOVANÉ NPŽP, KTERÉ NEJSOU AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ: 

Podpora obcí v národních parcích 

Plány pro sucho 

Programy zlepšování kvality ovzduší 

Alternativní pohony 

Přírodní zahrady 

 

MODERNIZAČNÍ FOND 



 
V současné době není vypsána žádná výzva, nicméně v následujících deseti letech půjdou 

investice z tohoto fondu na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování 

uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých 

emisí do ovzduší. V roce 2021 byly vypsány výzvy např. na FVE. 

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 

Hospodaření s vodou v obcích – kromě obcí mohou žádat kraje, DSO, městské části hl. 

města Prahy, VŠ a jiné veřejné organizace. Max. výše podpory je až 100 % z celkových 

způsobilých výdajů. Termín pro podání žádostí je do 31.8.2022 nebo do vyčerpání alokace. 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2021 – 2027 

Web: https://www.opzp.cz/ 

Nejčastějším žadatelem je obec, kraj, DSO, NNO nebo příspěvková organizace. Míra podpory 

se pohybuje v rozmezí 60 – 100 % uznatelných nákladů. Uznatelnými náklady jsou náklady 

přímo spjaty s cíli projektu, ale také např. náklady na projektovou dokumentaci, na 

administraci žádosti nebo na realizaci výběrového řízení. 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Zlepšení kvality ovzduší 

Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství 

Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvu půdy 

Sanace míst s ekologickou zátěží 

Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

Zavedení principů oběhové hospodářství a účinné využívání zdrojů 

Zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor 

Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie 

 

OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE 2021 - 2027 

Cílem bude řešení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů transformace na 

klimaticky neutrální ekonomiku ve vybraných regionech. V ČR těmito regiony jsou Karlovarský, 

Ústecký a Moravskoslezský kraj. V některých výzvách bude oprávněným žadatelem také obec, 

popř. příspěvkové organizace. 

 



 
 

 

MINISTERSTVO OBRANY 

Web: https://mocr.army.cz/ 

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby  

Dotace je určena na udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich 

výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku 

aktivní účasti ve válečném konfliktu. Oprávněným žadatelem je vlastník válečného hrobu, 

pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn. Válečný hrob musí 

být v Evidenci válečných hrobů. Míra finanční podpory činí 80 % z celkových uznatelných 

nákladů v min. výši 50.000 Kč. Lhůta pro podání žádostí bývá každoročně do 31.1.  

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 

Web: https://www.mpo.cz/ 

Program Smart Parks for the Future  

Předmětem je výstavba nových podnikatelských parků – pouze v Hospodářsky a sociálně 

ohrožených území dle SRR ČR 2021+, dále rozšíření stávajících podnikatelských parků. 

Oprávněným žadatelem je obec nebo kraj. Žádosti jsou přijímány průběžně, program bude 

ukončen v roce 2026. 

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem 

dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného 

osvětlení vč. doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není 

možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Oprávněným žadatelem kromě 

obcí mohou být společnosti 100 % vlastněné obcí. Výše dotace je až 100 % z celkových 

uznatelných nákladů. Obce mohou podávat žádosti do 30.6.2023. 

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití 

Cílem je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit 

následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Oprávněným žadatelem mohou 

být města, městské části, obce a kraje. Příjem žádostí je možný do 31.12.2023. 

 

 



 
 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Web: https://www.mdcr.cz/ 

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

Oprávněným žadatelem je obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská 

či místní část, příspěvková organizace zřízená obcí). Termín pro příjem žádostí končí 

každoročně kolem února. Výše dotace činí max. 85 % z celkových uznatelných nákladů, u 

mimoúrovňového křížení se výše dotace pohybuje v rozmezí 65 – 100 % z celkových 

uznatelných nákladů.  

Příspěvky na zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků 

Příspěvky na cyklostezky, cyklopruhy 

Příspěvky na mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou  

 

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 2021 - 2027 

V nacházejícím programovém období budou řešeny následující oblasti podpory: 

Rozvoj a zkvalitnění liniové dopravní infrastruktury (vč. měst a jejich zázemí) 

Zavedení moderních technologií pro organizaci dopravy a snížení dopravní zátěže 

Zvýšení využití a dostupnosti alternativních paliv v dopravě 

 

MINISTERSTVO KULTURY  

Web: https://www.mkcr.cz/ 

V průběhu celého roku MK vyhlašuje dle svých pravidel níže uvedené výzvy pro žadatele typu 

obec, kraj, církev, příspěvkové organizace, PO či FO. U většiny těchto dotačních titulů je 

nutnost mít předmět podpory zapsán v seznamu světového dědictví UNESCO, popř. v seznamu 

kulturních památek ČR apod. Míra finanční podpory je různá, dle typu výzvy. 

Knihovny 

Ochrana kulturních statků - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního 

dědictví 

Památky  

• Program záchrany architektonického dědictví  

• Havarijní program  

• Program restaurování movitých kulturních památek 



 
• Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón 

• Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové 

zóny 

• Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 

 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA  

Web: https://www.mvcr.cz/ 

V průběhu celého roku jsou vyhlašovány níže vyhlašované výzvy určené prioritně pro obce, 

městys, město nebo DSO s různou výší dotace. 

Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 

Dotace na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v ZSS a na rozvoj 

infrastruktury obce 

Obecní policie 

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2022 

Program prevence kriminality na místní úrovni 

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém 

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ    

Web: https://eagri.cz/public/web/mze/  

DOTACE VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 

Kromě obcí mohou žádat také svazky obcí, popř. státní podniky Povodí, Lesy ČR, u vodovodů 

také vodohospodářské a.s. s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí. 

Prevence před povodněmi – výše dotace se pohybuje v rozmezí 70-95 % z celkových 

nákladů. Termín pro překládání žádostí je do konce roku 2023. 

Vodovody a kanalizace – max. výše dotace do výše 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání 

cen. Termín pro podání žádostí je do 30.9.2022 nebo do vyčerpání alokace. 

 

DOTACE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI 

Oprávněným žadatelem je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti 

vlastníka lesa, popř. blíže specifikující vlastník lesa dle MZe. Většina výzev je vyhlašována 

celoročně, popř. ukončena na podzim. 

https://eagri.cz/public/web/mze/


 
Příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu MZe 

Úhrady nákladů podle lesního zákona na výsadbu, na zpracování lesních hospodářských 

osnov, na činnost odborného lesního hospodáře apod. 

Služby vlastníkům lesů (podle § 46 odst. 2-4 a § 48a odst. 2 písm. i) lesního zákona) 

Podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství (2021-2026) 

Dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin 

 

 

 

NÁRODNÍ DOTACE 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 

Předmětem je podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-

historických hodnot (vč. kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel. 

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu, min. 

15.000 Kč, max. 300 000 Kč. Termín pro podání žádostí o dotaci je každoročně 1.2. 

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 

Protipovodňová ochrana – kromě obcí jsou oprávněným žadatelem státní podniky Povodí 

a Lesy ČR. Míra finanční podpory je 70 – 95 % stavebních uznatelných nákladů. Příjem žádostí 

průběžné trvá do roku 2023. 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ  

Program 29822  

• Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v 

působnosti obcí 

• Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury 

Program určen pro obce do 3000 obyvatel nebo pro DSO. Max. výše dotace je 90 % 

z celkových uznatelných nákladů. Do spoluúčasti je možné zahrnout náklady např. na 

projektovou dokumentaci, administraci žádosti nebo na realizaci výběrového řízení. Jedním ze 

základních podmínek výzev tohoto programu je profinancování dotace v témže roce podané 

žádosti o dotaci. Z důvodu přerozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2022 

nebyly dotace vypsány.  

Všeobecná pokladní správa: Na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z 

přítomnosti radonu – příjem žádostí je každoročně do 30.9. příslušného kalendářního roku, 



 
výše dotace pro RD je 150.000 Kč, vlastníkovi budovy školy, školského zařízení nebo vodovodu 

pro veřejnou potřebu max. 1 500 000 Kč.  

 

 

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  

Web: https://www.mpsv.cz/ 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 

Budování kapacit dětských skupin 

Cílem vypsané výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských 

skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení 

kvality poskytovaných služeb. Kromě obcí může být oprávněným žadatelem kraj, město, DSO 

nebo příspěvková organizace územního samosprávného celku. Podpora je poskytována formou 

100 % dotace z částky bez DPH ve výši 3 – 20 mil. Kč. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST+ 2021 - 2027 

Navrhované oblasti podpory pro oprávněného žadatele typu obec jsou následující:  

Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb 

Modernizace institucí na trhu práce 

Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života 

Sociální začleňování 

Sociální bydlení 

Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče 

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ  

Web: https://www.mzv.cz/jnp/ 

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA 

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce, DSO, PO atd. U níže uvedených výzev byl termín pro 

podání žádostí ukončen na konci února 2022. 

Podpora malých farmářů v oblasti produkce mléka na severu Moldavska 

Partnerstvím k rozvoji sociálních služeb pro osoby s PAS 

Podpora horských regionů v oblasti zvýšení produktivity chovu skotu 

Podpora deinstitucionalizace ústavní péče v Moldavsku 



 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Web: https://www.msmt.cz/ 

 

Program 133 330 a 133 340 

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými 

svazky obcí jehož prostřednictvím bude stát podporovat vybudování nových kapacit a navýšení 

stávajících kapacit v oblasti základního vzdělávání. Termín pro podání žádostí o dotaci bude 

ukončen v průběhu roku 2023.  

 

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ 2021 - 2027 

Navrhované oblasti podpory pro oprávněného žadatele typu obec jsou následující:  

Kurikula a metody výuky pro 21. st., rozvoj klíčových kompetencí 

Rovnost ve vzdělávání, jeho dostupnost a individuální přístup 

Rozvoj kapacit pro vzdělávání 

Komplexní zlepšení přípravy a rozvoje pedagogických pracovníků 

Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného a 

podnikatelského sektoru 

 

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA 

V současné době nemá poskytovatel dotace vypsanou žádnou výzvu. Nicméně se očekává 

v 2Q/2022 vypsání výzvy v následujících programech, kde oprávněným žadatelem kromě 

sportovních klubů je také obec: 

Regiony 2022 – výše podpory max. 70 % z celkových uznatelných nákladů 

Kabina 2022 – max. výše podpory na jeden projekt za období 2021 – 2025 je 800.000 Kč. 

 

DOTACE JMK 

Pravidelným gestorem ve vyhlašování dotačních výzev jsou také kraje ČR, kde jedním 

z oprávněných žadatelů je obec. Výše dotace se většinou pohybuje kolem 50 % z celkových 

způsobilých výdajů. Termín pro podání žádostí je většinou do konce února příslušného 

kalendářního roku. 

 

 



 
 

 

OSTATNÍ EVROPSKÉ FONDY 

Níže jsou uvedeny další fondy, ze kterých obce mohou čerpat finanční prostředky. Tyto fondy 

nejsou však často využívány. 

Norské fondy 

Programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce prostřednictvím 

programu INTERREG 

Unijní programy – nevýhoda: jsou v AJ, nejsou ze strany ČR moc využívané. Výhoda: není 

český ŘO, komunikuje se přímo s EU. 

 


